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        ความหมายของกระบวนการพยาบาล

กระบวนการพยาบาล

หมายถึง

วิธีกางวางแผนการพยาบาล

หลักการทางวิทยาศาสตรทําเปนระบบ

โดยอาศัย

 ประกอบดวย

แกปญหา/

ดูแลสุขภาพ

Diagnosis

Implementation

5 ขั้นตอน

Assessment

Evaluation

Planning



 การประเมินภาวะสุขภาพ

ปญหาในการประเมินภาวะสุขภาพ

       1. เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลไมครอบคลุม                    

2. เครื่องมือไมสะดวกตอการนําไปใช                               

3. รวบรวมขอมูลไมครบถวน                                           

4. พยาบาลไมเห็นความสําคญั ไมมีทกัษะในการนําไปใช      

5. ระบบการปฏิบัติงานไมเอื้อตอการนําไปใช



  การประเมินภาวะสุขภาพ



การประเมินภาวะสุขภาพ

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 



การประเมินภาวะสุขภาพ

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 



ขั้นตอนการประเมนิภาวะสุขภาพ

 การซักประวัติ 



 ตัวอยางหลักการประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง 



การประเมินภาวะสุขภาพ

 2. การตรวจสอบขอมูล 



การประเมินภาวะสุขภาพ

3. การจัดระบบขอมูล 

ไมมีกรอบแนวคิดใดที่ดีที่สุดในโลก แตมีกรอบแนวคิดที่ใชได (ศิริพร ขัมภลิขิต , 2551)



การประเมินภาวะสุขภาพ

3. การจัดระบบขอมูล 



ตัวอยางการจดัระบบการประเมินเมื่อแรกรับ



        การวินิจฉัยทางการพยาบาล 

การเก็บรวบรวมขอมลู

การตรวจสอบขอมูล 

การจัดระบบขอมลู   

การบันทึกขอมลู

การประเมินภาวะสขุภาพ

ตีความ

แปลความ

สรุปความ

กําหนดภาวะ

สุขภาพ/

ปญหา

การวินิจฉัยการพยาบาล



การวินิจฉัยทางการพยาบาล

ปญหาในการวินิจฉัยทางการพยาบาล

       1. ไมนําขอมูลจากการประเมินมากําหนดขอวินิจฉัยการพยาบาล          

2. วินิจฉัยการพยาบาลไมเปนปจจบุนั ไมครบถวน                             

3. ขาดความเขาใจและทักษะในการเขียนวินจิฉัยการพยาบาล             

4. ขาดทักษะในการวิเคราะหและแปลความหมายของขอมลู               

5. ขอวินิจฉยัการพยาบาลขาดความเปนสากล มีความยุงยากซับซอน



            การวินิจฉัยทางการพยาบาล 

ลักษณะของวินิจฉัยการพยาบาล

ปญหาสุขภาพ/ภาวะสุขภาพ

ครอบคลมุการดูแลแบบองครวม เกดิจากการตัดสนิของพยาบาล

พยาบาลมี 

ความสามารถและมี

สิทธิในการดูแลภายใน

ขอบเขตของวิชาชีพ

เกดิจากการสรุปแบบ

แผนหรือกลุมขอมลู

ที่ตรวจสอบได

ประกอบดวยปญหาและปจจยัที่เกี่ยวของ



การวินิจฉัยทางการพยาบาล

ปญหาที่รับผิดชอบรวมกับแพทยและทีมสุขภาพ

         ปญหาที่เกิดจากภาวะแทรกซอนของโรคหรือการรักษา

           บทบาทอิสระของพยาบาลเนนที่การปองกนั การติดตาม

                การประเมนิ เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงตองรายงานแพทย 

“ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงดันในสมองเพิ่มขึ้น
จากการบาดเจ็บที่ศีรษะ”

ปญหาที่เกี่ยวของกับการพยาบาล (Collaborative Problems)



ขั้นตอนการ

วินิจฉัยทางการพยาบาล 



ขั้นตอนการวินิจฉัยทางการพยาบาล

  สุขภาพดี          การสงเสริมสุขภาพ  

รับประทานอาหารครบ 5 หมูทุกวัน       

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ                      

รางกายแข็งแรงสดชืน่                              

ไมเคยเจ็บปวยรายแรง

การกําหนดภาวะสุขภาพ

“สุขภาพดีเนื่องจากสนใจดูแลตนเอง”







ขั้นตอนการวินิจฉัยทางการพยาบาล

  ตัวอยางวินิจฉัยการพยาบาลสุขภาพดี          

เผชิญกับภาวะเครียดไดดเีนื่องจากได 

กําลังใจจากครอบครัว

ควบคมุโรคเบาหวานไดดีเนื่องจากมีพฤติกรรม

การบริโภคที่ถูกตอง

มารดามีทัศนคติที่ดใีนการเลี้ยงลูกดวยนมแม

การกําหนดภาวะสุขภาพ






ขั้นตอนการวินิจฉัยทางการพยาบาล

“อาจเกดิการติดเชื้อที่แผลผาตดัเนื่องจากขาดความรูในการดูแลบาดแผล”

Possible Problem
ไดรับการผาตัดไสติ่งมา 1 วัน

บอกวิธกีารดูแลแผลไมได

แผลผาตัดแหงดี ไมบวมแดง

ภาวะสุขภาพไมดี

การกําหนดภาวะสุขภาพ



ขั้นตอนการวินิจฉัยทางการพยาบาล

“เสี่ยงตอการติดเชื้อบริเวณแผลผาตดัเนื่องจาก                          

มีสิ่งขับหลั่งซึมเปอนแผลตลอดเวลา”

Potential Problem

ไดรบัการผาตัดไสติ่งมา 3 วัน

มีสิ่งขับหลั่งซึมเปอนแผล

ภาวะสุขภาพไมดี

การกําหนดภาวะสุขภาพ



ขั้นตอนการวินิจฉัยทางการพยาบาล

“เกดิการติดเชื้อที่แผลผาตดัเนื่องจากใชมอืสัมผัสแผลและแผลโดนน้ํา”

Actual Problem
ไดรบัการผาตัดไสติ่งมา 5 วัน                                     

แผลผาตัดแยกมีกลิ่นเหม็น พบหนองไหลซึมจากแผล   

ใชมือสัมผัสแผลบอยครั้งและแผลโดนน้ํา

T = 38.5 องศาเซลเซียส W.B.C. = 22,000 เซลล/ลบ.มม.

ภาวะสุขภาพไมดี

การกําหนดภาวะสุขภาพ



ขั้นตอนการวินิจฉัยทางการพยาบาล

ทวนสอบ : ปญหา
กับ : ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ

เพื่อ : การรับรูของพยาบาลตรงกับผูรับบริการ

วินิจฉยัการพยาบาลเปนการแปลความหมายของขอมูลไมใช ขอเท็จจริง

การทวนสอบขอวินิจฉัย



        การเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล 

2 Part Statement       

เกิดแผลกดทับบริเวณกนกบ เนื่องจาก เคลื่อนไหวรางกายไดนอย

PES Format      

เกิดแผลกดทับบริเวณกนกบ เนื่องจาก เคลื่อนไหวรางกายได

นอย จาก รางกายซีกขวาออนแรง

การเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล



        การเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล 

ปญหาสุขภาพที่มคีวามชัดเจน โดยไมจําเปนตอง

กลาวถึงสาเหตุของปญหา เชน มีการรับรูเกี่ยวกับ

สุขภาพตนเองไมถกูตอง

ยังไมทราบสาเหตุที่แนนอน เชน มีไขโดยไมทราบ

สาเหตุ  

การเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล

สามารถเขียนเฉพาะสวนของปญหาไดถา 



               การเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ควรเลี่ยง 

บกพรองในการดูแล ส.ว.ท.ย.สวนบุคคลเนือ่งจากชวยเหลือตนเองไดนอย

ตองการดูดเสมหะเนื่องจากเสมหะมาก

สูญเสียน้ําไปทางอจุจาระมากเนื่องจากไดรับสารน้ําไมเพียงพอ

เกดิแผลกดทับเนื่องจากไดรับการพลกิตะแคงตัวนอยเกินไป

สุขวิทยาสวนบุคคลไมดีเนือ่งจากเกียจครานในการทําความสะอาดรางกาย

หูตึงเนือ่งจากสูญเสียการไดยินจากเสนประสาทถูกทําลาย

เสี่ยงตอภาวะขาดน้ําและทองผูกเนือ่งจากไดรับสารน้ําไมเพียงพอ



               การเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ควรเลี่ยง 

มีไขเนือ่งจากอณุหภูมิรางกายสูง/ผิวหนังถกูทําลายเนื่องจากเปนแผลกดทับ

ซึมเศราเนื่องจากสามีเสียชีวิต / ไมรูสึกตวัเนื่องจากสมองไดรับบาดเจ็บ

ปอดอกัเสบเนื่องจากสําลักอาหารเขาสูปอด

ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําเนื่องจากมีภาวะขาดน้ํา

แบบแผนการดําเนินชีวติเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสามีปวยดวยโรคเรื้อรังไม

สามารถปฏิบัตงิานไดตามปกติทําใหรายไดของครอบครัวลดลง



วินิจฉัยทางการพยาบาลที่เปนสากล

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association)

โดย สมาคมวินิจฉยัการพยาบาลของอเมริกาเหนือ แบงเปน 9 แบบแผน

NIC (The Nursing Intervention Classification)                    

โดย กลุมพยาบาลจากมหาวิทยาลัยไอโอวา จัดกลุมการบําบัดทางการ

พยาบาลเปน 6 หมวด

NOC (Nursing Outcome Classification)                             

โดย กลุมพยาบาลจากมหาวิทยาลัยไอโอวา จัดกลุมตามผลลพัธทางการ

พยาบาลเปน 7 หมวด



วินิจฉัยทางการพยาบาลที่เปนสากล

ICNP (International Classification of Nursing 

Practice)   โดยสภาการพยาบาลระหวางประเทศ จัดกลุมขอวินิจฉัย

ทางการพยาบาล กจิกรรมการพยาบาล และผลลัพธทางการพยาบาล 

เพื่ออธิบายปรากฏการณพยาบาล

The Omaha System                                                            

ประกอบดวยการจําแนกปญหา กิจกรรมการพยาบาลและผลลัพธ

ทางการพยาบาล

               แบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอรดอน



       

ตัวอยางการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล 

Assessment Nursing 
Diagnosis

(1) 

S : ดื่มน้ําวันละ 3 

แกว

-บนกระหายน้ํา

O: ริมฝปากแหง ผิว

แหง มีกลิ่นปาก ลิ้น

เปนฝาขาว

-ปสสาวะสเีหลือง

เขม 400 ซีซ/ีวัน 

-ผล Na+ 150 

mEq/L (15 ตค.46) 

-ความถวงจําเพาะ

ของปสสาวะ 1.050

-มีไข 37.7  °C

เกิดภาวะขาด

น้ําเนื่องจากดื่ม

น้ํานอย

Assessment Nursing 
Diagnosis

(2)

S:   บนเบื่ออาหารไม

อยากทานขาว

O: -รับประทานอาหาร 

ออนได 5-6 คํา

- กลืนอาหารลาํบาก

    - มีอาการสําลกัเปน

บางครั้ง

     - ออนเพลีย แขนขา 

ซกีขวาออนแรง ไม

สามารถลกุนั่งไดเอง

    -  ระดับ Albumin 

ในเลือด 3 g/dl

เสี่ยงตอการ

ไดรับ

สารอาหารไม

เพียงพอกับ

ความตองการ

ของรางกาย

เนื่องจาก

บกพรองใน

การเคี้ยวและ

กลืนอาหาร

Assessment Nursing 
Diagnosis

(3)

S : ไมถายอุจจาระ

มา 3 วัน

:  บนทองอืด

O : เคาะทองไดเสียง

โปรง ไดยินเสียง

ลาํไส 4 ครั้ง/นาที

-ดื่มน้ําวันละ 3 แกว

-รับประทานอาหาร

ออนมา 3 วัน

-นอนอยูในทาเดียว

เปนเวลานาน

ทองผูก 

เนื่องจากมีการ

เคลื่อนไหว

รางกายลดลง 

รวมกับการ

ไดรับน้ําและ

อาหารที่มีกาก

ลดลง



        ตัวอยางการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล

Assessment Nursing 
Diagnosis

(4)

S : ผูปวยบอกวา

นอนหลับไดวันละ 

3-4 ชม./วัน

“นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ 

ฝนรายมีเสียง

รบกวน”

“บนเมื่อยและพลิก

ตะแคงตัวไม

สะดวก”

O :  สีหนาไมสดชื่น 

งวง

- ออนเพลีย

- มักนอนหงายในทา

เดียวนาน ๆ 

แบบแผนการ

นอนหลับ 

เปลี่ยนแปลง : 

นอนหลับ

พักผอนไม

เพียงพอ

เนื่องจากความ

เจ็บปวยและการ

เปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมใน

การนอน

Assessment Nursing 
Diagnosis

(5)

S : บนเหนียวตัวอยาก

อาบน้ํา

O : แขนขาซกีขวา

ออนแรง

-ไมสามารถูตัวทํา

ความสะอาดรางกาย

และอวัยวะสืบพันธุ

หลังการขับถายได

-มีกลิ่นปาก

-รางกายและอวัยวะ

สืบพันธุมีกลิ่นเหม็น

พรองในการ

ดูแลตนเอง

เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ 

เนื่องจาก

แขนขาซีก

ขวาออนแรง

Assessmen
t

Nursing 
Diagnosis

(6) 

S : ผูปวยบอกวา 

“รูสึกชาบริเวณ

แขนขาขางขวา”

“รูสึกเมื่อย เพราะ

พลิกตะแคงตัว

ลาํบาก”

O : แขนขาขางขวา

ออนแรง

-มักนอนหงายอยู

ในทาเดียวนาน ๆ 

การเคลื่อนไหว

รางกาย

บกพรอง 

เนื่องจากยังไมรู

วิธีและพัฒนา

ความสามารถ

ในการ

เคลื่อนไหวที่

เหมาะสมกับ

พยาธิสภาพ



         ตัวอยางการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล

Assessment Nursing 
Diagnosis

(7)
S : “รูสึกวาลิ้น

แข็ง ชา ปาก

เบี้ยว ออกเสียง

ลําบาก”

O : พูดไมชัด 

พูดไดเปนคํา ๆ 

บางครั้ง

-ไมสามารถ

เขาใจในสิ่งที่

พูด

การสื่อ

ภาษา

บกพรอง

เนือ่งจาก

พูดไมชดั

Assessment Nursing 
Diagnosis

(8)
S : ผูปวยกลาววา 

“ไมเคยคิดวาตนเอง

จะแขนขาออนแรง

ตองพึ่งพาคนอื่น”

“การเจ็บปวยครั้งนี้

ทําใหตองมานอน

โรงพยาบาล”

O : น้ําตาไหล สีหนา

เศราหมองขณะพูด

เกี่ยวกับการเจ็บปวย

ความรูสึกมี

คุณคาใน

ตนเอง

ลดลง 

เนือ่งจาก

สูญเสีย

หนาทีก่าร

ทํางานของ

รางกายซีก

ขวา

Assessment Nursing 
Diagnosis

(9)

S : ภรรยาบอก

วา “ตั้งแตปวย 

ผูปวยหงุดหงิด 

คิดมาก” 

“รายไดนอยลง 

เพราะผูปวยไม

สามารถทํางาน

ไดอีก”

ผูปวยบนกลัว

O: สีหนาเศรา

หมอง คิ้วขมวด 

ซึม

การปรบัตัว

ไมดี 

เนือ่งจาก

การสูญเสีย

หนาทีก่าร

ทํางานของ

รางกายซีก

ขวา
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Assessment Nursing Diagnosis

(10) 

S : บอกวาแขนขาซีกขวาชาไมมี

แรง

O : รางกายซีกขวา ชาเคลื่อนไหว

ไมได

-ชวยตนเองในการทํากิจวัตร

ประจําวันไมได

เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ

เนื่องจากรางกายซีกขวาชาและ

ออนแรง
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