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แผนการนิเทศการพยาบาล เรื่อง การเตรยีมทำDefibrillation 

ผู้นเิทศ  .........................................................................................    

ผู้รับการนิเทศ     .......................................ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ  OPDAE  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ     

1.เพื่อเตรียมความพร้อมผู้รับการนิเทศในการปฏิบัติการพยาบาล  

2.เพื่อให้ทราบความหมาย ความสำคัญ ข้อบ่งช้ีและวิธีการปฏิบัติ  

3.เพื่อให้ผู้รับการนิเทศสามารถปฏิบัติเรื่องการช่วยแพทย์ทำการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าและการบำรุงรักษา Defibrillator ได้ถูกต้อง  

4.เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศและสนับสนุนผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

สถานทีน่ิเทศ       ห้องกู้ชีวิต  OPDAE โรงพยาบาลศรีนครินทร์    วนั เดือน ปี………………       เวลา ……………………..น. 

เหตุผลการนิเทศ เพื่อสนับสนุนผู้รับการนิเทศให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง  การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า นำสูผ่ลลพัธ์การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 

แนวทางการนิเทศ   

1. พูดคุยสร้างสัมพันธภาพ 
2. ให้ผู้รับการนิเทศบอกความหมาย ความสำคัญ ข้อบ่งช้ี   และ การแปลผล EKG ที่ต้องทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า   
3. สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบความพร้อมใช้และการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า  
4. สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า  และการบำรุงรักษา Defibrillator  
5. กล่าวชมเชยในการตอบคำถามและขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบาย/ให้คำแนะนำในขั้นตอนที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
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แผนการนิเทศ  เรื่อง    การเตรียมทำ Defibrillation  
วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีนิเทศ เกณฑ์การประเมินผล การ

ประเมนิผล 
1. เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ 
 

- แนะนำตัวผู้นิเทศ   
-บอกวัตถุประสงค์และแนวทางการนิเทศ   
 

-กล่าวทักทาย พูดคุย ให้ความ
เป็นกันเอง 

 

-บรรยากาศการนิเทศ 
-ผู้รับการนิเทศไม่เครียดและ
กังวลในการรับการนิเทศ 
โดยสังเกตสีหน้าและปฏิกิริยาของ
ผู้รับการนิเทศ 

 

2.เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
ทราบข้อบ่งช้ีและวิธีการ
ปฏิบัติสำหรับการช่วย
แพทย์ทำการช็อคหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า  
 

ความหมาย  การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า  (Cardiac 
defribillation)  เป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 
defribillator  ปล่อยกระแสไฟฟ้าตรงเข้าสู่หัวใจ
เพื่อให้กล้ามเนือ้หัวใจเกิดการ depolarization 
อย่างสมบูรณ์  ทำให้หัวใจได้เริ่มมีการกระตุ้นจุด
กำเนิดสัญญาณไฟฟ้าตามปกติใหม่  เป็นขัน้ตอน
หนึ่งของการช่วยชีวิตขั้นสูง 
-ข้อบ่งชี้และวิธีการปฏิบัติสำหรับการช่วยแพทย์ทำ
การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า 
ข้อบ่งชี ้ สำหรับการทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า  

1. Pulseless VentricularTachycardia 
2. Ventricular Fibrillation 

เตรียมอุปกรณ์ 

-สอบถามความหมาย
วัตถุประสงค ์ และข้อบ่งช้ีของ
การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า 
-ให้แปลผล EKG ที่ต้องทำ
การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า   

-สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง
และเนื้อหาครบถ้วน 
-อ่านผล EKG ชนิด  
VentricularTachycardia 
Ventricular Fibrillation ได้
ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีนิเทศ เกณฑ์การประเมินผล การ
ประเมนิผล 

1. เครื่องช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า เรียกว่า 
defribillator   

2. recording paper สำหรับบนัทึก EKG 
3. conducting gel หรือ disposable pad 
4. รถ emergency สำหรับการทำ CPR 

แบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อบันทึกการทำ CPR 
การให้ยา และการทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า 

3.เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
สามารถปฏิบัติเรื่องการ
เตรียมเครื่องช็อคหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าและการ
บำรุงรักษา Defibrillator 
ได้ถูกต้อง 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตเิรื่องการช่วยแพทย์ทำการช็อค
หัวใจด้วยไฟฟ้า 
การเตรียมผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรับ

จังหวะการเต้นของหัวใจ(ใช้เครื่อง defibrillator : 

Defibrillation mode) 

 การเตรียมผู้ป่วย : จัดท่านอนราบ ไม่ติดเหล็ก
ข้างเตียง,ให้ข้อมูล,เซ็นยินยอม, ถอดโลหะ ให้
ยา 

 เตรียมอุปกรณ ์: เจล , electrode,อุปกรณ์
สำหรับ เปิดเส้น, เครื่องวัดV/S, pulse 
oxymeter , รถฉุกเฉิน,กระดาษ/ผ้าเช็ดเจล 

-สังเกตการปฏิบัติทำการช็อค
หัวใจด้วยไฟฟ้า 
-ให้ผู้รับการนิเทศอธิบายการใช้
อุปกรณ์และการบำรุงรักษา 
Defibrillator   
 
 
- 

-ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่
กำหนด 
-อธิบายการปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีนิเทศ เกณฑ์การประเมินผล การ
ประเมนิผล 

 เตรียมเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจ : 
เปิดเครื่อง เลือกพลังงาน Charge   Shock 

 
เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
สามารถบำรุงรักษา 
Defibrillator 

การบำรุงรักษา Defibrillator  
1. ทำความสะอาด 

- ผิวหน้าของ paddle ผ้าสะอาดชุบน้ำ 

- สาย lead EKG. ผ้าสะอาดชุบน้ำสบู ่

- ตัวเครื่อง ผ้าสะอาด 
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกเวร 

- ตรวจเช็คเจล  

- Electrode ว่ามีเพียงพอสำหรับการใช้ครั้ง
ต่อไปหรือไม ่

- ตรวจเช็คกระดาษ run EKG. ว่ามีเพียงพอ
หรือไม ่
3. ดูแลแบตเตอรี่  นำเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่

หลังการใช้งาน (ใช้ให้ Low batt ก่อน
ชาร์ต)  

- ใช้บ่อย :  ชาร์ต 1ครั้ง/วัน 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีนิเทศ เกณฑ์การประเมินผล การ
ประเมนิผล 

- ไม่ค่อยได้ใช้ : ชาร์ต 1ครั้ง/สปัดาห์ 
4. ทดสอบเวลาการทำงานของแบตเตอรี่  การ

Test ตามคู่มือของเครื่อง เพ่ือกระตุ้นตัว
เก็บประจุ 1 ครั้ง/วัน   

- ควร Test 1 ครั้ง/วัน  

- เครื่องสามารถใช้ Batt ได้นานกี่ ช.ม. 

- ** *โดยการถอดปลั๊กและเปิดเครื่อง***  
5. ดูแลแบตเตอรี่  

- กรณีใช้บ่อย ชาร์ตแบตเตอรี่ 8 ชม./วัน 

- กรณีนานๆใช้ ชาร์ตแบตเตอรี่ 24ชม./สัปดาห ์

- กรณีมีข้อความ Low battery สามารถเสียบ
ปลั๊กและใช้งานต่อได้ 
6. ข้อควรคำนึงในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

ด้วยไฟฟ้า 

-  ไม่ควรนำ paddle ไปจุ่มน้ำ หรือ ของเหลว 

-  ไม่ควรสัมผัสผวิหน้าของ paddle กับโลหะใดๆ 

- ปฏิบัติตามคู่มือของเครื่อง Defibrillatorตาม
บริษัทแนะนำ  
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีนิเทศ เกณฑ์การประเมินผล การ
ประเมนิผล 

4.เพื่อสนับสนุนบุคลากรใช้
ศักยภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

-ประเมินผลการนิเทศ บอกจุดเด่น และโอกาส
พัฒนาของผู้รับการนิเทศ 
 

-พูดให้กำลังใจ กล่าวชมเชย
อธิบายและให้คำแนะนำ 
 -สังเกตสีหน้าและปฏิกิริยาของ
ผู้รับการนิเทศ 
-ประเมินผลการนิเทศ เรื่อง 
1.บอกความหมาย และข้อบง่ช้ี
ในทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า   
2.แปลผล EKG ที่ต้องทำ
การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า   
3.วิธีการปฏิบัติสำหรับการช่วย
แพทย์ทำการช็อคหัวใจด้วย
ไฟฟ้า 
5.การบำรุงรักษา Defibrillator 

 -บรรยากาศการนิเทศเป็นกันเอง 
-ปฏิกิริยาของผู้รับการนิเทศสนใจ
และให้ความร่วมมือ 
-สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่กำหนด ตอบคำถาม
และอธิบายการปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

 

 การประเมินผล 
 
 
 

สังเกต 
ถาม/ตอบแลกเปลี่ยน 

ฝึกปฏิบัติได ้
แลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็น 
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จัดทำโดย นางสุนทราพร วันสุพงศ์ พยาบาล แผนก AE 


