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แผนการนิเทศ เรื่อง การเตรยีมทำ Synchronized  cardioversion   
เรื่อง  การเตรียมทำ Synchronized Cardioversion 
ผู้นเิทศ  ………………………………………………..  
ผู้รับการนิเทศ     …………………………  พยาบาลวิชาชีพ   
วัตถุประสงค ์     

1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการเตรียมทำ Cardio version สำหรับพยาบาล 
2) เพื่อฝึกทักษะการเตรียมทำ Cardio version ได้ถูกต้อง 
3) เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการเตรียมทำ Cardio version 

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

เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลตาม Skill list ของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
แนวทางการนเิทศ   

1) พูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธภาพสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง ถามประสบการณ์ 
2) อธิบายเน้ือหาความรู้ การเตรียมทำ Cardio version 
3) ฝึกทักษะโดยลงมือปฏิบัติการใช้เครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจ ผู้นิเทศทำให้ดู และให้ผู้รับการนิเทศฝึกปฏิบัติ 
4) สังเกตความกระตือรือร้นในการนิเทศ 
5) กล่าวชมเชยในขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชี้แนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมปฏิบัติในขั้นตอนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
6) เสริมพลังอำนาจให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

เพื่อให้ผู้รับการนิเทศสามารถ……..      การเตรียมทำ Synchronized  cardio 
version เป็น skill list ของพยาบาล AE  
พยาบาลควรต้องมีทักษะ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความรู้ต่อไป   

กล่าวทักทาย 
เกริ่นนำ 
 

บรรยากาศที่ดีในการ
นิเทศ 
สังเกตความสนใจ
กระตือรือร้นในการรับ
นิเทศ 

 

สามารถเข้าใจ ความหมายการทำ 
Synchronized  cardio version 

Synchronized  cardio version 
/Synchronized Shock เป็นการกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจแบบ Synchronous  ซึ่งเป็น
ช่วงพอดีกับที่กระแสไฟฟ้าของหัวใจมีการ
กระตุ้น  
 

-ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับ
การนิเทศอธิบาย ข้อมูล
ประสบการณ์ ที่เคย การ
ช่วยแพทย์ทำ
Synchronized  cardio 
version  
-ถามถึงความหมายของการ
ทำ Synchronized  cardio 
version ตามความเข้าใจ
ของ 
-ผู้รับการนิเทศตั้งใจรับฟัง
คำการอธิบาย 
-เพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ยังไม่

คำอธิบายของผู้รับการ
นิเทศ 
สามารถบอกความหมาย
ของ Synchronized  
cardio versionได้
ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

ครอบคลุม 

ทราบEKGที่ตอ้งได้รับการทำ 
Synchronized  cardioversion 

EKG (Arrhythmia ที่ไม่มีความรุนแรง) ที่ต้อง
ได้รับการทำ Synchronized  cardio version 
ดังนี้ 
1) Atrial fibrillation    
2) Atrial flutter   
3) Supraventricular Tachycardia  
4) Ventricular Tachycardia ชนิดมีชีพจร 

-ให้ผู้รับการนิเทศอธิบายถึง
ชนิดของ EKG ที่สามารถทำ 
Synchronized  cardio 
version 
-เตรียม รูป EKG 4 ชนิดไว้
ประกอบการนิเทศ 
-ถาม ตอบ แลกเปลี่ยน
ความรู ้

ผู้รับการนิเทศตอบชนิด
ของ EKGที่ต้องได้รับการ
ทำ Synchronized  
cardioversion ได้
ถูกต้อง  
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

สามารถเตรียมผู้ป่วย เตรียม
อุปกรณ์และเครื่องปรับจังหวะการ
เต้นของหัวใจได้ 

การเตรียมผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรับ
จังหวะการเต้นของหัวใจ(ใช้เครื่อง 
defibrillator ที่มี Synchronized  
cardioversion mode) 
 การเตรียมผู้ป่วย : จัดท่านอนราบ ไม่ติด

เหล็กข้างเตียง,ให้ข้อมูล,เซ็นยินยอม, ถอด
โลหะ ให้ยา 

 เตรียมอุปกรณ ์: เจล , electrode,อุปกรณ์
สำหรับ เปิดเส้น, sedative drug 
เครื่องวัดV/S, pulse oxymeter , รถ
ฉุกเฉิน,กระดาษ/ผ้าเช็ดเจล 

 เตรียมเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจ 
: เปิดเครื่อง เลือกพลังงาน  

-เตรียมเครื่อง defibrillator
และอุปกรณ์สำหรับทำ 
Synchronized 
cardioversion เพื่อใช้ฝึก
ปฏิบัติ 
-ถาม/ตอบวิธีการเตรียม 
-สังเกต 
-ร่วมปฏิบัติการเปิดเครื่อง 
-แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
-เพิ่มเติมข้อมูลข้อมูลในส่วน
ไม่ครอบคลุม 

ผู้รับการนิเทศ 
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 

 การประเมินผล 
 
 
 

สังเกต 
ถาม/ตอบแลกเปลี่ยน 

 ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 แลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นได ้

 ตอบคำถามได้
ถูกต้อง 

 พึงพอใจในการ
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วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการนิเทศ (How) เกณฑ์การประเมินผล การประเมินผล 

นิเทศ 

Defibrillation
Cardioversion
   Syn        

          Defibrillator

VF SVT          J

VT

A. Fib           J

A. Flutter         J

•                     
– biphasic 120-200 J  
– Monophasic 360 J

•                  
–           J/kg 
–            4  J/kg
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จัดทำโดย นางสุนทราพร วนัสพุงศ์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

 

 

 

 
 


