
การประเมินสภาพผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ 
และ 

การบันทึกการพยาบาลแบบเน้นจุดส าคัญ 
(Focus charting) 

 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรี แก้วจันทร์ 

ประชุมวชิาการ 
 “งานคืนสู่เหย้า คร้ังท่ี 5 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น” 

วนัท่ี 19 มกราคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
ณ อาคารห้องประชุมเภสัชศาสตร์ ช้ัน 1 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 



• การประเมินภาวะสุขภาพ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่
ข้ามไปไม่ได้ 

*การประเมินสภาพท่ีไม่ถูกตอ้งครอบคลุมพอจนท าใหก้ารปฏิบติัการ
พยาบาลในขั้นตอนต่อไปอีก 4ขั้นตอนไม่ถูกตอ้งครอบคลุม 
 
• การบันทึกและรายงานแพทย์ / ทีมสุขภาพที่เกีย่วข้องไดถู้กตอ้งชดัเจน
ช่วยใหแ้พทย ์/ ทีม ประเมินสถานการณ์ของผูป่้วยและใหก้ารรักษา / ดูแล
ไดต้รงปัญหาจนเป็นท่ียอมรับและช่ืนชมจากทีมสุขภาพ 
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* ผูป่้วยในภาวะวิกฤติกจ็ดัอยูใ่นระดบั 5 ซ่ึงรุนแรงท่ีสุด 
อยูใ่น ICU : ตอ้งการการพยาบาลทั้งทางตรงและทางออ้มเกือบ
ตลอดเวลาหรือเฉล่ีย 12ชม./24ชม.หรือมากกวา่ 
 *ระดบั 4 มีภาวะกึง่วิกฤติ  อยูใ่นหอผูป่้วยก่ึงวิกฤติ (Intermediate 
Care Unit) : ตอ้งการการพยาบาลทั้งทางตรงและทางออ้มเฉล่ีย  
10-12ชม./24ชม.  
  *ระดบั 3,2,และ1  อยูใ่นวอร์ดทัว่ไป : ตอ้งการการพยาบาล
ทางตรงและทางออ้มเฉล่ีย 5.5ชม. 3.5ชม. 1.5ชม.ใน24ชม. 
ตามล าดบั 
  (จากสุขฤทยั วิโรจน์ยติุ ,2558 ) 
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•  การประเมินภาวะสุขภาพมี 4 ประเภท (รักชนก คชไกร,2559) 

1.การประเมินภาวะสุขภาพเบ้ืองตน้แบบเบด็เสร็จ (Initial 
comprehensive assessment) 
:เพื่อระบุปัญหาสุขภาพและเพื่อใหเ้ป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุม
ส าหรับใชใ้นการประเมินการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย 

2.การประเมินสุขภาพท่ีมุ่งเนน้ปัญหา (Problem focus assessment) 
 :เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาเพื่อตรวจสอบวา่ปัญหา
ยงัคงอยูห่รือเปล่ียนแปลงดีข้ึน เลวลงหรือหมดไป 
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3.การประเมินแบบเร่งด่วน (Emergency assessment) 
 : การประเมินสภาพผูป่้วยในสถานการณ์เร่งด่วนท่ีคุกคามชีวิตหรือความ
ปลอดภยัของผูป่้วยเพ่ือรักษาชีวิตและป้องกนัภาวะแทรกซอ้นอนัตรายหรือ
ความพิการท่ีจะเกิดข้ึนได ้

  3.1 การประเมินสภาพปฐมภูมิ (Primary assessment) : A B C D 

  3.2 การประเมินสภาพทุติยภูมิ(Secondary assessment) : หลงัการบ าบดั 

ฉุกเฉินเสร็จส้ิน ตรวจ Head to Toe และส่งตรวจพิเศษต่างๆตามความ
จ าเป็นในแต่ละราย รวมทั้งซกัประวติัต่างๆท่ีจะตอ้งเกบ็รวบรวมเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในเวชระเบียนของผูป่้วยต่อไป 
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4.การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อติดตามการรักษา (Ongoing assessment) :  
การประเมินเพื่อประเมินการเปล่ียนแปลงใดๆของผูป่้วยเช่นประเมินอาการหลงั
การใหย้า หลงัการตรวจพิเศษ หลงัการผา่ตดั หรือการเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น 
 

**การประเมินสภาพผูป่้วยน าไปสู่การวางแผนการพยาบาลไดถู้กตอ้งเหมาะสม
ทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน วกิฤติ และเร้ือรังทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน  
น าไปใหก้ารพยาบาลตามแผนและประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลให้
สอดคลอ้งกบัปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุมต่อไป   เราจะละเลยหรือขา้ม
ขั้นตอนการประเมินสภาพผูป่้วยไปไม่ไดเ้ลยไม่วา่ในสถานการณ์ใดๆ 
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  การบันทกึการพยาบาลแบบเน้นจุดส าคญั (Focus charting) 
ความหมาย :  
    Smith (2000) กล่าววา่ Focus charting เป็นการบนัทึกทางการพยาบาลท่ี
สะทอ้นกระบวนการพยาบาล  เป็นการบนัทึกขอ้มูลท่ีรวบรัด กระชบั 
ชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย Data, Action, และ Response มีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการพยาบาล 
     ยวุดี เกตุสมัพนัธ์ (2555) กล่าววา่ Focus charting เป็นโครงสร้างบนัทึก
ท่ีมีชีวิต สามารถสะทอ้นกระบวนการพยาบาล หาขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาส าคญั
ของผูป่้วยไดง่้ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญัของผูป่้วย
ใหแ้ก่บุคลากรวิชาชีพอ่ืนท่ีร่วมดูแลรักษาไดช้ดัเจนข้ึน และกระชบั รวบรัด 
ชดัเจน 
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       สรุปได้ว่า Focus charting เป็นการบนัทึกทางการพยาบาล  เนน้
การปฏิบติัการพยาบาลในสภาพการจริง  สะทอ้นถึงกระบวนการ
พยาบาล  บอกถึงจุดเนน้การดูแลผูป่้วยท่ีส าคญัเป็นรายบุคคล และ
สามารถส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญัของผูป่้วยใหแ้ก่บุคลากรในทีมการ
พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพไดต้รงประเดน็ท่ีส าคญั ในเวลาและ
สภาพท่ีเป็นจริงของผูป่้วย (เพญ็จนัทร์ แสนประสาน, 2560) 

8 



 

 

 

    Data                           A 

 Focus           Action       หรือ        I   
                                 Response             E 
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*ส่วนประกอบของแบบบันทกึ Focus charting   

แบ่งได้เป็น 2 ส่วน 

   1.ส่วนที่เป็นประเดน็ส าคัญ (Focus) อาจเป็นข้อวนิิจฉัยทางการ
พยาบาล  พฤตกิรรมของผู้ป่วย  การรักษา(treatment / 
therapy) และการตอบสนองของผู้ป่วย  

   2.ส่วนที่เป็นเนือ้หาหรือ progress note ซึ่งส่วนนีใ้ช้ 
format DAR (Data, Action,Response)  

หรือ AIE (Assessment, Intervention, Evaluation) 
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*ตวัอย่างแบบบันทกึ Focus form 

Date /time Focus               DAR 

2 De,17 
10.50 
pm 
 

ไม่สขุ
สบาย
เน่ืองจาก
ปัสสาวะ
ไม่ออก 

Data ปวดแน่นท้องมาก pain 
score 8,full bladder หลงั
เอาสายสวนปัสสาวะออกไม่ถ่ายมา
5 ชัว่โมงแล้ว  

11.00 
pm 

Action ชว่ยกระตุ้นการขบัถ่าย
โดยนวดบริเวณกระเพาะปัสสาวะ
และพาเข้าห้องน า้ เปิดเสียงน า้ไหล 

11.30 
pm 

Response ปัสสาวะเองได้ 
525 cc.สีใส ไม่บน่แน่น แจม่ใส 
pain score 2 
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ตารางความสอดคลอ้งระหวา่ง Focus charting และ Nsg process 
 (Smith,2000) 
 
 
 
 
 

Focus 
charting 

  Nsg process 

Focus จุดเนน้ ขอ้วินิจฉยั ข้อวินิจฉยัการพยาบาล 

Data ขอ้มูลสนบัสนุน การรวบรวมข้อมลู 

Action การวางแผนและ 
การพยาบาลต่อเน่ือง 

การวางแผนและ 
การพยาบาลตอ่เน่ือง 

Respond ประเมินผลท่ีผูป่้วย
และรวบรวมขอ้มูล
ซ ้ า 

ประเมินผลที่ผู้ ป่วย 
และรวบรวมข้อมลูซ า้ 
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