
แผนการนิเทศสมรรถนะเฉพาะ_แผนก AE  

 

แผนการนิเทศ เรื่อง การอ่านและแปลผลคลืน่ไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น  และการพยาบาล 

เรื่อง  การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น และการพยาบาล  

ผู้นเิทศ  นางสุนทราพร วันสุพงศ์ พยาบาลแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ผู้รับการนิเทศ     …………………………  พยาบาลวิชาชีพ  หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

วัตถุประสงค ์     

1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น  สำหรับพยาบาล 
2) เพื่อฝึกทักษะการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น และให้การพยาบาล ได้ถูกต้อง 
3) เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการการอา่นและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น   

สถานทีน่ิเทศ  OPDAE  โรงพยาบาลศรีนครินทร ์   วัน เดือน ป ี ………………..  เวลา ……………….. น. 
เหตุผลการนิเทศ 

เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลตาม Skill list ของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
แนวทางการนเิทศ   

1) พูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธภาพสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง ถามประสบการณ์ 
2) อธิบายเน้ือหาความรู้ การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น   
3) ฝึกทักษะโดยลงมือการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น   
4) สังเกตความกระตือรือร้นขณะรับการนิเทศ 
5) กล่าวชมเชยในขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชี้แนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมปฏิบัติในขั้นตอนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
6) เสริมพลังอำนาจให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

1. เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ  ทราบ
ความสำคัญของการอ่านและ
แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เบื้องต้น ได้ 

 

     พยาบาลทีใ่ห้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัว
ใจเต้นผิดจังหวะต้องเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
ต้องมีสมรรถนะในการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการตอบสนองเมื่อพบ
ความผดิปกติ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาพยาบาลและแก้ไขภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที 
    การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เบื้องต้น  เป็น skill list ของพยาบาล AE  
พยาบาลควรต้องมีทักษะ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความรู้ต่อไป   

กล่าวทักทาย 
เกริ่นนำ บอกถึงความสำคัญ
ของการอ่านและแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น ได้ 
 

บรรยากาศที่ดีในการ
นิเทศ 
สังเกตความสนใจ
กระตือรือร้นในการรับ
นิเทศ 

 

2. ผู้รับการนิเทศสามารถอ่าน
และแปลผลคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ
เบื้องต้น ได้ 

EKG   ที่ต้องพยาบาลควรทราบเบื้องต้น มีดังนี้ 
1) Normal Sinus rhythm 
2) Sinus  bradycardia 
3)  Sinus tachycardia 
4) Atrial fibrillation    
5) Atrial flutter   
6) Supraventricular Tachycardia  
7) Ventricular Tachycardia ชนิดมีชีพจร 
8) Ventricular Tachycardia ชนิดไม่มีชีพจร 

-ให้ผู้รับการนิเทศบอกถึง
ความรู้และทักษะเดิมในการ
อ่านEKG 
-pre-post test   
-ถาม ตอบ  
-แลกเปลี่ยนความรู ้
-สอนเป็นกลุ่มโดยในpower 
point 
-สอนอ่านข้างเตียง 

- ผู้รับการนิเทศอ่าน 
EKG 10 ชนิด ได้ 
>90% 

- สามารถอ่าน EKG 
ขณะส่งเวร/ดูแลข้าง
เตียงได้ 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

9) Ventricular fibrillation 
10) asystole 

-ให้ผู้รับการนิเทศทำ mini-
conference ในการดูแล
ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

3. ผู้รับการนิเทศสามารถแยก
ระดับความรุนแรงของ EKGได ้

1) ระดับรุนแรงและคุกคามต่อชีวิต ได้แก่ 
Ventricular Tachycardia ชนิดไม่มีชีพจร 
Ventricular fibrillation  asystole PEA 

2) ระดับรุนแรงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ได้แก ่Atrial fibrillation,   Atrial flutter  
,Supraventricular Tachycardia 
,Ventricular Tachycardia ชนดิมีชีพจร 
ที่มีอาการไม่คงที่ 

3) ระดับไม่รุนแรงได้แก่ Sinus  bradycardia  
Sinus tachycardia 

   

4. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ได ้

การพยาบาลที่มีหัวใจเตน้ผดิจังหวะ 
1) ประเมินและเฝ้าระวัง อาการ/ อาการ

แสดง ระดับความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ ค่า
ความอ่ิมตัวของออกซิเจน  EKG   ประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยว่าตอบสนองต่อ
การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะดีหรือไม่ 
หรือมีความเสี่ยงในการเกิดหัวใจเต้นผิด

 ผู้รับการนิเทศ 
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

จังหวะชนิดรุนแรงอันตรายแก่ชีวิต เช่น 
ภาวะ ventricular fibrillation, 
pulseless  ventricular tachycardia 
หรือไม่ 

2) จัดท่าใหเ้หมาะสม ได้แก ่  
2.1 กรณีทั่วไป จัดท่าที่ผู้ป่วยรู้สึกสบาย 
2.2 กรณีมีหัวใจวาย น้ำท่วมปอด ควรจัด
ให้นอนศีรษะสงู 30-45 องศา  
2.3 กรณีช็อคหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
รุนแรงที่จำเป็นต้องทำการกู้ชีพ ควรจัดให้
นอนราบ  
2.4 Absolute  bed rest เพื่อลดการ
ทำงานของหัวใจ  

3)  จัดทางเดินหายใจให้โล่ง 
4)  ดูแลใหไ้ด้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอตาม

แผนการรักษา Keep Sat O2 ≥ 95 % 
ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ  

5)  ดูแลให้ได้รับการเปิดเส้น เจาะเลือด และ
ส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

พิเศษ CXR Echocardiogram และ 
ติดตามผล พยาบาลมบีทบาทที่สำคญัใน
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
คือ การประเมินปัญหาด้านต่างๆ  ได้แก่ 
การเก็บรวมรวมผลการตรวจทาง
ห้องทดลอง การเปลี่ยนแปลงของสมดุล
ของเกลือแร่ในร่างกาย และป้องกันมิให้
เกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นได ้

6)  ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาปรับจังหวะการเต้น
ของหัวใจตามแผนการรักษา ตามแผนการ
รักษาของแพทย์ และสังเกต
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  เช่น 
Digoxin Cordarone MgSO4  
Adenosine เป็นต้น  

7)  รายงานแพทย์เมื่อพบความผิดปกติ  เช่น  
เจ็บแน่นหน้าอก   หอบเหนื่อย ใจสั่น หน้า
มืด สัญญาณชพีผิดปกตทิี่ต้องรายงาย
แพทย์ทันทีไดแ้ก่  SBP >180 or < 90 , 
HR >130 or < 50 , RR > 25   or < 10  
หรือ พบ EKG ที่ผิดปกต ิเช่น PVC 3 – 5 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

ตัวติดกัน, Multifocal PVC หรือ R – on  
T phenomenon ,VF , VT โดยพยาบาล
ต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ SBAR 
(Situation: Background: Assessment: 
Recommendation ) รายงานอาการของ
ผู้ป่วยให้แพทยท์ราบเป็นสิ่งสำคัญ  
พยาบาลต้องมีทักษะในการรายงานอาการ 
โดยรู้จักเก็บรวบรวมข้อมูลทีส่ำคัญ 
รายงานแพทย์ เช่น ความดันโลหิต จังหวะ
อัตราการเต้นของชีพจร การหายใจ 
ลักษณะการหายใจแบบต่างๆ เช่น หายใจ
ตื้นๆ ลักษณะการเจ็บปวดบริเวณหน้าอก
เป็นต้น การรายงานปัญหาผู้รับบริการ 
ตลอดจนอาการแสดงต่างๆด้วยถ้อยคำที่
สั้นๆ ไดใ้จความชัดเจน รวมทั้งสามารถ
ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง   

8)  จัดเตรียมรถฉุกเฉิน อุปกรณช์่วยชีวิต 
เครื่อง Defibrillator AED และ 
Pacemaker  ให้พร้อมใช้งานเพื่อลดความ
เสี่ยงและใหส้ามารถมาช่วยผู้ป่วยกรณี
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย ดังน้ี 
8.1 กรณีพบ EKG ชนิด VT ที่มีชีพจร AF 
AFl SVT ที่มีอาการไม่คงที่ ให้เตรียม 
Defibrillator เพื่อทำ Cardioversion   
8.2 กรณีพบEKG ชนิดVTที่ไม่มีชีพจร  VF 
ให้เตรียม Defibrillator เพื่อทำ 
Defibrillation และรีบ CPR(cardio 
pulmonary resuscitation) โดยทันท ี
8.3 กรณีพบ EKG ชนิด asystole หรือ 
pulseless electrical activity (PEA) ให้
รีบ CPR(cardio pulmonary 
resuscitation) โดยทันท ี
8.4 กรณีพบEKG ชนิด 2nd AV  block 
mobitz II และ 3rd AV block ให้เตรียม 
Defibrillator ที่มี mode pacer เพื่อทำ 
External pacemaker 

9) ดูแลด้านด้านจิตใจผู้ป่วยและครอบครัว 
และ ให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

 การประเมินผล 
 
 
 

สังเกต 
ถาม/ตอบแลกเปลี่ยน 

ปฏิบัติได้ มีการ 
แลกเปลี่ยนความรู้และ
แสดงความคิดเห็น 
บรรยากาศในการนิเทศดี 
ไม่เครียด ผู้รับการนิเทศ
พึงพอใจ 

 

ข้อคิดเห็นของผู้นเิทศ ………………………………………………………………………………… 

โอกาสพัฒนา ………………………………………………………………………………………… 
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