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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  001 
เร่ือง   การท าแผล แก้ไขคร้ังที่2 

1มิ. ย 58 
เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 

หน่วยงาน   หอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หอผู้ปุวยหนัก 
ผู้จัดท า  เจ้าหน้าท่ีงานหอผู้ปุวยหนัก ผู้อนุมัติ                 นายสราวุธ    แสงทอง 

                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน ) ผู้รับรอง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ 
          1.  ปูองกันแผลจากส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการหายของแผล  เช่น  เช้ือโรค  ฝุุนละออง 
          2.  ส่งเสริมการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อ 
          3.  ปูองกันการสูญเสียน้ าออกจากร่างกายทางแผล 
          4.  เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ปุวย 
ขอบเขต 
          ผู้ปุวยท่ีมีบาดแผลและมารับบริการที่หอผู้ปุวยหนัก 
ค านิยามศัพท์ 
          บาดแผล   หมายถึง  ภาวะท่ีผิวหนังหรือเนื้อเยื่อท่ีอยู่ใต้ผิวหนังได้รับบาดเจ็บหรือถูกท าลาย 
          แผลสะอาด  หมายถึง  แผลท่ีท าให้เกิดขึ้นด้วยเทคเทคนิคปลอดเช้ือ   ได้แก่  แผลผ่าตัด 
          แผลติดเช้ือ  หรือแผลสกปรก  หมายถึง  แผลท่ีปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ต่าง ๆ 
ผู้รับผิดชอบ 
          พยาบาลวิชาชีพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.  ประเมินชนิดของบาดแผล,  ลักษณะของแผล,  แจ้งให้ผู้ปุวยทราบ  อธิบายให้เข้าใจและ 
               ตอบค าถามท่ีผู้ปุวยสงสัย  จะช่วยลดความกลัวและผู้ปุวยให้ความร่วมมือในการท าแผล 
          2.  จัดให้ผู้ผ่วยอยู่ในท่าท่ีเหมาะสม  และสะดวกในการท าแผล 
          3.  กรณีท่ีบาดแผลอยู่ในบริเวณอวัยวะท่ีไม่ควรเปิดเผย  ควรกั้นม่านให้มิดชิด  และเปิดเผยร่างกาย 
               เฉพาะส่วนท่ีจะท าแผลเท่านั้น 
         4.  เปิดผ้าปิดแผล 
              4.1  ถ้าผ้าติดแผล  แผลลึกมีเนื้อตายมาก  ใช้คีมดึงผ้าปิดออกจากผลขึ้นตรง ๆ  ในแนวท ามุม  
                     90  องศา  กับแผล  เพื่อดึงเนื้อตายให้หลุดออกมาด้วย 
              4.2  ถ้าแผลต้ืนสะอาด  มีเนื้องอกใหม่แล้วผ้าติดแผล  ใช้ส าลีชุบน้ าเกลือล้างแผลซับผ้าปิดแผลให้ 
                     ชุ่ม  ท้ิงไว้สักครู่  แล้วค่อย ๆ ดึงจากขอบแผลโดยรอบเข้าหาจุดกึ่งกลางแผล  อย่างนุ่มนวล 
เพื่อ 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับท่ี   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  001 
เร่ือง     การท าแผล   แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1 มิถุนายน  2561 
                ปูองกันการฉีกขาดของเนื้อเยื่อท่ีงอกใหม่และเกิดความรู้สึกเจ็บแผล 
           5.  ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่ 
          6.  เตรียมของใช้ให้พร้อมและเพียงพอกบัชนิดของแผล ,  จ านวนของแผล 
          7.  เลือกท าแผลท่ีสะอาดก่อนตามล าดับ  โดยยึดหลัก   
          8.  ท าแผล 
               8.1  บาดแผลสะอาด  เช่น  แผลท่ีเย็บไว้  ใช้วิธี  Dry  dressing 
                   8.1.1  ใช้คีมคีบส าลีชุด  70 %  Alcohol  เริ่มเช็ดจากขอบแผล  แล้ววนออกไปภายนอกเป็น
รัศม ี
                              ห่างจากแผลอย่างน้อย  สองนิ้ว  หรือแล้วแต่ต าแหน่งแผล 
                   8.1.2  ปิดแผลด้วยผ้าก๊อส,  ติดพลาสเตอร์หรือพันด้วย  Roll  gauze 
              8.2  แผลสกปรกมีหนองและเศษเนื้อตาย  แผลกดทับ  ใช้วิธี  Wet  dressing 
                   8.2.1  ใช้คีมคีบส าลีชุบ  70 %  Alcohol  เริ่มเช็ดจากขอบแผลแล้ววนออกไปภายนอก เป็น
รัศม ี
                              ห่างจากแผลอย่างน้อย  สองนิ้ว  หรือแล้วแต่ต าแหน่งแผล 
                   8.2.2  ใช้ส าลีชุบน้ าเกลือล้างแผลเช็ดจนสะอาด 
                   8.2.3  ชะล้างหนองและเนื้อตายโดยใช้  Hydrogenperoxide  ผสม  NSS 1 : 1  จนกระท่ังไม่
มี 
                             หนอง  แล้วล้างด้วย  NSS  จนสะอาด  ถ้ามีเนื้อตายให้ตัดเล็มเนื้อตายออกให้หมด  
เช่น 
                             ใช้กรรไกร,  เครื่องมือขูดแล ( Curette ) 
                   8.2.4  ใช้ส าลีชุบน้ าเกลือล้างแผลเช็ดจนสะอาด 
                   8.2.5  ใช้คีมส าลีชุบ  70 %  Alcohol  เริ่มเช็ดผิวหนังรอบ ๆ แผลแล้ววนออกไปภายนอก 
                   8.2.6  ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสแห้ง ,  ติดพลาสเตอร์หรือพันด้วย  Roll  gauze  
              8.3   แผลลึกและปากแคบ  ใช้วิธี  Wet  dressing 
                      หลังท าความสะอาดแผลแล้ว  ใช้  Gauze  drain ชุบน้ ายา  อาจเป็น  NSS  หรือ  
Provedine    
              สอดเข้าไปให้ลึกถึงก้นแผลทบไว้หลวม ๆ  โดยใช้  Probe  ช่วยเหลือชายไว้เล็กน้อยแล้วจึงปิดด้วย 
              ก๊อสแห้ง 
          9.  เก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
          10.  ลงบันทึกลักษณะของแผล,  สีของ  Discharge 
** หมายเหตุ ** 
         อุปกรณ์ท าแผล 
        1.  ชุดท าแผล  เป็นห่อของเครื่องใช้ท่ีท าให้สะอาดปราศจากเช้ือแล้ว  ประกอบด้วย 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  013 
เร่ือง   การพยาบาลและการส่งต่อผู้ปุวยท่ีได้รับ 
บาดเจ็บท่ีศีรษะ 

แก้ไขคร้ังที่2 
1 มิ.ย 58 

เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 

หน่วยงาน   อุบัติเหตุ  -  ฉุกเฉิน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตึกผู้ปุวยใน 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  001 
เร่ือง     การท าแผล   แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิถุนายน  2561 
                1.2  ปากคีม  2  อัน  ชนิดมีเข้ียวและไม่มีเขี้ยว 
                1.3  ส าลีและผ้าก๊อส 
           2.  น้ ายาต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการท าความสะอาดแผล  ได้แก่ 
                2.1  0.9 % NSS 
               2.2  70 %  Alcohol 
               2.3  Provedine 
               2.4  Hydrogenperoxide 
               2.5  Hibiscrub 
           3.  อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ 
              3.1  ถุงมือ 
              3.2  ชามรูปไต 
              3.3  Syringe 
              3.4  หม้อก๊อส ,  สีลี ,  ผ้าส่ีเหล่ียมเจาะกลาง 
              3.5  ไม้พันส าลี ,  Gauze  drain,  Roll  gauze 
              3.6  Plaster 
              3.7  กรรไกรตัดเนื้อ ,  กรรไกรตัดไหม 
              3.8  เครื่องมือขูดแผล ( Curette ) 
              3.9  คีมจับหลอดเลือด  ( Artery  clamp ) 
ตัวชี้วัด 
          ผู้ปุวยได้รับการท าแผลอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน  และให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างดี  
 
เอกสารอ้างอิง 
          สุปราณี  วศินอมร.  แนวคิดและการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน.  พิมพ์ครั้งท่ี  5 ,  2533. 
          วรมนต์  ตรีพรหม.  แผลและการพยาบาลผู้ปุวยท่ีมีบาดแผล.  พิมพ์ครั้งท่ี  2 ,  กรุงเทพฯ :   
           ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,  2531. 
 



ผู้จัดท า  เจ้าหน้าท่ีงานห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ผู้อนุมัติ                 นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) ผู้รับรอง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
    1.  เพื่อให้พยาบาลท่ีดูแลผู้ปุวยขณะส่งต่อมีความรู้  ความเข้าใน สามารถอธิบายแนวคิดในการบริการที่มี 
         คุณภาพได้ 
    2.  เพื่อให้พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  สามารถน าแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 
         การพยาบาล  สร้างเป็นรูปแบบมาตรฐานการพยาบาล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการผู้ปุวย 
         ในการส่งต่อ 
    3.  เพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาลในการส่งต่อผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น 
  
ขอบเขต 
    ผู้ปุวยท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีศีษะ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
    พยาบาลส่งต่อ 
 
ค านิยามศัพท์ 
    การได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีเกิดจากการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง  จะมีการถูกท าลายของหนังศีรษะ 
กระโหลก    สมองและส่วนท่ีเกี่ยวข้องและอาจมีบาดแผลหรือไม่ก็ได้ 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อต้องการให้ฤทธิ์ยาออกเร็ว 
           2.  เพื่อให้ยาท่ีไม่สามารถดูดซึมได้ในระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ยาท่ีระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร 
                หรือถูกท าลายโดยเอนไซม์จากอวัยวะในระทางเดินอาหาร 
           3.  เพื่อให้ยาแก่ผู้ปุวยท่ีรับประทานยาทางปากไม่ได้  เช่น  ไม่รู้สึกตัว   เป็นโรค  หรือได้รับการผ่าตัด 
                ท่ีอวัยวะของระบบทางเดินอาหาร  งดอาหารทางน้ าและปาด  มีความล าบากในการกลืน  คล่ืนไส้ 
                อาเจียน 
           4.  เพื่อต้องการให้ผู้ปุวยได้รับยาในขนาดท่ีน้อยกว่าการรับประทาน  เพราะยาท่ีฉีดเข้าร่างกาย
สามารถ 
                ดูดซึมเข้ากระแสเลือดหมด   จ านวนยาท่ีใช้จึงแน่นอนและเท่ียงตรง 



           5.  เพื่อต้องการให้ยาชาเฉพาะท่ี 
ขอบเขต 
            ต้ังแต่การเตรียมของใช้งานต่าง ๆ  ให้พร้อมท้ังการตรวจสอบช่ือยา  ช่ือผู้ปุวย  การเตรียมของใช้ 
การเตรียมยา   การฉีดยา 
ผู้รับผิดชอบ  
            พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค 
ค านิยามศัพท์ 
            Pareteral  หมายถึง  ทางอื่น ๆ  ท่ีไม่ใช่ทางปาก  ซึ่งมักใช้ในเรื่องการฉีดยา  (  Injection ) 
1.  การฉีดยาเข้าช้ันผิวหนัง  หมายถึง  การฉีดยาจ านวนน้อยต้ังแต่  0.1 – 0.5 CC  เข้าช้ันผิวหนังแท้ 
2.  การฉีดยาเข้าช้ันใต้ผิวหนัง  หมายถึง  การฉีดยาหรือสารละลายเข้าช้ันใต้ผิวหนัง   โดยมีจ านวนไม่เกิน 
     1.5  CC.  และยาท่ีให้ต้องละลายในน้ า (  Water  soluble drug )  การให้ยาในช้ันนี้ยาจะถูกดูดซึมได้ช้า    
เ เ        
     เนื่องจากมีหลอดเลือดมาเล้ียงน้อยกว่าช้ันกล้ามเนื้อ  แต่การออกฤทธิ์ของยาจะเร็วกว่าการให้ยาทางปาก 
3.  การฉีดยาเข้าช้ันกล้ามเนื้อ  หมายถึง  การฉีดยาเข้าไปในช้ันกล้าเนื้อ  โดยการแทงเข็มผ่านช้ันผิวหนังและ 
     ช้ันใต้ผิวหนัง  สามารถให้ยาท่ีมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเนื้อเย่ือช้ันใต้ผิวดหนัง  ยาท่ีมีความเข้มข้นสูง 
     ยาท่ีมีส่วนประกอบของไขมันแขวนลอย   หรือยาท่ีมีปริมาณมากกว่า  2   CC.  แต่ไม่เกิน  5  CC .   
     นอกจากนี้ยาท่ีฉีดจะถูกดูดซึมได้เร็วกว่า ช้ันใต้ผิวหนัง   เพราะบริเวณกล้ามเนื้อมีหลอดเลือดมากกว่า 
4.  การฉีดเข้าหลอดเลือดด า    หมายถึง  การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด าได้ทุกส่วนของร่างกาย 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  ICU  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการเตรียมยาผิด 
          1.  ตรวจสสอบช่ือ – สกุล  ช่ือยา  ทางใช้ยาว่าตรงกับค าส่ังแพทย์หรือไม่ 
          2.  ตรวจสอบช่ือยากับขวดยาว่าตรงกันหรือไม ่
          3.  ศึกษารายละเอียดจากขวดยาหรือหลอดยาเกี่ยวกับ 
               -  ขนาดและจ านวนยา  ต้องค าณวนให้ถูกต้องตามต้องการ 
               -  ชนิดและจ านวนน้ ากล่ันหรือสารละลายท่ีใช้ผสมยา 
               -  วันหมดอายุของยา 
          4.  ล้างมือให้สะอาด 
          5.  ตรวจสอบขวดยาหรือหลอดยาอีกครั้งว่าตรงกับค าส่ังของแพทย์ก่อนดูดยา 
          6.  การดูดยาจากหลอดยา 
               -  เคาะหลอดยา 
               -  ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์  เช็ดรอบคอขวดหลอดยาและใบเล่ือยจับหลือดยาในแนวตั้ง  ใช้ส าลี 
                   รองท่ีคอขวดแล้วใช้ใบเล่ือย เล่ือยคอหลอดยา  จากนั้นหักหอลดยา  ถ้าบริเวณคอหลอดยามี 



                   แถบสี  สามารถหักได้โดยไม่ต้องใช้เล่ือย ๆ  คอหลอดยา 
ใช้เข็มเบอร์  18  หรือ  20  ต่อกับกระบอกฉีดยา  หมุนเข็มให้แน่น  แล้วดูดยาตามจ านวนท่ีต้องการ 
-  อ่านช่ือยาบนหลอดยาอีกครั้งก่อนท้ิงหลอดยา 

7.  การดูดยาจากขวดยา 
     -  ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์  เช็ดฝาอลูมีเนียมที่ปิดขวดยา  จากนั้นแกะฝาออกแล้วเช็ดจุกยางด้วยส าลี 
         ชุบแอลกอฮอล์อีกครั้ง 
     -  ถ้าเป็นยาผงเปิดขวดน้ ากล่ันเช่นเดียวกับขวดยา 
     -  ใช้เข็มเบอร์   18   หรือ  20  ต่อกับกระบอกฉีดยา  หมุนเข็มให้แน่น  แล้วดึงลูกสูบออกเพื่อดูด 
         อากาศเท่ากับปริมาณน้ าท่ีต้องการผสมยา 
     -  ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดจุกยางอีกครั้งก่อนแทงเข็ม   แล้วดันอากาศเข้าไปเท่ากับประมาณน้ าท่ี 
         ต้องการ  น าไป  dilute  ในขวดยา เพื่อผสมให้ยาละลายแล้วดูดกากาศออกตามปริมาณน้ าท่ีใส่ 
         เข้าไปในขวด 
     -  ถอนเข็มออกจากขวดยา   เขย่าขวดยาให้น้ าและยาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ ( ต่อ )   
              -  ดึงลูกสูบเพื่อดูดอากาศเท่ากับปริมาณยาท่ีต้องการ  ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดจุกยาง  จากนั้น 
                  แทงเข็มผ่านจุกยาง   ดันอากาศเข้าไปในขวดเพื่อดูดยาตามความต้องการ  โดยยกขวดยาคว่ าลง 
              -  เมื่อได้ปริมาณยาท่ีต้องการ  ถือขวดยาให้อยู่ในแนวราบ  แล้วดึงเข็มออกจากขวดยา 
              -  เปล่ียนเข็มดูดยาออกเป็นเข็มส าหรับฉีดยา  ใช้เข็มแตกต่างกันตามต าแหน่งท่ีฉีด 
    8.  วางกระบอกฉีดยาในภาชนะท่ีสะอาด  ปราศจากเช้ือ  โดยระมัดระวังไม่ให้มีการปนเป้ือนเช้ือโรค 
    9.  ถ้าดูดยาท่ีเป็นสารละลายมีข้ันตอน  ดังนี้ 
             -  ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอลเช็ดจุกยางอีกครั้งก่อนแทงเข็ม  แล้วดันอากาศเข้าไปเท่ากับปริมาณน้ า 
                 ท่ีต้องการ  น าไป  dilute  ในขวดยา  เพื่อผสมให้ยาละลายแล้วดูดอากาศออกตามปริมาณน้ าท่ี
ใส่ 
                 เข้าไปในขวด 
              -  ถอนเข็มออกจากขวดยา   เขย่าขวดยาให้น้ าและยาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

การฉีดยาเข้าช้ันผิวหนัง 
    1.  น ายาไปท่ีเตียงผู้ปุวย  ถามช่ือ – นามสุกล  ผู้ปุวยให้ตรงกัน 
    2.  บอกให้ผู้ปุวยทราบ  จัดท่าให้สุขสบาย  แล้วเปิดบริเวณท่ีจะแดให้กว้าง มองเห็นชัดเจน  วัดหาต าแหน่ง 
       ต าแหน่งท่ีฉีด 
     -  สามารถฉีดได้ทุกต าแหน่ง  แต่ควรเป็นบริเวณท่ีผิวหนังบาง  ไม่มีขน 
     -  ต าแหน่งท่ีนิยม  คือด้านในของแขนท่อนล่างหรือท้อง  ระหว่างเหนือข้อมือ  1  ฝุามือ  และต่ ากว่า 
         ข้อศอก  3 – 4  ข้อมือ 



    3.  ล้างมือให้สะอาด 
    4.  ท าความสะอาดผิวหนังด้วยสีชุบแอลกอฮอล์  เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ  2 – 3  นิ้ว  โดยเช็ดเป็น 
         วง  จากในออกนอก 
    5.  ถอดปลอดเข็มและหมุนเข็มให้แน่น  โดยให้ปลายปาดของเข็มตรงกับสเกลบนกระบอกฉีดยา  จากนั้น 
         ไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยา  ยกเว้นการฉีดยาเข้ากล้าม  ให้เหลืออากาศประมาณ  0.1 – 0.2 CC 
    6.  ดึงผิวหนังให้ตึง  หรือยกผิวหนังขึ้น  โดยไมใ่ห้ปลายนิ้วสัมผัสบริเวณท่ีจะแทงเข็ม 
    7.  การแทงเข็ม  อย่างรวดเร็ว  ท ามุม  5 – 15  องศากับผิวหนัง  ลึกประมาณ  1/8  นิ้ว 
    8.  ไม่ต้องทดสอบว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือดหรือไม่ 
    9.  เดินยาช้า ๆ  จนยาหมด                
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
    10.  ใช้ส าลีแห้งกดผิวหนังบริเวณท่ีแทงเข็มแล้วดึงออกอย่างรวดเร็ว  ในทิศทางเดียวกับท่ีแทงเข็มเข้า 
    11.  ไม่ต้องคลึงบริเวณท่ีฉีดยา 
    12.  จัดผู้ปุวยให้อยู่ในท่าท่ีสบาย   น าเครื่องใช้ท าความสะอาดเก็บเข้าท่ี 
    13.  ลงบันทึกเกี่ยวกับ   ช่ือ ขนาด  ทาง  เวลา  อาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ( ถ้ามี )  ช่ือผู้ฉีดยา 
 

การฉีดยาเข้าช้ันใต้ผิวหนัง 
    1.  น ายาไปท่ีเตียงผู่ปวย  ถามช่ือ – นามสกุล ผู้ปุวยให้ตรงกัน 
    2.  บอกให้ผู้ปุวยทราบ  จัดท่าให้สุขสบาย  แล้วเปิดบริเวณท่ีจะฉีดให้กว้าง  มองเห็นชัดเจน  วัดหา 
         ต าแหน่ง 
         ต าแหน่งท่ีฉีด 
        -ด้านนอกของต้นแขน ( The  outer  posterior  aspects  of  the  upper  arms )  โดยแบ่งต้น
แขนออก 
          เป็นสามส่วน  ฉีดส่วนบน 
        -ด้านหน้าของต้นขา (  The  anterior  aspects  of  the  thighs )  จะฉีดระหว่างหนึง่ฝุามือ  ต่ าจาก
ปุุม 
         กระดูกต้นขา ( Greater  trochanter  )  และหนึ่งฝุามือเหนือเข่า 
          หน้าท้องส่วนล่าง (  Abdomen ) 
        - ต้กระดูกสะบัก  ( Subscapular  regions ) 
        -สะโพกด้านหลัง  ( The  upper  ventro  or  dorso  gluteal  areas ) 
     3.  ล้างมือให้สะอาด 
    4.  ท าความสะอาดผิวหนังด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์  เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 2 – 3 นิ้ว  โดยเช็ด 
         เป็นวงจากในออกนอก 
    5.  ถอดปลอกเข็มและหมุนเข็มให้แน่น  โดยให้ปลายปาดของเข็มตรงกับสเกลบนกระบอกฉีดยา  จากนั้น 
         ไล่อากาศออกจากกระรบอกฉีดยา 



    6.  ดึงผิวหนังให้ตึง  หรือยอผิวหนังขึ้น  โดยไมใ่ห้ปลายนิ้วสัมผัสบริเวณท่ีจะแทงเข็ม 
    7.   การแทงเข็ม 
         -  ท ามุม  60 – 90  องศา  กับผิวหนังท้ันี้ขึ้นกับความหนาของเนื้อเยื่อ 
    8.    ปล่อยมือท่ีตึงผิวหนังมาจับหัวเข็มอีกข้างหนึ่ง  ดึงลูกสูบข้ึนดูว่าปลายเข็มเข้าหลอดเลือดหรือไม ่
    9.  ถ้าไม่มีเลือดย้อนกลับ  ให้เดินยาช้า ๆ  จนหมด 
 

 

โรงพยาบาลเถิน 
( THOEN  HOSPITAL ) 

 
หน้า  5  / 8 

วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
    10.  ใช้ส าลีแห้งกดผิวบริเวณท่ีแทงเข็มแล้วดึงออกอย่างรวดเร็ว  ให้ทิศทางเดียวกับท่ีแทงเข็มเข้า 
    11.  คลึงบริเวณท่ีฉีดยาอย่างนุ่มนวล 
    12.  จัดผู้ปุวยให้อยู่ในท่าท่ีสบาย  น าเครื่องให้ท าความสะอาดเก็บเข้าท่ี 
    13.  ลงบันทกึเกี่ยวกับ  ช่ือ  ขนาด  ทาง  เวลา  อาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ( ถ้ามี )  ช่ือผู้ฉีดยา 

การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 
    1.  น ายาไปท่ีเตียงผู้ปุวย  ถามช่ือ – นามสกุล  ผู้ปุวยให้ตรงกัน 
    2.  บอกให้ผู้ปุวยทราบ  จัดท่าให้สุขสบาย  แล้วเปิดบริเวณท่ีจะฉีดให้กว้าง มองเห็นชัดเจน  วัดหาต าแหน่ง 
         ต าแหน่งที่ฉีด 
         -  กล้ามเนื้อต้นแขน  (  Deltoid  muscle ) 
         -  กล้ามเนื้อสะโพก  (  Gluteus  muscle ) 
         -  กล้ามเนื้อต้นขา  (  Vatus  lateraris  muscle,  Rectus  femeris  muscle ) 
         วิธีวัดต าแหน่ง 
    1.  กล้ามเนื้อต้นแขน  ให้ฉีดยาจ านวนไม่เกิน  2  CC.  ไม่นิยมฉีดในเด็กเล็ก  เนื่องจากกล้ามเนื้อยังไม่ 
         เจริญเติบโตเต็มท่ี  ท าให้เส่ียงต่อเน้นประสาท  เรเดียลและอัลนาร์  หรือ  Bracial  artery  ได้รับ 
         อันตราย   
         วิธีวัดมี  2  วิธี  คือ 
         1.1  วัดจากปุุมกระดูกหัวไหล่ ( acromion  process ) ลงมา  1 – ½  นิ้ว ฟุต  หรือ  2 – 3  นิ้วมือ 
         1.2  สร้างส่ีเหล่ียมผืนผ้า  โดยให้เส้นบนอยู่ต่ ากว่าปุุมกระดูกไวไหล่  2  นิ้วมือและเส้นล่างอยู่ตรง 
                ระดับรักแร้แล้วแบ่งส่ีเหล่ียมนี้ออกเป็น  3  ส่วน  ฉีดส่วนท่ี 2 
    2.  กล้ามเนื้อตะโพก 
         2.1  กล้ามเนื้อตะโพกด้านหน้า ( Ventro gluteal site )  กล้ามเนื้อที่ใช้ฉีดได้แก่  กล้ามเนื้อ 
                Gluteus  medias  และ  Gluteus  minimus 
        วิธีวัด 
        -  ให้ผู้ปุวยนอนหงาย  ผู้ฉีดวางมือท่ีหัวหระดูกต้นขา ( Head of  femur ) ให้นิ้วชี้อยู่บนปุุมกระดูก 
            เชิงกราน  (  iliac  crest )  ให้ไกลท่ีสุด  เป็นรูปตัววี  ถ้าฉีดตะโพกซ้าย  ใช้มือขวาวัด  ถ้าฉีดมือขวา 
            ใช้มือซ้ายวัด  บริเวณท่ีฉีดอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง 
        2.2  กล้ามเนื้อตะโพกด้านหน้า  (  Dorso  gluteal  site )  ต าแหน่งนี้เส่ียงต่อการถูกเส้นประสาท 
Sciatic  
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่  1  มิ.ย  2561 
        2.2  กล้ามเนื้อตะโพกด้านหน้า  (  Dorso  gluteal  site )  ต าแหน่งนี้เส่ียงต่อการถูกเส้นประสาท 
Sciatic 
               ท าให้เกิดอัมพาตท่ีขา ( Paraiysis )  ได้  และเส่ียงต่อการฉีดเข้าหลอดเลือดใหญ่  จะไม่ฉีดในเด็ก 
               อายุต่ ากว่า  2  ปี   เนื่องจากกล้ามเนื้อยังไม่เจรญิเติบโตเต็มท่ี  ฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ควรฉีด  ได้แก่ 
               กล้ามเนื้อ  Gluteus  medius  วิธีวัดมี  3  วิธี  คือ 
               -  ให้ผู้ปวุยนอนคว่ าแล้วลากเส้นสมมุติจากปุุมกระดูกเชิงกรานบนด้านหลัง (  Posterior  
superior  
                   iliac  spine )  ไปยังปุุมกระดูกต้นขา  เส้นตรงนี้จะอยู่ขนานกับเส้นประสาท  Sciatic  
ต าแหน่งท่ี 
                   ฉีด  คือ  เหนือเส้นสมมุติและต่ าจากของกระดูกเชิงกรานประมาณ 2  -  3 นิ้ว  โดยเยื้องออก 
                   ด้านนอก ( upper  outer  quadrant )  ต่ าจากขอบกระดูกเชิงกราน  2 – 3  นิ้ว 
               -  ให้ผู้ปุวยนอนตะแคง  โดยให้ขาข้างท่ีจะฉีด  อยู่ด้านหน้าของขาล่าง  โดยท่ีเข่าและข้อสะโพกงอ 
                   ซึ่งท่านี้จะท าให้กล้ามเนื้อคลายตัว  โดยลากเส้นตรงจากปุุมกระดูกเชิงกรานบนหน้ามาท่ี
กระดูก 
                   ก้นกบ (  coccyx )  แบ่งเส้นตรงออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน  ฉีดส่วนท่ีหนึ่งต่อเส้นท่ีสอง 
    3.  กล้ามเนื้อต้นขา  เป็นต าแหน่งท่ีนิยมฉีดในเด็กอายุต่ ากว่า  2  ปี  เนื่องจากกล้ามเนื้อยังไม่เจริญและไม่ม ี
         หลอดเลือดใหญ่และเส้นประสาทขนาดใหญ่ทอดผ่าน  เมื่อฉีดยาจะถูกดูดซึมได้เร็ว  กล้ามเนื้อท่ีใช้ฉีด 
         ได้แก่  Vatus  lateralis  และ  Rectus  femeris   
          วิธีวัดมี  2  วิธี  คือ 
          -  ให้ผู้ปุวยนอนหงาย  ขาข้างท่ีฉีดงอเข่าเล็กน้อย  เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวหรืออาจให้ผู้ปุวยนั่ง  วิธี
วัด 
              แบ่งบริเวณต้ังแต่เหนือเข่าถึงปุุมกระดูกต้นขา  แบ่งออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน  ฉีดส่วนกลาง เย้ือง 
              ออกด้านนอก 
          -  วัดโดยวางมือข้างหนึ่งต่ ากว่าปุุมกระดูกต้นขา  มืออีกข้างหนึ่งวางเหนือเข่า  ฉีดบริเวณช่องว่าง 
              ระหว่างมือท้ัง 2  โดยเยื้องออกด้านนอก 
          -  ล้างมือให้สะอาด 
          -  ท าความสะอาดผิวหนังด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์เส้นผ่าศุนย์กลาง  กว้างประมาณ 2 – 3 นิ้ว  โดยเช็ด 
              เป็นวง  จากในออกนอก 
          -  ถอดปลอกเข็มและหมุนเข็มให้แน่น  โดยให้ปลายปาดของเข็มตรงกับสเกลบนกระบอกฉีดยา  
             จากนั้น  ไล่อากาศออกจากระบอกฉีดยา 
          -  ดึงผิวหนังให้ตึง  หรือยกผิวหนังขึ้น  โดยไม่ให้ปลายนิ้วสัมผัสบริเวณท่ีจะแทงเข็ม 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 
เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
          -  การแทงเข็ม  ท ามุม  45 – 60  องศา  กับผิวหนัง  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของเข็มท่ีใช้  ถ้าเข็มยาว
ให้ 
              แทงท ามุม  45  องศา 
          -  ปล่อยมือท่ีดึงผิวหนังมาจับหัวเข็มอีกข้างหนึ่ง  ดึงลูกสูบข้ึนดูว่าปล่อยเข็มเข้าหลอดเลือดหรือไม่ 
          -  ถ้าไม่มีเลือดย้อนกลับให้เดินยาช้า ๆ  จนยาหมด 
          -  ใช้ส าลีแห้งกดผิวหนังบริเวณท่ีแทงเข็มแล้วดึงออกอย่างรวดเร็วว  ในทิศทางเดียวกับท่ีแทงเข็มเข้า 
          -  คลึงบริเวณท่ีฉีดยาอย่างนุ่มนวล 
          -  จัดผู้ปุวยให้อยู่ในท่าท่ีสบาย  น าเครื่องใช้ท าความสะอาด  เก็บเข้าท่ี 
          -  ลงบันทึกเกี่ยวกับ  ช่ือ  ขนาด  ทาง  เวลา  อาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ( ถ้ามี )  ช่ือผู้ฉีดยา 

การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า 
    1.  น ายาไปท่ีเตียงผู้ปุวย  ถามช่ือ – นามสกุล  ผู้ปุวยให้ตรงกัน 
    2.  บอกให้ผู้ปุวยทราบ  จัดท่าให้สุขสบาย  แล้วเปิดบริเวณท่ีจะฉีดให้กว้าง  มองเห็นชัดเจน  วัดหา 
         ต าแหน่ง 
         ต าแหน่งท่ีฉีด 
         -  ลักษณะหลอดเลือดด าต้องเรียบตรง  และคล าได้ง่าย    ในเด็กนิยมหลอดเลือดบริเวณศีรษะ 
            ( Scalp  vein )  ผู้ใหญ่อาจเป็นหลอดเลือดบริเวณหลังมือ  ( Metacapal  vein )  บริเวณแขน 
            ( Cephalic,  Basilic  และ  Accessory  cephalic  vein ) 
    3.  ล้างมือให้สะอาด 
    4.  ท าความสะอาดผิวหนังด้วยไม้พันส าลีชุบ  Provedine  ถ้าเห็นเส้นเลือดไม่ชัด  ให้เช็ดตามด้วยส าลีชุบ 
         แอลกอฮอล์  เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ  2 – 3  นิ้ว  ( ก่อนท าความสะอาดผิวหนังให้ใช้  
Touiquet 
         รัดเหนือบริเวณท่ีจะฉีดยา  เพื่อให้เห็นเส้นเลือดชัดขึ้น ) 
    5.  ถอดปลอกเข็มและหมุนเข็มให้แน่น  โดยให้ปลายปาดของเข็มตรงกับสเกลบนกระบอกฉีดยา  จากนั้น 
         ไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยา 
    6.  ดึงผิวหนังให้ตึง  โดยไม่ให้ปลายนิ้วสัมผัสบริเวณท่ีจะแทงเข็ม 
    7.  การแทงเข็ม 
         -  หันปลายปาดของเข็มข้ึนบน  แทงเข็มท ามุม  15 – 30  องศา  กับผิวหนัง  เมื่อเข็มผ่านช้ันผิวหนังให้ 
            ลดมุมเข็มลงจนเกือบขนานกับผิวหนัง  แล้วสอดเข็มเข้าหาหลอดเลือดด า  เมื่อเห็นเลือดไหลย้อน 
            แสดงว่าเข็มเข้าไปในเลือดด าแล้ว 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  005 



เร่ือง     การฉีดยา แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
    8.  เดินยาช้า ๆ  จนยาหมด 
    9.  ใช้ส าลีแห้งกดผิวหนังบริเวณท่ีแทงเข็มแล้วดึงออกอย่างรวดเร็ว  ในทิศทางเดียวกับท่ีแทงเข้มเข้า 
    10.  กดบริเวณนั้นท้ิงไว้สัครู่  เพื่อให้เลือดหยุดแล้วใช้พลาสเตอร์ติดไว้ 
    11.  จัดผู้ปุวยให้อยู่ในท่าท่ีสบาย  น าเครื่องใช้ท าความสะอาดเก็บเข้าท่ี 
    12.  ลงบันทึกเกี่ยวกับ  ช่ือ  ขนาด  ทาง  เวลา  อาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ( ถ้ามี )  ช่ือผู้ฉีดยา 
 
ดัชนีชี้วัด 
    1.  เพื่อปูองกันอนัตรายท่ีเกิดจากการฉีดยา  โดยปฏิบัติตามหลัก  5  ส 
    2.  ผู้ปุวยท่ีมารับบริการ  ได้รับบริการที่ถูกต้องและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน  คิดเป็น  100 % 
 
เอกสารอ้างอิง 
    โครงการสวสด.  กรมวิชาการ  สถาบันพรมราชชนก  หลักการพยาบาล เล่ม  2,  ยุทธรินทร์การพิมพ์ 
                นนทบุรี  2554. 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  009 
เร่ือง  การส่งต่อผู้ปุวย แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 
หน่วยงาน   งานหอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตึกผู้ปุวยใน 
ผู้จัดท า  เจ้าหน้าท่ีงานหอผู้ปุวยหนัก ผู้อนุมัติ                 นายสราวุธ    แสงทอง 

                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) ผู้รับรอง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
 วัตถุประสงค์ 
     เพื่อเป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ปุวยระหว่างส่งต่อ  ท่ีถูกต้องเหมาะสม  รวดเร็วและปลอดภัย 



 
ขอบเขต    
     เป็นวิธีการปฏิบัติร่วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาล 
 
เป้าหมาย 
     1.  เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการตรวจรักษาท่ีถูกต้อง 
     2.  เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
     3.  เจ้าหน้าท่ีเข้าใจ   ยอมรับและปฏิบัติตามระบบการรับและส่งต่อผู้ปุวย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนน าส่งผู้ป่วย 
     1.  ประเมินผู้ปุวย  สรุปปัญหาและให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  ให้ค าแนะน าผู้ปุวยและญาติ เพื่อเตรียม 
          พร้อมก่อนส่งผู้ปุวย 
     2.  เขียนใบ  Refer  ให้ครบถ้วน  พร้อมลงผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ  เช่น  ผล  Lab,  X-Ray,  EKG 
          รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแล้วในผู้ปุวยประกัน / พรพ. เป็นต้น  ส่วนเด็กแรกเกิดให้ลงประวัติการ 
          คลอดและการตั้งครรภ์ของมารดา ( ถ้ามี  Film  X-ray และใบ record EKG ให้น าไปด้วย ) 
     3.  ตรวจสอบความพร้อม ของรถพยาบาล ,  อุปกรณ์ , เวชภัณฑ์ ให้พร้อมท่ีจะใช้งานระหว่างน าส่ง 
     4.  ประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีจะรับผู้ปุวยอาการหนัก  โดยแจ้งทางวิทยุหรือทางโทรศัพท์ก่อน 
          ทุกครั้ง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
          -  ช่ือ – สกุลผู้ปุวย ,  เพศ  ,  อายุ 
          -  โรค 
         -  อาการส าคัญ  ,  การรักษาท่ีให้กับผู้ปุวยแล้ว 
        -  สาเหตุท่ี  Refer           
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  009 
เร่ือง  การส่งต่อผู้ปุวย แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1 มิ.ย 61 
        -  ส่ิงท่ีจะต้องเตรียมรับผู้ปุวย 
        -  สอบถามช่ือผู้รับข้อมูลปลายทางไว้ด้วย  เพื่อเปูนการประสานงานท่ีมีคุณภาพ 
     5.  ดูแลการใหก้ารรักษาพยาบาลผู้ปุวยตามสภาพปัญหาก่อนน าส่ง   โดยพยาบาลท่ีมีความรู้และผู้ปุวย 
          อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะ  Refer 
    ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยขณะน าส่ง 
    1.  วัดสัญญาณทุก  15 – 30  นาที  ในผู้ปุวยภาวะวิกฤตและวัดอาการเปล่ียนแปลงทางระบบประสาทและ 
          สมอง ทุก  15 – 30  นาที  ในผู้ปุวยท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับการบาดเจ็บท่ีสมอง  ( ถ้าวัดความดัน 
          โลหิตในรถได้ไม่ชัดเจน  ให้จับชีพจรไปด้วย ) 
    2.  ประเมินและบันทึกอาการผู้ปุวยทุก  30  นาที  หรือหนึ่งช่ัวโมง  ตามสภาพของผู้ปุวย 
    3.  ผู้ปุวยท่ีได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหา  แต่ละราย  เช่นการได้รับออกซิเจนสารน้ าทาง 
         หลอดเลือดด า  เป็นต้น  ( ในรายท่ีแทง  IV  ไม่ได้  ถ้าจะให้ยา  adrenaline, atropine  ให้  push  



ใส่ใน 
         ET.  Tube  แล้ว  Ventilation  ได้ 
    4.  กรณีท่ีผู้ปุวยมีอาการเปล่ียนแปลงสู่ภาวะวิกฤต  ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น  และหรือขอความช่วยเหลือ 
         ตามระบบเครือข่ายและน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด 
    5.  สรุปปัญหาการให้การพยาบาลผู้ปุวยระหว่างน าส่งและบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งต่อ 
    ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อถึงโรงพยาบาลจุดหมาย 
    1.  เคล่ือนย้ายผู้ปุวยจากรถ  Refer  อย่างถูกวิธี 
    2.  ส่งต่อข้อมูลระหว่างน าส่ง  พร้อมใบ  Refer,  Film X-ray  ( ถ้ามี )  และรอจนกว่าเจ้าหน้าท่ีวัด
สัญญาณ 
         ชีพให้แล้วเสร็จก่อน 
    3.  ตรวจสอบ  อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์  ท่ีจ าเป็นต้องน ากลับ 
    4.  ประสานงานกับแพทย์หรือพยาบาลก่อนกลับ  และบันทึกปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะร่วมกัน 
    5.  พยาบาลท่ีไปส่งผู้ปุวยควรแจ้งอาการ ,  การพยาบาลและปัญหาของผู้ปุวยระหว่างน าส่งและบันทึกไว้ 
         เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ รพ. ท่ีน าผู้ปุวยไปส่งรับทราบด้วย 
    6.  มีการทบทวน  การส่งต่อผู้ปุวยเพื่อน าปัญหาท่ีพบมาแก้ไข 
ดัชนีชี้วัด 
    1.  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
    2.  ผู้ปุวยได้รับการดูแลก่อนน าส่ง ,  ขณะน าส่ง ,  เมื่อถึงสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย  ถูกต้อง 
          เหมาะสม  และรวดเร็ว 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  011 
เร่ือง   การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ  แก้ไขคร้ังที่  3 

24  มกราคม  
2550 

เร่ิมใช้วันที่  1 มิ.ย 61  

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อให้ผู้ปุวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจกระทันหันมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 
     2.  เพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
     3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีทีมช่วยฟื้นคืนชีพ 
ขอบเขต 
     เป็นกระบวนการปฏิบัติ  ต้ังแต่พบผู้ปุวยอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจกระทันหัน  และท าการ 
ช่วยฟื้นคืนชีพ 
  
ค านิยามศัพท์ 
     การฟื้นคืนชีพ  หมายถึง  การปฏิบัติการช่วยชีวิต  เมื่อผู้ปุวยหยุดหายใจและหัวใจหยุดท างาน 
 
หน้าที่รับผิดชอบ 
     1.  แพทย์  มีหน้าท่ี  ประเมินอาการ  ส่ังการรักษาและนวดหัวใจ 



     2.  พยาบาลหัวหน้าเวร ( N1 ) มีหน้าท่ีประเมินอาการ  Ventilation, รายงานแพทย์ทราบ , ช่วยเตรียม 
          เครื่องมือใส่  ET Tube,  ช่วยแพทย์ใส่  ER Tube,  เตรียมส่งท่อ  Defibrillation, บันทึก 
nusre’note 
         เตรียมส่งต่อ 
     3.  พยาบาลคู่เวรคนท่ี 2  ( N2 )  มีหน้าท่ี Clear  air  way  ช่วย  N1  Ventilation, on  IV  fluid, 
Medication, 
          บันทึกการให้ยาและหัตถการ ( ถ้ามี ) 
     4.  พยาบาลคู่เวรคนท่ี 2 ( N3 ) มีหน้าท่ีวัด V/S  ติด EKG Monitor  นวดหัวใจสลับเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการ
อบอบรม  CPR  และสลับกับแพทย์ 
     5.  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  มีหน้าท่ีโทรศัพท์เรียกพยาบาล    Wardรวม/ตึกพิเศษ   มาช่วย  1  คน   
          นวดหัวใจ   
     6.  พยาบาลจุดอื่น ( N4 )  Ventilation  ต่อจาก  N1 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1.  ขั้นตอนการปฏิบัติ  กรณีพยาบาลจุดอื่นยังไม่มา  ดังนี้ 
     1.1  พยาบาล ( N1 )  ประเมินอาการไม่มีชีพจร  เรียกทีมมา  CPR  ใช้หลัก  Avanced  Life  Support 
            พยาบาล  ( N2 )  Clear air way  แล้ว  N1  Ventilation  ไปรายงานแพทย์  ( ให้  N2 
Ventilation  
            แทน  N1 ) เตรียมอุปกรณ์ใส่  ET Tube  ช่วยแพทย์ใส่  ET Tube  ช่วยแพทย์ท า  Defibrillation 
            เสร็จแล้ว  Ventilation  จน  N4  มา 
     1.2  พยาบาล  ( N2 )   Suction,  Ventilation  แทน  N1 
     1.3  พยาบาล  ( N3 )  วัด  V/S  ติด  EKG  Monitor  นวดหัวใจสลับกับแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการ 
            อบรม 
     1.4  ผู้ช่วยเหลือคนไข้โทรศัพท์เรียกพยาบาลจุดอื่นตามล าดับ  ดังนี้  ตึกพิเศษ  Ward  และนวดหัวใจสลับ
กับ N3 
2.  ขั้นตอนปฏิบัติ  เมื่อมีพยาบาลจุดอื่นมาช่วย 
     2.1  N4  มา  Ventilation  ต่อจากพยาบาล  N1 
      2.2  พยาบาล  N1  บันทึกทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน  แพทย์เตรียมส่งต่อ  ตามแนวปฏิบัติส่งต่อ, 



เตรียม 
             ญาติ ,  เตรียมเอกสาร ,  เรียกรถพยาบาล 
     2.3  พยาบาล  N2  On  IV  Fluid  Medication  พร้อมบันทึกลงแบบฟอร์ม  CPR  (ถ้ามี ) 
     2.4  พยาบาล  N3  Suction  เวลามี  Scretion 
3.  กรณีส่งต่อ 
     3.1  พยาบาล  N1  Incharge  รับ  Order  เตรียมเอกสาร  เตรียมใบ  Refer  แจ้งญาติรับทราบ  แจ้ง 
            สิทธิการรักษา 
     3.2  แจ้งพนักงานขับรถ  พร้อมน ารถมารับผู้ปุวย 
     3.3  พยาบาล  Incharge  ตรวจสอบความครบถ้วนของ  nurse’note 
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ดัชนีชี้วัด 
     1.  ผู้ปุวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจกระทันหัน  มีอัตราการรอดชีวิต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
     2.  เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
     3.  เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรม  เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ  1  ครั้ง / ปี 
     4.  เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการซ้อมแผน  เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ   1 ครั้ง / ปี 
 
เอกสารอ้างอิง 
     CPR 2010 .  การพยาบาลฉุกเฉิน.  พิมพ์ครั้งท่ี  1 .  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2555. 
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แผนผังต ำแหน่งกำรปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพ 

N1 ( Incharge ER ) ประเมินอาการ Ventilation เม่ือ N2 

Clear Air Way แล้ว 

    

รายงานแพทย์ 
ช่วยแพทย์ใส่ ET Tube ช่วยแพทย์ท า Defibrillation รับ Order บันทึก OPD 

Card 

 เตรียม  Refer 

N2 ( Member ER คนท่ี  1 ) Clear air way Ventilation ช่วงท่ี  N1 รายงานแพทย์ และ 
เตรียมเครื่องมือ ใส่ ET Tube 

( เม่ือ  N1  Ventilation ) 

          On IV flvid 

V/S N3 ( บ่ำย, ดึก คนท่ี  3 ) นวดหัวใจ ( สลับกับแพทย์และเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีผ่านการอบรม ) 

ติด  EKG  Moniter 

N4 ( Nurse LR  หรือ   Nurse Ward ) Ventilation  ต่อจาก  N1 

Medication 
และบันทึกการให้ยา 

เจ้ำหน้ำท่ี ผ่ำนกำรอบรม CPR โทร. เรียก พยาบาล LR 
หรือ  พยาบาล WARD 

 ท าบัตร 
นวดหัวใจสลับกับ N3 
กรณีพยาบาลไป Refer 

Ventilation ต่อจาก N2 รอพยาบาล 
LR หรือพยาบาล Ward มาแทน 

Suction เวลามี 
Scretion 

 

หฆ 

หัตถการ ( ถ้ามี ) 
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วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อให้ผู้ปุวยได้รรับสารน้ า  กรณีท่ีหาหลอดเลือดล าบาก  เช่น 
               -  ผู้ปุวยท่ีให้น้ าเกลือทางหลอดเลือดด าบ่อยจนหลอดเลือดท่ีให้บวมหรือตีบตันไป 
               -  ผู้ปุวยอยู่ในภาวะ  Shock  ท าให้หลอดเลือดหดตัวหมด 
               -  ผู้ปุวยอ้วนมาก ๆ  หาหลอดเลือดยาก 
          2.  เพื่อให้ในผู้ปุวยท่ีต้องการสารน้ าเข้าไปทดแทนจ านวนมาก ๆ อาจต้องให้สารน้ าครั้งละหลายๆ เส้น 
 
ขอบเขต 
          กรณีท่ีเห็นควรว่า ต้องท า  ส่วนมากจะเป็นกรณีหาหลอดเลือดล าบาก  หรือผู้ปุวยอยู่ในภาวะ  Shock 
ต้องเปิดหลายเส้น 
 
ค านิยามศัพท์ 
          Venous  Cut  Down  หมายถึง  การเปิดหลอดเลือดด า  และสอดสายส าหรับให้สารน้ าหรือให้
อาหาร 
ทางหลอดเลือด 
 
ผู้รับผิดชอบ 
          แพทย์ ,  พยาบาลวิชาชีพ  
 



นโยบาย 
          ผู้ปุวยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต  ฉุกเฉิน  ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นการด่วน  จ าเป็นต้องได้รับสารน้ าทาง 
หลอดเลือด  แต่หาหลอดเลือดล าบาก  ในผู้ปุวยอ้วนมาก  หรือผู้ปุวย  Shock  จ าเป็นต้องได้รับการให้สารน้ า 
หลาย ๆ เส้น พร้อมกัน และส าหรับวัด CVP  แพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจท า  Cut  Down  เพื่อเป็นการรักษา 
พยาบาลผู้ปุวยให้ปลอดภัย  พยาบาลจะเป็นผู้เตรียมและช่วยแพทย์ในการท า  Cut  Down 
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วิธีท า  Cut  Down 
แพทย์ท า 

-  ท าความสะอาดผิวหนังด้วย  HIBI  SCRUB  แล้วทาด้วย  Providine 
-   ฉีดยาชา  2  %  Xylocaine  อาจมี  Adrenaline  หรือไม่ก็ได้ 
-  มีดกรีดลงตามขวางของหลอดเลือด  ยาว  =  1 – 1.5  นิ้ว  ลึกถึงช้ันไขมัน  ใช้  Clamp  แหวกหาหลอด
เลือด 
    คล้องหลอดเลือด  2  ด้าน  เมื่อพบ  Vein  แพทย์จะใช้ปลาย  Clamp  สอดใต้  Vein  นั้น 
-  ใช้ปลาย  Silk  เบอร์  4/0  2  เส้น  เส้นแรกดึงขึ้นด้านบนของ  Vein  เส้นท่ี  2  ดึงลงทางด้านล่างของ  
Vein 
    ผูกแล้วใช้  Clamp  คีบยกข้ึนเบา ๆ 
 

พยาบาลท า 
-  เตรียมสาย  Cut  Down  ใส่สารน้ าใน  Syring  10 CC.  ต่อกับสาย  Cut  Down  ภายในสายต้องมีสารน้ า 
    อยู่เต็ม  โดยไล่อากาศออกจนหมด 

แพทย์ท า 
-  ตัดปลายสายเล็กน้อย  ไม่ให้แหลมเกินไปนัก  เพื่อสอดใส่ง่าย 
-  ผูกสาย  Cut  Down  ด้วย  Silk  เพื่อท าเครื่องหมายว่าจะใส่ลึกขนาดไหน 
-  ดึงปลาย  Silk  บนให้ตึง  ใช้มีดเจาะลงบนหลอดเลือดลึก 
 

พยาบาลท า 
-  ถ้าวัด  Toruniquet  ไว้ให้คลายออกก่อน  เพื่อปูองกัน  Bleeding 

 
แพทย์ท า 

-  ใช้  Clamp  จับปลายท่อสอดสาย  Cut  Dorn  เข้าทางรูที่เจาะไว้จนถึงบริเวณท่ี  Silk  ท าเครื่องหมายไว ้



-  ทดลองดูว่าสายอยู่ในหลอดเลือดแล้วฉีดน้ าเกลือเข้าไป 
-  ผูก  Silk  เส้นบนกับ  Vein  ท่ีใส่สาย  Cut  Down  เสร็จแล้วเอาปลาย  Silk  มาพัน  3 – 4 รอบ กับสาย 
   Cut  Down  ท่ีโผล่ออกมาจาก  Vein  แล้วผูกเงื่อนตายตัดปลาย  Silk  ออก 
-  Suture  แผลท่ีท า  Cut  Down 
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วิธีท า  Cut  Down  ( ต่อ ) 
 

พยาบาลท า 
-  ปิด  T – Gaize  โดยพันสาย  Cut  Down  ให้ส้ัน 
 
-  Refer  ผู้ปุวย 
 
ดัชนีชีวั้ด 
          ผู้ปุวยได้รับการแก้ไขภาวะวิกฤต  อย่างเหมาะสม 
 
เอกสารอ้างอิง 
        ก าพล  เลาหะเพ็ญแสง  และห้องสิน  ตระกูลทัวทร.  หัตถการพื้นฐานในการดูแลผู้ปุวย  พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
           กรุงเทพฯ :  เรือนแก้วการพิมพ,์  2532. 
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วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการระบายสารเหลว หรืออากาศในช่องเย่ือหุ้มปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน 
 
ขอบเขต   
          ใช้ส าหรับผู้ปุวย  แพทย์พิจารณาให้ระบายเลือดลมออกจากช่องเย่ือหุ้มปอด  โดยการใส่ท่อระบาย 
ทรวงอก 
 
ค านิยามศัพท์ 
          การใส่ท่อระบายทรวงอก  หมายถึง  การใส่ท่อสายยางเข้าไปในช่องเย่ือหุ้มปอด  เพื่อระบายสารเหลว 
หรืออากาศออกจากช่องเย่ือหุ้มปอดลงสู่ขวด  ซึ่งมีน้ าเป็นตัวปิดกั้นอากาศจากภายนอก  ไม่ให้เข้าไปในช่อง 
เย่ือหุ้มปอด  โดยใช้แรงดึงดูดของโลกหรือใช้เครื่องดูด 
 
ผู้รับผิดชอบ 
          แพทย์ ,  พยาบาลวิชาชีพ  
 
นโยบาย 
          เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยท่ีมีการขยายของปอดบกพร่องจากการมีอากาศและหรือเลือดใน
ช่อง 
เย่ือหุ้มปอด  และการวินิจฉัยโรคต้องแม่นย าพอสมควร  มีประสบการณ์  เพราะการกระท าบางอย่างถ้าผิดวิธี 
จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้  และควรมีการรายงานแพทย์ทันที  ท่ีมีผู้ปุวยอยู่ในภาวะฉุกเฉิน   มีอาการ 
หายใจผิดปกติ   ถ้าแพทย์วินิจฉัยพบว่ามีเลือดหรืออากาศในช่องเย่ือหุ้มปอด  ผู้ปุวยก็ต้องได้รับการใส่ท่อ  ICD  
โดยด่วน  เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยให้ปลอดภัย 
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วิธีปฏิบัติงาน  ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  017 
เร่ือง   การดูแลผู้ปุวยใส่ท่อระบายทรวงอก 
(Intercostal  Closed Drainge หรือ I.C.D. ) 

แก้ไขคร้ังที่  1 
24  มกราคม  

เร่ิมใช้วันที่  1 มิ.ย 2561  



2550 
ขั้นตอนปฏิบัติ 
1.  เตรียมความพร้อมผู้ปุวย  จัดท่า  อธิบายให้ทราบกรณีรู้สึกตัว 
2.  ล้างมือ    
3.  เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใส่  ICD  โดยน า  Set  ICD  เพิ่มเครื่องมือ  ดังนี ้
     3.1  Silk  No.  3/0 ,  3/0 
     3.2  ใบมีด  No.  15 
     3.3  Syring  10  cc.   
     3.4  เข็ม  No. 18 , 23  และเตรียมขวด  ICD , จุกขวด , สายยางแดง ,  สาย  ICD ตามแพทย์ส่ัง 
Leukobange 
4.  การดูแลผู้ปุวยขณะใส่  ICD 
     4.1  สายไม่หักพับงอ 
     4.2  จัดวางขวดให้อยู่ต่ ากว่าระดับทรวงอกของผู้ปุวยอย่างน้อย  1.5 – 3  ฟุต 
     4.3  ดูแลสายหลอดแก้วให้จุ่มอยู่ใต้น้ าอย่างน้อย  2  cm.  เสมอ 
     4.4  ปิดรอยต่อทุกจุดให้แน่น  โดยพันด้วยพลาสเตอร์ 
     4.5  จัดวางขวดในภาชนะท่ีรองรับ   เพื่อปูองกันขวดล้มหรือแตก  เมื่อขวดแตกหรือสายยางหลุดจากขวด 
            ให้หักพับท่อยางท่ีใกล้ตัวท่ีสุดให้แน่น 
     4.6  ถ้าสังเกตว่าท่อยางเล่ือนออกจากต าแหน่งเดิม  ห้ามดันกลับ  ให้ปิดแผลตรึงเอาไว้  รายงานแพทย์ 
            ทราบ 
     4.7  ในกรณีเคล่ือนย้ายผู้ปุวย  Clamp  ท่อบริเวณใกล้ทรวงอกมากท่ีสุด  คลาย  Clamp  ทันที  หลังจาก
วาง 
            ขวดในต าแหน่งท่ีต่ าหว่าทรวงอก 
 
ดัชนีชี้วัด 
          ผู้ปุวยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีท่ีมีสารเหลวหรืออากาศในช่องเย่ือหุ้มปอด 
 
เอกสารอ้างอิง 
        มาลี   สนธิเกษตริน.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ,์  2531 
        สุขเกษม  อัตนวานิช.  การบาดเจ็บทรวงอก.  กรุงเทพฯ : วรานนท์  เอ็นเตอร์ไพรส.  2538 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  019 
เร่ือง  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ( Job Specification ) 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่    1  มิ.ย 2561 

หน่วยงาน   หอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หอผู้ปุวยหนัก 
ผู้จัดท า  เจ้าหน้าท่ีงานหอผู้ปุวยหนัก ผูอ้นุมัติ                 นายสราวุธ    แสงทอง 

                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) ผู้รับรอง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในหน่วยงานหอผู้ปุวยหนัก 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ขอบเขต          
          เป็นการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในหน่วยงานหอผู้ปุวยหนัก 
อัตราก าลังในเวลาราชการ 
    เวรเช้า    หัวหน้างาน icu , พยาบาลวิชาชีพ2คน, คนงาน 
                นอกเวลาราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
          เวรเช้า    หัวหน้าเวร(พยาบาลวิชาชีพ ) ,พยาบาลวิชาชีพ 2คน,  คนงาน 



                        เวชเช้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มพยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
         เวรบ่าย   หัวหน้าเวร( พยาบาลวิชาชีพ ),พยาบาลวิชาชีพ2คน, คนงาน 
          เวรดึก    หัวหน้าเวร( พยาบาลวิชาชีพ ),พยาบาลวิชาชีพ2คน ,คนงาน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ( Job Specification ) 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน  พยาบาลวิชาชีพ  
ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆท่ีปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ 
โดยผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาลและปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัย และบ าบัดรักษาภายใต้การ
ควบคุมของแพทย์ โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ วางแผนงานประสานงาน ประเมนิผล และบันทึกผลการให้การ
พยาบาล ศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่
ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับงานการ
การพยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานหอผู้ปุวยหนัก ต้องมีความรู้ทักษะท้ัง 4 มิติ ของการบริการคือ การส่งเสริม
และคงไว้ซึ่งคุณภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ท้ังนี้เปูาหมายหลักคือ การพัฒนา
สุขภาพของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ 
           โดยเฉพาะงานบริการผู้ปุวยหนักเป็นงานบริการผู้ปุวยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน  และวิกฤตท้ัง 
ร่างกาย  และจิตใจ  โดยการประเมินสภาวะความรุนแรงของการเจ็บปุวย  ตัดสินใจให้การปฐมพยาบาล 
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ท่ีช่วยชีวิตผู้ปุวย ตลอดจนการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงของผู้ปุวย 
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สูง และบริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที ่  WI  -  EMR  -  019 
เร่ือง   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ( Job Specification ) 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1 มิ.ย  2561 

หน่วยงาน   หอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หอผู้ปุวยหนัก 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไป 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลช้ันหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลช้ันหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลช้ันหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีกพ.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลช้ันหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการและ 
2.เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีก าหนดเวลา6ปีให้ลดเป็น 4 ปี 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ท่ีเทียบได้ไม่ต่ า
กว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ3 หรือข้อ 4 ท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไมต่่ ากว่านี้  
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  019 
เร่ือง   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ( Job Specification ) 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย   2561 

หน่วยงาน   หอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หอผู้ปุวยหนัก 
   ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี กพ.ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2.ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3.สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

คุณสมบัติของหัวหน้างานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลการดูแลผู้ปุวยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ประสบการณ์การท างานด้านห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ผ่านการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินและวิกฤต 
4. มีความรู้และได้รับการอบรมด้านการช่วยชีวิตข้ันสูง 
5. มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการจัดระบบ และวางแผนการพยาบาล 
6. มีภาวะการเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติการพยาบาลทางด้านผู้ปุวยวิกฤตและฉุกเฉิน 
7. มีความสามารถในการบริหาร จัดการวางแผน ก าหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายของกลุ่มงานการพยาบาลและโรงพยาบาล 
8. มีความสามารถในการน าเสนอหรือรายงานข้อมูลเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
9. มีความคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
10. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบ 
11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการประสานงาน การจัดการข้อขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ทุกระดับ 
12. มีทักษะการสอน การนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การก ากับดูแลให้ค าปรึกษาให้แก่

เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
13. มีความสามารถในการพิจารณา ตัดสินใจเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ปุวย 
14. มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ 
15. ผ่านการอบรมด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยหนัก 
          1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ด้านการพยาบาลการดูแลผู้ปุวย ประเภทงานดังต่อไปนี้ 

1.1 การซักประวัติและการตรวจร่างกายทุกระบบ 
1.2 ช่วยงานห้องคลอดและการท าคลอด 
1.3 Excision 



1.4 Dry dressing 
1.5 Wet dressing 
1.6 CPR 
1.7 Suture 

                 1.8  Nail extraction 
1.9   ช่วยแพทย์ On Cast 
1.10  Off  Cast 
1.11  Suction ear 
1.12  Remove FB 
1.13  ฉีดยา Muscle,Vein,Subcutaneous,Intradermal 
1.14  On IV Fluid  
1.15  EKG 
1.16  Stitch off 
1.17  I & D 

2. ผ่านการฝึกอบรมด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทุกปี และผ่านการฝึกอบรมการ
ประเมินการตรวจร่างกายและการตรวจรักษา 

3. ผ่านการอบรม DRG และ ICD 10 
4. ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือในการช่วยฟื้นคืนชีพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆในห้องฉุกเฉิน 
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการประสานงาน 
6. เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการพยาบาลและพฤติกรรมบริการ 
7. มีความสามารถในการเป็นผู้น าทีมสุขภาพและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 

โรงพยาบาลเถิน 
( THOEN  HOSPITAL ) 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  019 
เร่ือง   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ( Job Specification ) 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 

หน่วยงาน   หอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หอผู้ปุวยหนัก 
คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยหนัก 

8. มีทักษะการนิเทศ การสอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การก ากับดูแลให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับ
รองลงมาและนักศึกษาฝึกงาน 

9. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหนักการพิทักษ์สิทธิผู้ปุวย 
10. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและน ามาพัฒนาตนเอง 
11. มีความรู้ทักษะในการปูองกัน ควบคุมการติดเช้ือในหน่วยงาน 
12. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 



13. มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลเถิน 
( THOEN  HOSPITAL ) 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  -  EMR  -  
เร่ือง   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ( Job Specification ) 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   1  มิ.ย  2561 

หน่วยงาน   หอผู้ปุวยหนัก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หอผู้ปุวยหนัก 
การช่วยแพทย์ INTUBATION – EXTUUBATION 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการช่วยแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ผู้ปุวยปลอดภัย 
                      ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
   ขอบข่าย  พยาบาลวิชาชีพ 
   ค าจ ากัดความ Intubate หมายถึง การใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากหรือจมูก เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ปุวยท่ีไม่รู้
สติ หัวใจหยุดเต้น ต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ปุวยท่ีมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ มีเสมหะและไอขับ
ออกมาไม่ได้ และผู้ปุวยท่ีจ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
   อุปกรณ ์  

1. Laryngoscope 1 set ท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ พร้อม Blade โค้งหรือตรงขนาดต่างๆ 
2. ท่อ Endotracheal Tube ตามขนาดท่ีเหมาะสม ชนิดท่ีมี Low pressure ส าหรับผู้ใหญ่ และไม่

มี  cuff ส าหรับผู้ปุวยท่ีมีอายุน้อยกว่า 8 ปี 
3. Oral airway  ขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้ปุวย 
4. Xylocain Jelly , Xylocain Spray 



5. Magill Forceps 
6. Guide Wire (Stylet) ส าหรับใส่เป็นแกนเข้าไปใน Endotracheal Tube 
7. Syringe 10 cc.เพื่อเปุาลมเข้า Cuff 
8. Ambu bag , O2 , Stethoscope 
9. หน้ากากช่วยหายใจ ขนาดเล็ก,กลางหรือใหญ่ 
10. เครื่องดูดเสมหะ พร้อมอุปกรณ์ดูดเสมหะ 
11. พลาสเตอร์ , เชือกส าหรับผูก Endotrachcal Tube 
12. ถุงมือ Sterile , Mask , แว่นตา 

 
 
 
 
 
ข้อบ่งชี้ในการใส่ Endotracheal Tube 

1. ปุวยมีภาวะหายใจล้มเหลว สังเกตจาก 2R,2C,1A ( RR, Reaction, Color, Concios, Air entry) 
2. Upper Airway Obstruction 
3. Loss of protection Airway Reflexs 

4. ผู้ปุวยท่ีต้องการ hyperventilate  เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ 
5. Apnea 
6. Cardiac Arrest 
 
การใส่ Endotracheal Tube ใส่ได้ 2 ทาง คือ 
1. ทางปาก ท าได้ง่าย รวดเร็ว แต่ผู้ปุวยจะรู้สึกร าคาญ ท่อเล่ือนเข้าออกได้ง่าย 
2. ทางจมูก ท่อจะอยู่กับท่ีได้ดีกว่า ผู้ปุวยจะรู้สึกสบายมากกว่าทางปาก และดูแลรักษาความ
สะอาด  ช่องปากได้ง่ายกว่า แต่มีข้อห้ามส าหรับผู้ปุวยท่ีเลือดออกง่าย และได้รับบาดเจ็บรุนแรง
บริเวณใบหน้า  
การปฏิบัติ 
1. อธิบายให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจถึงความจ าเป็นในการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ปุวยร่วมมือ
และลดความวิตกกังวล 
2. จัดผู้ปุวยนอนราบ ในท่า sniffing เพื่อให้ระยะทางจากฝันหน้าถึงกล่องเสียงเป็นเส้นตรงไม่
ควรเอาหมอนหนุนไหล่ เพราะจะท าให้ Trachea กระดกขึ้น ท ามุมกับ Larynx ท าให้ใส่ท่อยาก ใน
เด็ก จัดให้นอนในท่านอนราบปกติ เนื่องจากศีรษะเด็กค่อนข้างใหญ่ ควรใช้หมอนหนุนบริเวณคอ 
และหัวไหล่ เพื่อง่ายต่อการเปิดทางเดินหายใจ 
3. ตรวจสอบ วัดความดันโลหิตชีพจร คล่ืนหัวใจ และ O2sat. 
4. ผู้ช่วยจับผู้ปุวยโดยใช้ข้อศอกสองข้างกดทับท่ีหัวไหล่ผู้ปุวยเบาๆ มือสองข้างประคองศีรษะ 
กันไม่ให้ผู้ปุวยส่ายศีรษะ กรณีผู้ปุวย Semi-conscious 
5. Hyperventilate ผู้ปุวยด้วย Ambu Bag ท่ีต่อด้วย O2 ตามรูป โดยเปิดออกซิเจนในอัตรา 5-
6 ลิตร/นาที เป็นเวลาอย่างน้อย 3-4 นาที เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนส ารองในร่างกาย 
 
 



 
 
 
 

 
  

อายุ (ปี) Internal Diameter 
(มม.) 

Premature 2.5 
Newborn 3.0 
1 – 6 เดือน 3.5 
1 - 2 4.0 
2 – 4 5.0 
4 - 6 5.5 
6 - 8 6.0 
8 - 10 6.5 
10 - 12 7.0 
12 - 14 7.5 
มากกว่า 14 8.0 – 9.0 

 
7.ทดสอบ Endotracheal Tube  ว่ากระเปราะรัว่หรือไม่ โดยใส่ลมเข้าไปในกระเปราะ 

8.Deflated cuff กระเปราะไม่รั่ว  

9.ใส่ Xylocain jelly ท่ี Guide Wire ก่อนน าไปใส่ใน Endotracheal Tube ปลายล่างของ Guide 
Wire  โผล่พ้นช่อง Murphy eye ออกมา ควรอยู่ห่างจาก bovel ประมาณ 1-2 ซม.หากพ้นออกมา
จะท าให้เกิดอันตรายต่อกล่องเสียงและอาจแทงทะลุหลอดลมได้ และดัดให้มีลักษณะเป็นรูปตัว J 

10. หล่อล่ืน Endotracheal Tube ด้วย Xylocain Jelly  

11.  เอาฟันปลอมออกถ้ามี และท าทางเดินหายใจให้โล่ง โดยดูดเสมหะ น้ าลาย หรือส่ิง
แปลกปลอม 
12. ส่ง Endotracheal Tube  ให้แพทย์ แพทย์อาจให้ยา เพื่อให้ผู้ปุวยสงบในบางราย 
13. สังเกตคล่ืนไฟฟูาหัวใจ, Sat O2} ขณะแพทย์ Intubate 
14. off Guide Wire และ Inflated Cuff เมื่อใส่ Endotracheal Tube เรียบรอ้ยแล้ว 
15. ฟังปอดเพื่อให้แน่ใจว่า E.T.Tube อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และมีลมเข้าปอดท้ัง 2 ข้าง  
16. ตรึง E.T.Tube ด้วยพลาสเตอร์ หรือเชือก พร้อมบันทึกต าแหน่ง และขนาดของ E.T.Tube 
ในบันทึกทางการพยาบาล 
17. เตรียม Ventilator หรือ O2 ตามอาการของผู้ปุวย 

   ถ้ำใช้ชนิด                  
Low pressure cuff         
 ต้องลดขนำดของท่อ     
  หำยใจลงอีก 0.5 มม. 



18. ส่ง Portable Chest X-RAY ทุกรายเพื่อให้แน่ใจว่า E.T.Tube อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
 
การให้การพยาบาล 

1. Ventilate ให้เพียงพอขณะ Intubate Endotracheal Tube 

2. หลังใส่ Endotracheal Tube ตรวจดูว่า Pilot balloon โปุงพอดีหรือไม ่

3. ตรวจดูต าแหน่งท่ออยู่เสมอ ปลายท่อควรอยู่เหนือ Carina ประมาณ 1-2 นิ้ว (จาก 
Chest X-RAY) 

4. เมื่อผู้ปุวยหายใจได้เอง ควร Deflate Cuff เสมอ และ Inflate Cuff ก่อนให้ Tube Feeding 
และ   1 ช่ัวโมงหลังให้ Tube Feeding แล้ว 
5. ดูดเสมหะ เพื่อปูองกันการเกาะแน่นของเสมหะภายในท่อ ดูดเสมหะอย่างถูกวิธี สังเกต
ลักษณะสี และจ านวนของเสมหะท่ีออก 
6. รักษาความสะอาดปากและฟันของผู้ปุวย 
7. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
8. สังเกตการเปล่ียนแปลงของระดับความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ Sat O2 และ EKG. 
9. เปล่ียนท่านอนให้ผู้ปุวย 
10. เปล่ียนพลาสเตอร์ เชือกผูกท่อ E.T.Tube ทุกวัน หรือเมื่อสกปรก เพื่อให้สะอาดอยู่เสมอ    
ข้อควรระวังของการใส่ E.T.Tube 
1. มีอุดกั้นท่ี Carina หลอดลมใหญ่ 
2. กล่องเสียงบวมอย่างมาก และเฉียบพลัน หรือมีการอุดตันบริเวณกล่องเสียง   
ภาวะแทรกซ้อน 
 1.  ภาวะ Hypoxia จากใช้เวลาการ Intubation นานเกินไป 
 2.  Infection 
      2.1 Paranasal Sinusitis จากการใส่ท่อทางจมูกหลายวัน 
               2.2 Tracheobronchitis และ Pneumonia จากการส าลักน้ าลาย,อาหาร 
               2.3 การติดเช้ือจากเครื่องมือท่ีใช้ และบุคลากร การใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม 
ขาดความระมัดระวัง 
            3.  Obstruction เกิดจากการแกะแน่นของเสมหะภายในท่อ 
            4.  ปัญหาจากท่อ E.T.Tube  กระเปาะรั่วหรือโปร่งเกินไป ความดันในกระเปาะท่ีสูงเกินไป 
จะท าให้เกิด 
                 อันตรายต่อกล่องเสียง และTrachea ความดันในกระเปาะท่ีต่ าเกินไป ท าให้เกิดการ
ส าลัก,อาเจียน 
            5.  ปัญหาจากต าแหน่งของท่อ E.T.Tube ถ้าปลายท่ออยู่ลึกเกินไป จนเข้าไปอยู่ใน
หลอดลมใหญ่ข้างใดข้างหนึ่ง  
                (โดยมากมักเป็นข้างขวา) ท าให้มีการระบายอากาศของปอดเพียงข้างเดียวปอดอีกข้าง
จะแฟบ เกิดHypoxia 
การช่วยแพทย์ถอดท่อช่วยหายใจ (Extubation) 
         ขั้นตอน 
1. การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 



1.1 Sytinge 10 ml. 1 อัน 
1.2 อุปกรณ์ส าหรับดูดเสมหะ 
1.3 อุปกรณ์การให้ออกซิเจน 
2. วิธีการ 
2.1 ประเมินสภาพผู้ปุวย โดยก่อน off ET.Tube ควรประเมินสภาพผู้ปุวยก่อน โดยประเมินจาก 
CALMS 
-  CNS ศูนย์ควบคุมการหายใจท างานปกติ มี cough reflex,  swallowing reflex, และ gag reflex 
-  Airway clear 
-  Lung พยาธิสภาพที่ปอดดีขึ้น 
-  Muscles กล้ามเนื้อหายใจมีแรงพอท่ีจะหายใจเอง ไอออกเองได้ 
-  Secretion สังเกตลักษณะเสมหะ,ปริมาณ,ความเหนียว 
2.2 เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
2.3 อธิบายข้ันตอนให้ผู้ปุวยเข้าใจ และงดน้ า งดอาหาร เพราะหลังถอดท่อใหม่ๆ  Laryingeal 
sphincter 
     อาจปิดได้ไม่สนิท อาจเกิดส าลักได้ 
2.4 ดูดเสมหะในปากและจมูกให้หมด แล้ว Mouth care ให้เรียบร้อย 
2.5 ดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจให้หมด ร่วมกับการให้ 100 % Oxygen โดยการใช้ Ambu Bag 
2.6 แกะปลาสเตอร์และเชือกผูก Tube ออก 
2.7 Ventilate ให้ผู้ปุวยโดยการ Ambu Bag ประมาณ 1 – 2 นาที 
2.8 ดูดลมออกจาก Cuff ให้หมด 
2.9 บอกผู้ปุวยเมื่อจะถอดท่อช่วยหายใจ แนะน าให้ผู้ปุวยหายใจเข้า – ออกลึก ๆ และหายใจเข้า
เต็มท่ี  
     พร้อมกับดึงท่อช่วยหายใจออกอย่างรวดเร็ว 
2.10 ให้ Oxygen Face Mask ในระยะแรก ร่วมกับจัดท่าให้ผู้ปุวยแหงนหน้าขึ้น ศีรษะสูง เพื่อให้
หายใจสะดวก 
2.11 กระตุ้นให้ผู้ปุวยหายใจลึก ๆ และไอ เพื่อขับเสมหะออก ท าการดูดเสมหะได้เมื่อจ าเป็น 
               2.12 สังเกตส่ิงต่อไปนี้ 
- ตรวจวัดอัตราการหายใจทุก 15 นาที 4 ครั้ง , 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชม.จน stable 
- แพทย์อาจมีค าส่ังตรวจ Arterial Blood Gas หลังการ Extubation 30 นาที (โดยปฏิบัติ
ตามวิธีเจาะ ABG) 
- สังเกตการหายใจหอบ หัวใจเต้นเร็ว หายใจล าบาก สีผิวเปล่ียน ความวิตกกังวล อาการ
กระสับกระส่าย และเสียงหายใจครืดคราด 
 
 
- ถ้าเสียงหายใจครืดคราด ยังไม่ดีขึ้นภายหลังการดูดเสมหะ ให้จัดผู้ปุวยนอนศีรษะสูง รายงาน
แพทย์และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการ Intubation    
               2.13 จดบันทึกใน Flow Sheet และบันทึกการพยาบาลเกี่ยวกับ 
- วันท่ี เวลาท่ี Extubate  
- เสียงหายใจ , สภาวะของผู้ปุวย 
- ลักษณะ จ านวนของเสมหะ 



- ปริมาณ และชนิดของ Oxygen ท่ีให้ 
- Vital Signs และ Oxygen Saturation 
หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ีแน่ใจว่าสามารถดูดเสมหะในท่อช่วยกายใจ จมูกและปากจนหมด อาจใช้อีกวิธีหนึ่ง
ในการถอดท่อช่วย 
หายใจ คือ  
1. ปฏิบัติตามข้อ 2.1 – 2.7 
2. บอกผู้ปุวยเมื่อถอดท่อช่วยหายใจ 
3. บีบ Ambu Bag พร้อมกับดึงท่อช่วยหายใจออกอย่างนุ่มนวล วิธีการนี้ผู้ปุวยจะได้ออกซิเจน
ตลอดเวลา 
4. ปฏิบัติตามข้อ 2.10 – 2.13  
............................................................... 
 
เอกสารอ้างอิง 
 พงษ์ธารา  วิจิตเวชไพศาล  ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การใส่ท่อช่วยหายใจ  กรุงเทพ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง. 2539 
 อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การใส่และถอดท่อหลอดลมคอ หนังสือประกอบการอบรม 4th  BGH Critical Care for 
Nurses กรุงเทพ : ส. 
          รุ่งทิพย์ ออฟเซท,2546 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง  การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่  1 มีนาคม 2561 
หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ                 

                               นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) 

ผู้รับรอง   
                  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
ความหมาย : ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน 37 สัปดาห์ โดยมีการหดรัดตัวของมดลูกสม่ าเสมอ 4 ครั้งใน 20 นาที 
หรือ 8 ครั้งใน 1 ชม.  ร่วมกับการขยายของปากมดลูกมากกว่า 1 ชม.หรือบางตัวมากกว่า 80% 
แบ่งเป็น 
Late preterm    GA 34-36+6  wks 
Moderate preterm  GA 32-34  wks 
Very preterm    GA <32  wks 
Extremly preterm GA<28  wks 
การดูแลรักษา 
1. Admit 



2.Close observe uterine contraction , FHS 
3.ตรวจภายในเพื่อประเมินปากมดลูกตามความจ าเป็น 
4.Fetal monitoring 
5.LAB: CBC with platelet , UA 
6.ให้ยายับย้ังภาวะมดลูกหดรัดตัวหากยังไม่เข้าระยะ Advanced labor ในช่วง GA 24-35 สัปดาห ์
 1.Calcium-chanel blockers : Nifedipine 
   -10 mg oral ทุก 20 นาที 4 ครั้ง  จากนั้น 10 mg oral ทุก 4 ชม. และค่อยๆลดยาลง( ไม่ควรให้ยาเกิน 7 
วัน ) 
   -Record BP ก่อนให้ยา Keep BP > 90/60 mmHg 
   -ข้อห้ามการใช้ยา 
  -BP<90/60 mmHg 
  -โรคหัวใจ 
  -การท างานตับบกพร่อง 
  -ได้รับยาลดความดันตัวอื่น หรือระวังในกรณีได้ Mg SO4 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง  CPG การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   

หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ                

                               นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) 

ผู้รับรอง  
                  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
 2.Terbutaline 
 -Lading dose ด้วย  Bricanyl 0.25 mg IV stat  
 -Maintenance dose : Bricanyl2.5 mg + 5%DW 500 ml  IV 30 d/min ปรับยาเพิ่มครั้งละ 15 
d/min ทุก 10 นาที ( MAX dose 75 d/min) 
 -หากไม่มี uterine contraction  ให้ maintenenca dose เดิมต่ออีก 2 ชม. แล้วลดครั้งละ 15 
d/min ทุก 30 นาที จนถึงระดับน้อยที่สุดท่ีท าให้ไม่มี uterine contraction แล้วให้ต่ออีก 8 ชม. 
 -เริ่มฉีด Bricanyl 0.25 mg sc ทุก 4 ชม. อีก 6 ครั้ง ( หลังฉีด dose แรกประมาณ 1 ชม.แล้วค่อย 
OFF IV bricanyl) 
 -ข้อห้ามการใช้ยา 
 -Pregnancy with heart disease  -Hyperthyroidism -DM uncontrolled 
 -HT uncontrolled   -Twin    Polyhydramios 
 -Severe hypovolumia 
7.ให้ Corticosteroids เพื่อกระตุ้น Lung maturity ในช่วง GA 24-35 สัปดาห ์
 -Dexamethasone 12 mg IM ทุก 24 ชม. X 2 ครั้ง 



 -พิจารณาให้ซ้ า(Rescue corse) ถ้าได้มาครั้งก่อนเกิน 2 สัปดาห์ และอายุครรภ์น้อยกว่า 33 สัปดาห์ 
8.ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อปูองกันการติดเช้ือ GBS เริ่มให้เมื่อคาดว่าจะเข้าสู่ระยะคลอด 
 - Ampicillin 2 gm IV q 6 ช่ัวโมง 
 -ถ้าแพ้ Penicillin 
  -แพ้เล็กน้อยให้ Cefazolin 2 gm IV then 1 gm ทุก 8 ชม. 
  - แพ้เยอะ ให้ Clindamycin 900 mg IV q 8 ชม. 
9.พิจารณาส่งต่อกรณีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถยับยั้งการคลอดได้ในกรณี GA <34 สัปดาห์ 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง  CPG การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   

หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ             

                              นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) 

ผู้รับรอง  
                   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
การพยาบาล 

 บทบาทก่อนให้การยับยั้งการคลอดก่อนก าหนดด้วยยา 
1. พยาบาลและทีมสุขภาพ ควรเตรียมตัวและมีความพร้อมในเรื่องต่อไปนี้ 

- มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย วิธีการยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด ข้อบ่งช้ีในการท า ข้อ
ห้าม วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้การพยาบาลได้
เหมาะสม 

- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
-  สามารถเตรียมยาได้ถูกต้องตามแผนการรักษา รู้วิธีการใช้และผลข้างเคียงของยาแต่ละตัวเป็น

อย่างดี 
2. ประเมินสภาพสตรีต้ังครรภ์และทารกเพื่อดูความพร้อม ภาวะผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนซึ่งเป็น

อันตรายได้ 
- ด้านร่างกาย ประเมินจากการซักประวัติ ได้แก่ การเจ็บปุวยปัจจุบันและในอดีต ประวัติการ

ต้ังครรภ์และการคลอดในอดีต ประวัติการตั้งครรภ์ในปัจจุบันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการการ
และการอัลตราซาวด์เป็นต้น  การตรวจร่างกายสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ การช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
สัญญาณชีพ อาการผิดปกติต่างๆ การตรวจครรภ์ การสังเกตส่ิงท่ีออกมาทางช่องคลอดเช่น 
น้ าคร่ า มูก มูกเลือด เป็นต้น และประเมินสภาพของทารกในครรภ์ ได้แก่ การตรวจท่าของทารก
และการฟังหัวใจทรกในครรภ์ 

- การประเมินด้านจิตใจ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนให้การประคับประคองด้านจิตใจ ได้ตรง
ตามความต้องการ และเพื่อความร่วมมือในการยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง  CPG การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด 

แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   

หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ               

                               นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) 

ผู้รับรอง   
                     หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

 บทบาทขณะให้การยับยั้งการคลอดก่อนก าหนดด้วยยา 
1. การเตรียมร่างกาย เพื่อท าการยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด เช่น การเตรียมความสะอาดของ

ร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ การให้ปัสสาวะเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะว่างลดการค่ังค้างของปัสสาวะ 
2. ดูแลให้นอนตะแคงซ้าย เพื่อช่วยลดแรงดันต่อมดลูก และเพิ่มปริมาณเลือดให้มาเล้ียงมดลูก 
3. ดูแลให้การพยาบาลตามแผนการรักษา เช่น กางงดอาหารและน้ าทางปาก การจองเลือด 
4. ดูแลให้ได้รับยายับยั้งการคลอดก่อนก าหนด รวมท้ังยาสเตียรอยด์ ตามแผนการรักษาให้ได้รับตาม

ขนาด วิธีการ เวลาท่ีถูกต้อง รวมท้ังอธิบายให้ทราบถึงผลและฤทธิ์ข้างเคียงของยา 
5. เฝูาสังเกตอาการเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิด ได้แก่  

- การประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ความแรง ระยะเวลา ความถ่ีห่าง 1-2 ครั้งต่อช่ัวโมง  
- ตรวจนับอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 1-2 ครั้งต่อช่ัวโมง  
- ตรวจภายในเพื่อประเมินสภาวะของปากมดลูก แต่ไม่ควรตรวจหรือกระตุ้นบ่อยครั้ง  
- วัดสัญญาณชีพทุก 1-2 ช่ัวโมง หากชีพจรมากกว่า 120 ครั้ง/นาทีควรพิจารณาลดขนาดยา หรือ

หยุดการระงับการเจ็บครรภ์และการคลอด 
6. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การคลอดก่อนก าหนดท่ีไม่สามารถยับยั้งได้ 

- การเจ็บครรภ์ถี่ข้ึน เข้าสู่ระยะ Active phase ปากมดลูกเปิดมากกว่า 4 ซม. 
- ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนครบก าหนดคลอด 

 บทบาทหลังให้การยับยั้งการคลอดก่อนก าหนดด้วยยา 
1. สังเกตอาการของสตรีต้ังครรภ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจทุก 1-2 ช่ัวโมง จนกว่า

สัญญาณชีพจะปกติหรือคงท่ี 
2. สังเกตการณ์หดรัดตัวของมดลูก เพื่อปูองกันและประเมินภาวการณ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดอีก 

หลังการรักษาด้วยยายับยั้งการคลอดก่อนก าหนด 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง  CPG การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน แก้ไขคร้ังที่ เร่ิมใช้วันที่   



ก าหนด 
หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ                 

                            นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) 

ผู้รับรอง   
                 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

 บทบาทหลังให้การยับยั้งการคลอดก่อนก าหนดด้วยยา 
3. สังเกตอาการของสตรีต้ังครรภ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจทุก 1 -2 ช่ัวโมง จนกว่า

สัญญาณชีพจะปกติหรือคงท่ี 
4. สังเกตการณ์หดรัดตัวของมดลูก เพื่อปูองกันและประเมินภาวการณ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดอีก 

หลังการรักษาด้วยยายับยั้งการคลอดก่อนก าหนด 
5. เฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิด  
6. ประเมินและสังเกตอาการของทารกในครรภ์ ฟังเสียงหัวใจทารกเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อน เช่น 

ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน จะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
7. ประเมินและสังเกตอาการข้างเคียงจากการรักษาท่ีพบบ่อย คือ ใจส่ัน มือส่ัน และอาการกระวน

กระวาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อลดขนาดยาหรือหยุดให้การยับยั้งในการเจ็บครรภ์และการคลอดโดยให้
ยาทางหลอดเลือดด า 

8. ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวภายหลังการได้รับยายับย้ังการคลอดก่อนก าหนด 
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1. เพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากการเสียเลือด และภาวะช็อค 



2. เพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากภาวะช็อค 
3. เพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากการติดเช้ือ 
4. เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

       
         หญิงหลังคลอดทุกรายท่ีมาคลอดในโรงพยาบาล 
ค านิยามศัพท์ 
     ภาวะตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือดทันทีมากกว่า 500 มิลลิลิตร หลังการคลอดครรภ์เด่ียวทาง
ช่องคลอด หรือมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร หลังการผ่าตัดคลอด (cesarean section) หรือระดับ hematocrit 
ลดลงมากกว่า 10% ของระดับ hematocrit ก่อนคลอด  แบ่งออกเป็น    

1. Early PPH : การตกเลือดหลังการคลอดภายในเวลา 24 ช่ัวโมง หลังการคลอดระยะท่ี3. 
2. Late PPH : การตกเลือดหลังคลอดในระยะ6สัปดาห์ไม่นับ 24 ช่ัวโมงแรกหลังการคลอดระยะท่ี3 

 
 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1. พยาบาลวิชาชีพและทีม ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเวร มีหน้าท่ีประเมินปัญหา และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึ้นในหญิงหลังคลอดระยะหลัง 

2. แพทย์เวรให้การดูแลหญิงหลังคลอดเมื่อพบอาการผิดปกติ  
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         การพยาบาลภาวะตกเลือดหลังคลอด                               1 มีนาคม 2561 
            เจ้าหน้าท่ีงานห้องคลอด                            

                                                   
                                                      

             
                                              
                      
1.ประเมินหาสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอดว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อลดความรุนแรงและให้การพยาบาล
อย่างถูกต้อง 
1.1 ในกรณีเศษรก หรือเยื่อหุ้มรกค้างท่ีโพรงมดลูก ให้การดูแลดังนี้ 

1.วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 
2.ถ้ามดลูกหดรัดตัวไม่ดี ให้ใช้ปลายนิ้วมือคลึงเบาๆท่ียอดมดลูก เพื่อกระตุ้นให้มดลูกหดรัด
ตัวดีข้ึน 
3.สังเกตและบันทึกลักษณะและปริมาณของเลือดท่ีออกทางช่องคลอด 
4.สวนปัสสาวะเมื่อกระปัสสาวะเต็ม เพื่อช่วยให้การหดรัดตัวของมดลูกดีข้ึน 
5.รายงานแพทย์เวร เพื่อได้รีบสารน้ าและยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก และเจาะเลือด



เพื่อจองเลือดท่ีเตรียมไว้ตามแผนการรักษา 
6.เตรียมมารดาตกเลือดหลังคลอดเพื่อขูดมดลูก ให้การพยาบาลหลังขูดมดลูกดังนี้ 
- ดูแลเกี่ยวกับการหดรัดตัวของมดลูก 
-บันทึกสัญญาณชีพเพื่อสังเกตอาการเปล่ียนแปลงของมารดาทุก15นาที 4ครั้ง จนปกติ 
จากนั้นทุก30นาที 2ครั้ง และทุก1ช่ัวโมง 4ครั้ง หากปกติให้บันทึกทุก 4ช่ัวโมง 
-ดูแลการได้รับสารน้ า และยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกตามแผนการรักษา 
-สังเกตปริมาณเลือดท่ีออกทางช่องคลอดโดยใส่ผ้าอนามัยไว้  แนะน าให้มารดาสังเกต
ปริมาณเลือดท่ีออกทางช่องคลอด หากออกมากผิดปกติให้แจ้งพยาบาลทันที 
-ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง เพื่อไม่ให้ขัดขวางการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก 
-ดูแลความสุขสบายท่ัวไป เช่น ความสะอาดของร่างกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

1.2  ในกรณีท่ีเลือดออกจากแผลในช่องทางคลอด ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการอักเสบ ติดเช้ือท าให้ลุกลามออกไป
จนถึงหลอดเลือดบริเวณดังกล่าวเปิดออก จะเกิดในระหว่างสัปดาห์ท่ี2ภายหลังคลอด การดูแลมีดังนี้ 
 1.วัดสัญญาณชีพ รายงานให้แพทย์เวรรับทราบ 
 

 

              
( THOEN  HOSPITAL ) 

 
      3 / 3 

                ( Work  Instruction )           1           
         การพยาบาลภาวะตกเลือดหลังคลอด                                 

            เจ้าหน้าท่ีงานห้องคลอด                            
                                                   
                                                                   

                                              
 2.ส ารวจดูแผลช่องคลอดท่ีมีการฉีกขาด ได้รับการเย็บซ่อมแซมแล้วแต่ยังมีเลือดไหลอยู่ ให้เปิดแผลแล้วส ารวจ
ดูมีเส้นเลือดเปิดให้ท าการผูกเส้นเลือด แล้วเย็บปิดแผล สังเกตเลือดออกจากทางแผลช่องคลอด 
 3.สังเกตการบวมของแผลในช่องทางคลอด ในรายท่ีมีเลือดค่ังใต้เนื้อเยื่อของช่องทางคลอดประมาณ 3 ซม. 
หรือมากกว่า แพทย์อาจต้องท าการระบายเลือดออก แล้วผูกหลอดเลือดเย็บปิด เตรียมช่วยแพทย์ในการท า
หัตถการ 
  4.ประคบด้วยความเย็นเพื่อลดอาการบวม และช่วยให้รู้สึกสุขสบายข้ึนได้ 
  5. เมื่อมอีาการปวดแผลใช้เทคนิคการหายใจเพื่อลดอาการปวด สอนมารดาให้หายใจเข้าออกลึกๆ 
  6.ดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 
 7.ดูแลการได้รับสารน้ าเข้าออกจากร่างกาย เพื่อรักษาความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ 
 8. อธิบายให้มารดาและญาติเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 9. ดูแลความสุขสบายท่ัวๆไป รักษาความสะอาดของช่องคลอด 
 10. ในรายท่ีให้การรักษาแล้วไม่ได้ผล ยังมีเลือดไหลออกทางช่องคลอดไม่หยุด แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเอา
มดลูกออก ให้เตรียมผู้ปุวยก่อนผ่าตัด หรืออาจจะพิจารณาส่งต่อให้เตรียมผู้ปุวยส่งต่อ 
ดัชนีวัดคุณภาพ 

- อัตรา Emergency Hysterectomy เท่ากับ 0 



- อัตรามารดาตายจากภาวะตกเลือดหลังคลอด เท่ากับ 0 
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง   การดูแลผู้ป่วย hypertensive Disorders of 
Pregnancy 

แก้ไขคร้ังที่  3 เร่ิมใช้วันที่  1 มีนาคม 2561 

หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ                

นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  
) 

ผู้รับรอง  
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหก้ารวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และมีแนวทางการดูแลท่ีเหมาะสม  
2. ลดภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารก 
3. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปุวยและญาติเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูง

ขณะต้ังครรภ์ เพื่อดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนแผนการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลให้เกิด
ภาวะรุนแรง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ขอบเขต 
         การจัดการบริการพยาบาลเพื่อให้การดูแลหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงในระหว่างต้ังครรภ์ 
 
ค านิยามศัพท์(Pregnancy induce hypertension) 
           ความดันโลหิตสูงในหญิงต้ังครรภ์(Pregnancy induce hypertension) เกิดขึ้นภายหลังต้ังครรภ์ไปแล้ว 
20 สัปดาห์ ซึ่งมีอาการส าคัญร่วมด้วย 3 อย่างคือ มีความดันโลหิตสูง มีบวม และมีไข่ขาวในปัสสาวะ แยกเป็น 

1.  พลีอีแคลมเชีย แบ่งได้เป็น 2 ชนิด  
1.1  พลีอีแคลมเชีย ชนิดเป็นเล็กน้อย (Mild pre-eclampsia) ความดันเลือด ซีสโตลิค สูงขึ้นกว่าเดิม 

30 มม.ปรอท หรือความดันเลือด ไดแอสโตลิคสู.ขึ้นกว่าเดิม 15 มม.ปรอท หรือความดันเลือดต้ังแต่ 140/90 มม.
ปรอท ขึ้นไป อาการท่ีพบร่วมด้วยเป็นส่วนมากคือ บวม หรือพบว่า น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็วมากกว่า 1 กิโลกรัมใน 1 
สัปดาห์ หรือ 3 กิโลกรัมใน 1 เดือน ไม่ค่อยพบโปรตีนในปัสสาวะ หากพบก็มีจ านวนน้อยประมาณ 1 บวก ระดับ
ของยูริค แอชิด ในเลือดสูง แต่ไม่พบทุกราย 

1.2  พลีอีแคลมเชีย ชนิดรุนแรง (Severe eclampsia) คือ หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด 



ใน 6 อย่างต่อไปนี้ 
1.2.1  ความดันเลือดสูงต้ังแต่ 160/110 มม.ปรอท ขึ้นไป 
1.2.2  มีโปรตีนในปัสสาวะ 3-4 บวก หรือต้ังแต่ 5 กรัมข้ึนไป / ปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง 
1.2.3  ปัสสาวะน้อยกว่า 500 มล./วัน  
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วิธีปฏิบัติงาน ( Work  Instruction ) ฉบับที่   1 เลขที่   WI  - LR   
เร่ือง   hypertensive Disorders of Pregnancy แก้ไขคร้ังที่  3 เร่ิมใช้วันที่ 1 มีนาคม 

2561  
หน่วยงาน   ห้องคลอด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานห้องคลอด 
ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ                 

                              นายสราวุธ    แสงทอง 
                       ( ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน  ) 

ผู้รับรอง  
                      หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

  1.2.4  มีน้ าค่ังในปอด หรือ อาการเขียวคล้ าปลายมือ ปลายเท้า 
1.2.5  ตาพร่ามัว มองไม่เห็นหรือปวดศีรษะมาก 
1.2.6  ปวดเจ็บบริเวณใต้ล้ินปี่เป็นอาการส าคัญ ก่อนท่ีผู้ปุวยจะมีอาการชัก 

   
2.  อีแคลมเชีย (Eclampsia)  เป็นการด าเนินการของโรคต่อจาก พลีอีแคลมเชีย โดยมีอาการ ชัก หรือ

โคม่าร่วมด้วย แบ่งอาการชักเป็น 4 ระยะ ดังนี้คือ 
2.1 ระยะเตือน  (Premonitory stage) กินเวลา 10-20 วินาที ผู้ปุวยจะมีอาการกระสับกระส่าย กรอก

ตา หน้าบูดเบ้ียว ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ เพราะบางครั้งจะมีอาการกระตุกท่ีหนังตา มุมปาก ค้ิว เท่านั้น 
2.2  ระยะเกร็ง (Tonic stage) กินเวลา 10-20 วินาที กล้ามเนื้อจะเกร็ง หลังแอ่นเกร็ง กัดฟันแน่น ตา

ถลนออกมาข้างนอก จนกระท่ังหยุดหายใจ เพราะหล้าเนื้อกระบังลมหดรัดตัว ถ้าปล่อยท้ิงไว้ผู้ปุวยจะตายระยะนี้ 
2.3  ระยะชัก (Clonic stage) กินเวลา 60-90 วินาที คนไข้จะมีอาการเกร็ง กระตุก อ้าปากขึ้นลง กัด

ฟันแน่น กัดล้ิน ซึ่งอาการชักจะเริ่มท่ีหน้าก่อน ต่อมา แขนขา และชักท้ังตัว มีอาการหน้าเขียว สลับกับหน้าแดง 
2.4  ระยะไม่รู้สึกตัว (Coma stage) เหมือนคนนอนหลับเป็นช่ัวโมง เป็นวัน อาจมีอาการชักสลับด้วย 

ยิ่งโคม่านาน ยิ่งเกิดอันตราย 
3.บวมบริเวณ , ตาพร่ามัว , จุกแน่นบริเวณล้ินปี่ 
4.ปวดศีรษะ 
5.มีความผิดปกติทางสายตา มีเลือดออกในจอตา 
เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย 
-วัดความดันโลหิต > 140/90มิลิเมตรปรอท 
-มีอาการปวดศีรษะ , ตาพร่ามัว , มีอาการจุกแน่นบริเวณล้ินปี่ 
-บวมบริเวณ ปลาย มือ ปลายเท้า ตามร่างกาย 
-ระดับความรู้สึกตัว , ภาวะชัก 
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3. พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคท่ีรับหญิงต้ังครรภ์มีหน้าท่ีประเมินความพร้อมของหญิงต้ังครรภ์ในการ
คลอดท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านอารมณ์ 

4. แพทย์เวรมีหน้าท่ีในการดูแล รักษา หญิงต้ังครรภ์ เมื่อได้รับรายงานจากพยาบาลว่าหญิงต้ังครรภ์มคีวาม
ผิดปกติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ     
กิจกรรมทางการพยาบาล 
การพยาบาลของ พลีอีแคลมเชีย เมื่อรับตัวไว้ในโรงพยาบาล ยังแบ่งออกได้ดังนี้ 
1.  ระยะก่อนชัก 
 จัดให้อยู่ในห้องท่ีสงบ เงียบ แสงน้อย หรืออยู่ใกล้กับห้องท างานของพยาบาลเพื่อสะดวกในการให้พยาบาล 
 วัดและบันทึกความดันโลหิต ทุก 4 ช่ัวโมง 
 ช่ังน้ าหนักตัวทุกวัน ควรช่ังก่อนอาหารเช้า 
 ควรหาไข่ขาวในปัสสาวะทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง 
 ให้พักผ่อนอย่างแท้จรอง ท้ังร่างกายและจิตใจ 
 อาหาร โปรตีน เกลือน้อย ไขมันน้อย คาร์โบไฮเดรทปกติ 
 บันทึกจ านวนท้ังท่ีเข้าไปในร่างกาย และปัสสาวะท่ีออกมาวันละ 1 ครั้ง 
 ถ้าพบว่าความดันโลหิตสูงขึ้นทันทีทันใด มีโปรตีนในปัสสาวะ 3-4 บวก ปวดศีรษะมาก ตาพร่ามัว  
            อาเจียน มีอาการจุกเจ็บยอดอก ต้องรีบรายงานแพทย์ทันที เพราะเป็นอาการน าของ Eclampsia 
 สังเกตอาการท่ัวไป เช่น อาการบวม อาการเจ็บครรภ์ 
 เตรียมยาระงับชักไว้ให้พร้อม( MgSo4 หรือ Adalate ตามการรักษาของแพทย์ ) 
 ฟัง และบันทึกเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ นับอาการดิ้นของทารก และสอนให้คนไข้บันทึกอาการดิ้น   
              ของทารกใน 1 ช่ัวโมง ถ้าด้ินน้อยกว่า 3 ครั้ง ในเวลา 1 ช่ัวโมง รีบบอกพยาบาลทันที 
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ผู้จัดท า   งานห้องคลอด ผู้อนุมัติ                  
                              นายสราวุธ    แสงทอง 
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2.  การพยาบาลขณะชัก 
2.1ให้นอนราบ ไม่หนุนหมอน ใช้หมอนกั้นระหว่างศีรษะกับพนักเตียง กั้นเตียงไว้ไม่ให้ตกเตียง ไม่เคล่ือนย้ายผู้ปุวย
ขณะชักเพราะอาจเกิดอันตราย จับตะคงหน้าไปข้างหนึ่งข้างใด เพื่อปูองกันการส าลัก 
2.2 ใส่ไม้กดล้ินท่ีพันผ้าแล้ว เพื่อปูองกันการกัดล้ิน 
2.3  เคลีย แอร์ เวย์ (Clear air way) ดูดเสมหะด้วยเครื่องดูดเสมหะ (Suction) ท่ีใช้งานได้ดี 
2.4 ให้ออกซิเจน เพื่อปูองกันการขาดออกซิเจน ท้ังมารดาและทารก 
2.5 ขณะชักไม่จับกด หรือออกแรงกับผู้ปุวยมากเกินไป ระวังกระดูกหัก 
2.6 ถ้าชักอยู่บนเปลหาม ก็ให้การพยาบาลบนเปลทันทีตามล าดับไม่ต้องเคล่ือนย้ายผู้ปุวย ระวังจะตาจากเปล เมื่อ
หยุดชักจึงเคล่ือนย้ายให้นอนบนเตียง 
2.7ขอพบญาติ ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญ เพื่อซักถามประวัติหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ปุวย ประกอบแผนการ
รักษา เช่น อาการบวม อาการชัก ก่อนมาโรงพยาบาล เป็นต้น 
 3.  การพยาบาลภายหลังชัก 
3.1 เปล่ียนท่านอนทุกๆ 2 ช่ัวโมง ในท่านอนตะแคงข้าวซ้าย ขวา เพื่อให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจสะดวก และ
ปูองกันน้ าค่ังในปอด 
3.2  ไม่ท้ิงผู้ปุวยไว้ตามล าพัง อาจชักอีกเมื่อไรก็ได้ ใส่เหล็กกั้นเตียง 
3.3 ท าความสะอาดปากและฟัน ดูแลความสะอาดท่ัวไป เช็ดตัวด้วยน้ าอุ่น เพราะขณะชักจะมีเหงื่อออกมาก ขณะ
ชักและภายหลังชัก 
3.4  ดูแลสารน้ าและยาท่ีให้ ให้ได้รับครบถ้วนตามแผนการรักษา 
3.5 ไม่วัดความดันโลหิตบ่อย จะเป็นการกระตุ้นให้ชัก และท าให้ยาหยดเข้าสู่หลอดเลือดด าช้าไปกว่าก าหนด 
3.6 ถ้ายังไม่คลอด สังเกตการณ์เจ็บครรภ์ เนื่องจากทารกในครรภ์มักตัวเล็ก เป็นสาเหตุให้คลอดก่อนก าหนดได้ 
3.7  สวนปัสสาวะและคาสายสวนไว้ บันทึกจ านวนน้ าท่ีเข้าในร่างกาย และจ านวนปัสสาวะท่ีออก และท าความ
สะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ให้ เช้า-เย็น 
3.8  เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าคลอดไว้ใกล้ๆ พร้อมท่ีจะใช้ได้ในทันที 
3.9  ถ้าท้องผูกมากๆ เกิน 3 วัน ใช้ยาเหน็บ ไม่สวนอุจจาระเพราะจะกระตุกท าให้เกิดอาการชัก แต่จะให้เมื่อ 
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ควบคุมอาการชักได้แล้ว 
3.10  งดอาหารและน้ าทางปาก ให้อาหารทางเส้นเลือดแทนขณะท่ีมีอาการมาก เมื่อรู้สึกตัวดี จะเริ่มด้วยอาหาร



เหลว ถ้ากลืนได้ต้องปูอนให้ช้าๆ อย่ารีบร้อน เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ชักได้ถ้าผู้ปุวยส าลักขึ้นมา 
วิธีการบริหารยา MgSo4 
1.  การให้ทางหลอดเลือดด านั้น เริ่มด้วย แมกนีเซี่ยมซัลเฟต จ านวน 4 กรัม หรือ 20 มล. 20% ฉีดเข้าหลอดเลือด
ด าช้าๆ นานราว 15-20 นาที ตามด้วยยาจ านวน 20 กรัม ใน 1,000 มล. ของ 5% D/W ให้เข้าหลอดเลือดด าโดย
เครื่องปั๊มจ านวน 100 มล./ช่ัวโมง (2 กรัม/ช่ัวโมง) อาจจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดอัตราการให้ยาลง เพื่อให้ระดับยาอยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม และควรให้ต่อไปอีก 24 ช่ัวโมงหลังคลอด 
2.  การให้ยาโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนั้น เริ่มด้วยการให้เข้าหลอดเลือดด าก่อน จ านวน 4 กรัม ฉีดเข้าช้าๆ 15 -20 
นาที (20 มล. 20%) ตามด้วยยาเข้ากล้ามเนื้อทันที จ านวน 10 กรัม แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพก ข้างละ 5 กรัม 
หรือ 10 มล. 50% แล้วตามด้วย 5 กรัม ทุก 4 ช่ัวโมง แต่ต้องหาความผิดปกติของยาด้วย 
ข้อควรระวังในการใช้แมกนีเซ่ียมซัลเฟต คือ 
1.ตรวจสภาพ Knee jurk ทุก 1 ช่ัวโมง ถ้าลดลงหรือหายไปให้รีบรายงาน (หยุดยาไว้ก่อน) 
2.นับการหายใจต้องไม่ต่ ากว่า 14 ครั้ง/นาที ถ้าต่ ากว่านี้รีบหยุดยา 
3.ปัสสาวะต้องออกครั้งละไม่ต่ ากว่า 30 ซีซี./ช่ัวโมง 
4.เตรียมยาแก้ คือ แคลเซี่ยมกลูคอเนต (Calcium gluconate) 10% 10 มล. เข้าหลอดเลือดด าทันทีช้าๆ เพราะ
ยานี้จะไปเพิ่ม Acetylcholine ท าให้ Muscular junction ท างานได้ดี 
การจ าหน่าย 
ให้ค าแนะน ากรณีผู้ป่วยยังไม่คลอด 
1.แนะน าให้ฝากครรภ์ตามแพทย์นัด 
2.การนับลูกดิ้น > 10 ครั้งต่อวัน 
3.สังเกตภาวะปวดศีรษะ หรือมีอาการบวมตามร่างกายควรรีบพบแพทย์ 
4.ลดอาหารที่มีรสเค็ม 
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5.รับประทานยาตามแพทย์ส่ัง 
ให้ค าแนะน ากรณีผู้ป่วยคลอดบุตรแล้ว 
1. ถ้าทารกตาย ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และไม่กระตุ้นการหล่ังของน้ านม 
2. ให้การค าแนะน าเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และหลังคลอดท่ัวไป 
3. รับประทานยาตามแพทย์ส่ัง 
ค าแนะน าในการต้ังครรภ์ในคร้ังต่อไป 
 หญิงครรภ์แรกที่เกิด mild preeclampsia มีโอกาสเกิด preeclampsia ในครรภ์ต่อไปสูงขึ้นเล็กน้อย ใน
รายท่ีได้รับการวินิจฉัย severe preeclampsia มีโอกาสเกิดเป็นซ้ าถึงร้อยละ 30-50 ในครรภ์ถัดไป จึงควรแนะน า



การฝากครรภ์ให้เร็วท่ีสุดและสม่ าเสมอในครรภ์ถัดไป ผู้ปุวยท่ีเกิด preeclampsia ซ้ าในขณะต้ังครรภ์ มีความเส่ียง
ต่อการเกิดความดันโลหิตสูงเรื้อรังในภายหลังได้ 
Admit   
มีเจ้าหน้าท่ี / พยาบาล ติดตามให้การรักษาพยาบาลสังเกตดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ให้ยาตามแผนการรักษา ให้
ข้อมูลในการรักษาแก่ผู้ปุวยและญาติ 
Refer การดูแลขณะส่งต่อ 
1.ประสานงานกับสายตรงห้องคลอดโรงพยาบาลล าปาง 
2.ตรวจวัดความดันโลหิต ทุก 15-30 นาที 
3.ดูแลการได้รับสารน้ าและยาปูองกันการชักตามแผนการรักษา 
4.ดูแลการได้รับออกซิเจนตามความเหมาะสมเพื่อปูองกันภาวะ Fetal distess 
5.สังเกตอาการเปล่ียนแปลงและดูแลอย่าใกล้ชิดขณะน าส่ง 
6.ส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยท่ีมีการเปล่ียนแปลงขณะน าส่ง ให้กับพยาบาลเวรโรงพยาบาลล าปางทราบ 
 
 

งานพัสดุ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 

Standard Operating Procedure 

รหัสเอกสาร .......001................................ 
วันท่ีเริ่มใช้ .........4 .....มกราคม... 2560...... 

เรื่อง  การรับวัสดุ/พัสดุ 
 

1. วัตถุประสงค์  ให้บริการด าเนินงานพัสดุด้วยความรวดเร็ว  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ผู้รับบริการพึงพอใจ  
     2. ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานพัสดุ/ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

3. แผนผังแสดงขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchare) ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
นส.จีรานุช 

เครือไชยแก้ว 
 

น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 

 
กรณีรับวัสดุ/พัสดุ 
 

 
 
 
 
 

 

 
- เจ้าพนักงานพัสดุ(ผู้จัดซ้ือ)ส่งมอบ
วัสดุ, ครุภัณฑ์  ที่ผ่านการรับจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
แล้ว ส่งใบส่งของ ให้  
จพ. พัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)ถ่าย
เอกสารส าเนาไว้ 1 ชุด กรณีเป็น
ครุภัณฑ์ไว้ส าหรับลงเลขครุภัณฑ์และ
ลงทะเบียนทรัพย์สิน 
ถ่ายเอกสารส าเนา2ชุด,และส่งตัวจริง
ให้ 
จพ.พัสดุ (ผู้ท างานจัดซ้ือจัดซ้ือจัด

 
หลักฐานการรับวัสดุ, 
ครุภัณฑ์, ใบส่งของ 

 
½  วัน 

1.จพ.พัสดุ(ผู้จัดซื้อ)ส่งมอบ
วัสดุที่ผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้วส่งมอบใบส่งของ 



จ้าง) 

 
น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ตรวจสอบจ านวนวัสดุกับใบส่งของ 
-  ระบุเลขที่ก ากับหลักฐานการับวัสดุ 
   (ใบส่งของ) 
-  บันทึกการรับวัสดุใน Stock Card 
-  จัดเก็บวัสดุตามสถานที่ที่ก าหนด 

 
ใบส่งของ 
Stock Card 

 
½  วัน 

 
 
นส.จีรานุช 

เครือไชยแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 

 
-  บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวัสดุ 
-  จัดเก็บหลักฐานการรับวัสดุเรียง
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
ใบส่งของ 
บัญชีวัสดุ 
แฟ้มหลักฐานการับวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 1  
 

 

งานพัสดุ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 

Standard Operating Procedure 

รหัสเอกสาร .......001................................ 
วันท่ีเริ่มใช้ ......4.....มกราคม.....2560....... 

เรื่อง  การจ่ายพัสดุ 
 

1. วัตถุประสงค์  ให้บริการด าเนินงานพัสดุด้วยความรวดเร็ว  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ผู้รับบริการพึงพอใจ  
     2. ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานพัสดุ/ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

3. แผนผังแสดงขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchare) ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 

จพ.พัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ) รับวัสดุจัดเก็บในคลัง
พัสดุและระบุเลขที่เก็บ
หลักฐานการรับวัสดุ(ใบส่ง
ของ)พร้อมทั้งบันทึกการรับ
วัสดุในStock Card ตาม
รายละเอียดในหลักฐานการรับ
วัสดุ(ใบส่งของ) 

 

3. จพ.พสัดุ(ผู้รับผิดชอบบัญชี
วัสดุ) บันทึกการรับวัสดุใน
บัญชีวัสดุตามรายละเอียดใน
หลักฐานการรับวัสดุ(ใบส่ง
ของ) และจัดเก็บเข้าแฟูม
หลักฐานการรับวัสดุ 



 
น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 
 
 

กรณีจ่าย/พัสดุ 
 

 
 
 
 
 

 

 
- ระบุเลขที่ก ากับใบเบิก 

 
หลักฐานการเบิกจ่าย
วัสดุ  
(ใบเบิกวัสดุ) 

 
½  วัน 
 
 
 
 
 

 
น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 
นางปิยะพร 
วุฑฒิโกวิทย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  หัวหน้าหน่วยพัสดุลงนามอนุมัติ
จ่ายในใบเบิกวัสดุ 

 
ใบเบิกวัสดุ 

 
½  วัน 

 
น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 

 
 
 
 
 
 

 
- บันทึกการจ่ายวัสดุใน Stock Card  
เพื่อคุมยอดวัสดุ 

 
ใบเบิกวัสดุ 
Stock Card 

 
1 วัน 
 
 
 

 
 

นส.จีรานุช 
เครือไชยแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
-  บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ 
-  จัดเก็บใบเบิกวัสดุเรียงตามล าดับ 

 
ใบเบิกวัสดุ 
Stock Card 
แฟ้มหลักฐานการเบิก
วัสดุ 

  
½ วัน 
 
 

งานพัสดุ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 

Standard Operating Procedure 

รหัสเอกสาร .......001................................ 
วันท่ีเริ่มใช้ .........4...มกราคม.....2560...... 

เรื่อง  การจ่ายพัสดุ(ต่อ) 
 

1. วัตถุประสงค์  ให้บริการด าเนินงานพัสดุด้วยความรวดเร็ว  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ผู้รับบริการพึงพอใจ  
     2.  ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานพัสดุ/ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

1. จพ.พสัดุ (ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ) รับใบเบิกวัสดุตาม(แบบ 
บส.10) จากหน่วยงานต่างๆ 
ในโรงพยาบาลพร้อมระบุเลขที่
ก ากับใบเบิก 

2. จพ.พสัดุ(ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ) พิจารณาความ
เหมาะสมในการเบิกวัสดุและ
เสนอหัวหน้าหน่วยพัสดุเพื่อ
ขออนุมัติจ่ายวัสดุ 

 

3. จพ.พสัดุ(ผู้รับผิดชอบบัญชี
วัสดุ) จ่ายวัสดุตามรายการใน
ใบเบิกวัสดุและบันทึกการจา่ย
ใน  
Stock Card 

4. จพ.พสัดุ(ผู้รับผิดชอบบัญชี
วัสดุ)บันทึกการจ่ายวัสดุใน
บัญชีวัสดุตามรายการในใบ
เบิกวัสดุและจัดเก็บเข้าแฟูมใบ
เบิกวัสดุ 



3.  แผนผังแสดงขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchare) ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
นางปิยะพร 
วุฑฒิโกวิทย์ 

 
น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 
นส.จีรานุช 

เครือไชยแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-  จพ.พัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ) 
ส ารวจปริมาณวัสดุคงเหลือของแต่
ละรายการใน Stock Card และส่ง
รายการวัสดุคงเหลือให้จพ.
(ผู้รับผิดชอบบัญชีวัสดุ) ตรวจสอบ
กับจ านวนคงเหลือในบัญชีวัสดุทุก
สิ้นเดือน เพื่อเสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่
พัสดุทราบและรายงานส่งการเงิน
ต่อไป 
 

รวม 

 
Stock Card 
รายงานวัสคุคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
3/12 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ   กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป  
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 

Standard Operating Procedure 

5 จพ.พัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ)ส ารวจปริมาณ 
วัสุคงเหลือ ส่งรายงานคงเหลือ
ให้จพ.พัสดุผู้รับผิดชอบบัญชี
วัสดุ 



รหัสเอกสาร .......002................................ 
วนัท่ีเริ่มใช้ .........4 มกราคม 2560............... 

เรื่อง  การลงเลขครุภัณฑ์ 
 

2. วัตถุประสงค์  ให้บริการด าเนินงานพัสดุด้วยความรวดเร็ว  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ผู้รับบริการพึงพอใจ  
     2.  ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานพัสดุ/ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

4.  แผนผังแสดงขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchare) ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 

น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 

 
การลงเลขครุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 

 

 
- จพ .พัสดุ รับเอกสารใบส่ง

ของจากหน่วยงานภายนอก 

 
หลักฐานการรับวัสดุ, 
ครุภัณฑ์, ใบส่งของ 

 
½  วัน 

 
น.ส.จารุณี 
ยาสมุทร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ตรวจสอบจ านวนวัสดุกับใบส่งของ 
-  ระบุเลขที่ก ากับหลักฐานการับวัสดุ 
(ใบส่งของ) 
-  บันทึกการรับวัสดุใน Stock Card 
-  จัดเก็บวัสดุตาสถานที่ที่ก าหนด 

 
ใบส่งของ 
Stock Card 

 
½  วัน 

 
 
นส.จีรานุช 

เครือไชยแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 

 
-  บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวัสดุ 
-  จัดเก็บหลักฐานการรับวัสดุเรียง
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
ใบส่งของ 
บัญชีวัสดุ 
แฟ้มหลักฐานการับวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 วัน 

 

รับส าเนาใบส่งของ 

จพ.พัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ) รับวัสดุจัดเก็บในคลัง
พัสดุและระบุเลขท่ีเก็บ
หลักฐานการรับวัสดุ(ใบส่ง
ของ)พร้อมท้ังบันทึกการรับ
วัสดุในStock Card ตา
รายละเอียดในหลักฐานการ
รับวัสดุ(ใบส่งของ) 

 

3. จพ.พสัดุ(ผู้รับผิดชอบบัญชี
วัสดุ) บันทึกการรับวัสดุใน
บัญชีวัสดุตามรายละเอียดใน
หลักฐานการรับวัสดุ(ใบส่ง
ของ) และจัดเก็บเข้าแฟูม
หลักฐานการรับวัสดุ 



งานธุรการ   กลุ่มงานการจัดการ 
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 

Standard Operating Procedure 

 
รหัสเอกสาร .......004................................ 
 
วันท่ีเริ่มใช้ ........มกราคม 2555................................ 

 
 
เรื่อง  การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ E-office (Internet) 
 

3. วัตถุประสงค์  เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เอกสารและอุปกรณ์ท่ีใช้  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchare) ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ 

 
นางศิรินุช        
แสนยม 
 
 
 
 
 
 

นางศิรินุช  
แสนยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    รับหนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงรับหนังสือราชการ 
ตามระบบงานสารบรรณ 

ด้วยโปรแกรมงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เข้าเว็บไซด์ สสจ.ล าปาง 
www.lpho.go.th  
2. คลิก ระบบ E-office  
3. ใส่ผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
4. คลิกหนังสือรับ 
5. คลิกดาวน์โหลดหนังสือราชการ 
6. พิมพ์หนังสือราชการ 
7. คลิกสิ้นสุด 
(หากตรวจสอบหนังสือราชการแล้ว
ไม่ถูกต้องให้ส่งคืนหนังสือราชการ
ฉบับนั้นไปยังผู้ส่งมาให้แก้ไข โดย
คลิก ส่งคืน) 

******************************** 
 

 

 
1. คู่มือระบบ E-office 

 
1. 1 วัน 

http://www.lpho.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

 

 

 

โรงพยาบาลเถิน 
( THOEN  HOSPITAL ) 

 
หน้า  1 / 3 

1.กลุ่มงานการจัดการและกลุ่มงานประกัน เสนอประมาณการ ด้าน
รายรับ  ที่คาดว่าจะได้รับและสถานการณ์การเงิน  
2.หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเสนอประมาณการด้านรายจ่ายตาม           
ความต้องการ  
3.ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์รวบรวมประมาณการด้านรายรับ และ     
ความต้องการด้านรายจ่าย เปรียบเทียบรอบปีทีผ่่านมาดังนี้  

1. ข้อมูลรายรับ 
        - รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น UC 
สวัสดิการข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ  
บริหารส่วนท้องถ่ิน (เบิกต้นสังกัด) ประกันสังคม  
       - อื่นๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค 
 2.ข้อมูลรายจ่าย 

    - ด้านบุคลากร เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
    - ค่าวัสดุ/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/ สาธารณูปโภค 

1.  การจัดท าแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง โรงพยาบาลเถิน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     วิธีการปฏิบัติงาน  

 

1. คณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายรับ- 
รายจ่ายให้เหมาะสม  
 

1. กลุ่มงานการจัดการ แจ้งงานที่เก่ียวข้องทราบเพือ่จัดท าร่างแผน
รายรับ-รายจ่าย  
 - แผนรายรับ จัดเก็บรายไดตามสิทธิตางๆ รายไดอื่น  
 - แผนรายจาย แผนบุคลากร แผนจัดซ้ือจัดจาง 
2. งานประกัน/งานจัดเก็บรายได งานการเงินฯ จัดท าแผนด าเนินการ  
3. งานบุคลากร จัดท าแผนดานบุคคลและงานพสัดุจัดท าแผนการ
จัดซ้ือ/จาง  
4.  จัดท ารางแผนรายรับรายจายเสนอผูมีอ านาจ 
 

ประมาณการ รายรับ-รายจา่ย 
คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 

 

 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผมีูอ านาจอนุมัติแผน  

 
1.แผนรายรับ-รายจายเงินบ ารุง  
2.ส าเนาแผนใหผูเก่ียวของเพื่อด าเนนิการตามแผนที่ก าหนด 
3.กลุ่มงานการจัดการ ควบคุม ก ากับและติดตามประเมินผลตามแผน
รายรับ-รายจาย  
 
 

จัดร่างแผนรายรับ-รายจ่าย 
     - นางปิยะพร  วฑุฒิโกวิทย ์
     - นางทิพย์ญาวรรณ  

สมณะ 

. 

 
พิจารณาอนุมัติ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 

แผนรายรับ-รายจายเงินบํารุง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  


