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เอกสารประกอบการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
รายวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน (Basic Nursing Assistant Technique) 

 

 
 

บทที ่11 การดแูลเกีย่วกบัสารน้ าและอิเลก็โทรไลต ์
 

ผู้สอน อาจารย์ พิมศิริ  ชินค า RN 
 
วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เมื่อส้ินสุดการศึกษาบทนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ 
 1. ระบุภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าได้  
 2. บอกการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขณะได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด าได้ 
 3. บอกหลักการหยุดให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าได้ถูกต้อง 
 4. ระบุประเภทสารน้ าท่ีเข้า – ออกร่างกายได้ถูกต้อง 
 5. บอกหลักการวัดปริมาณสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกายได้ถูกต้อง 
 6. ปฏิบัติการหยุดให้สารน้ าได้ถูกต้องและปลอดภัย 
 7. ปฏิบัติการวัดและลงบันทึกปริมาณสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกายในแบบฟอร์มได้ถูกต้อง 
 
หัวข้อที่สอน 
 1. ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
 2. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขณะได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
 3. การหยุดให้สารน้ า (Discontinuing peripheral IV access) 
 4. การวัดและบันทึกปริมาณสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกาย (Intake & Output)  
 
เนื้อหา 
 น้ า เป็นส่วนประกอบท่ีมากท่ีสุดของร่างกาย ในปริมาณร้อยละ 45 – 75 ของน้ าหนักตัว หรืออาจกล่าว
ได้ว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของร่างกายคือส่วนประกอบของน้ า ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ น้ าในเซลล์ 
(Intracellular fluid; ICF) และน้ านอกเซลล์ (Extracellular fluid; ECF) ได้แก่ น้ าเลือด และน้ าระหว่างเซลล์ 
(สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, 2553; Nugent & Vitale, 2017) 
 ในภาวะปกติ ผู้ใหญ่มีความต้องการน้ า 1,500 มิลลิลิตรต่อวัน เพื่อให้มีชีวิตรอด และต้องการน้ า 2,000 – 
2,500 มิลลิลิตร เพื่อคงความสมดุลของสารน้ าในร่างกาย (Fluid balance) (Sorrentino & Remmert, 2019) ร่างกาย
จะได้รับน้ า (Water intake) จากการรับประทานอาหาร น้ าด่ืม และกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย และจะสูญเสียน้ า 
(Water output) จากการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ การหายใจ และทางผิวหนัง ซึ่งกลไกท้ังสองเกิดขึ้นเพื่อรักษาภาวะ
สมดุลของน้ าในร่างกาย (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, 2553) หากการได้รับน้ าน้อยกว่าการสูญเสียน้ า เช่น อาการท้องร่วงอย่าง
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รุนแรง อาเจียนมาก หรือได้ยาขับปัสสาวะในปริมาณมาก ก็จะเกิดความไม่สมดุลของสารน้ าในร่างกายได้ นั้นก็คือ ภาวะ
ขาดน้ า (Dehydration) หากรุนแรง ก็จะส่งผลถึงความล้มเหลวของระบบไหลเวียนโลหิตด้วย  
 การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย (Peripheral intravenous therapy) เป็นวิธีการ
รักษาพยาบาลท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขภาวะขาดน้ าในเบื้องต้นได้ โดยพยาบาลวิชาชีพมีบทบาทในการแทงเข็ม
ผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดส่วนปลายของผู้ป่วย เพื่อเป็นทางในการให้สารน้ าทดแทนแก่ผู้ป่วย (สิริรัตน์ ฉัตร- 
ชัยสุชา, 2553) วิธีการนี้นอกจากจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้ว ยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการในสาร
น้ าทางหลอดเลือดด าด้วย ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีบทบาทส าคัญในการร่วมติดตามอาการผู้ป่วยขณะให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดด า การวัดและบันทึกปริมาณสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกาย เพื่อประเมินความสมดุลของสารน้ า
ในร่างกายผู้ป่วย 
 
1. ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
 เมื่อต้องให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าแก่ผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพจะยึดหลักการป้องกันการติดเช้ือ (Aseptic 
technique) เสมอ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะการติดเช้ือท่ีอาจจะเกิดข้ึน และยังพบว่าขณะให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดด ามักพบภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังนี ้(สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, 2553; Nugent & Vitale, 2017) 
 1.1 ภาวะแทรกซอ้นที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ (Local complication) ได้แก่ การบวมเนื่องจากสารน้ าแทรก
ซึมออกนอกหลอดเลือดด า ( Infiltration) การมีเลือดออกและแทรกซึมเข้าใต้ผิวหนังบริเวณท่ีแทงเข็ม 
(Extravasation) การติดเช้ือเฉพาะท่ี (Local infection) และหลอดเลือดด าอักเสบ (Phlebitis) 
 1.2 ภาวะแทรกซอ้นที่เกิดในระบบการไหลเวยีนของเลือด (Systemic complication) ได้แก่ เกิดการ
แพ้ยาหรือสารน้ าท่ีได้รับ (Allergic reaction) การติดเช้ือในกระแสเลือด (Bacteremia) เกิดฟองอากาศใน
กระแสเลือด (Air embolism) และการให้สารน้ าเร็วเกินและมากเกินไป (Circulatory overload) 
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2. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขณะได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
 

ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ การพยาบาล การดแูลของผูช้ว่ยพยาบาล 

การบวมเนื่องจากสารน้ าแทรกซึมออก
นอกหลอดเลือดด า (Infiltration) 

-  หยุดให้สารน้ า ทันที  และ
เปล่ียนต าแหน่งท่ีแทงเข็มใหม่ 
- วางแขนบนหมอนให้อยู่ สูง
กว่าล าตัว 
- ประคบด้วยความร้อนเปียก 

- หยุดให้สารน้ าและ/หรือ 
หรือแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที  
- วางแขนบนหมอนให้อยู่สูง
กว่าล าตัว 
- ประคบด้วยความร้อนเปียก 

อาการและอาการแสดง 
- บวมและเย็นบริเวณท่ีแทงเข็ม 
- ผู้ป่วยรู้สึกบวม ตึง บริเวณท่ีแทงเข็ม 
- สารน้ าไหลช้าลง 
 

การมีเลือดออกและแทรกซึมเข้าใต้ผิวหนัง
บริเวณท่ีแทงเข็ม (Extravasation) 

-  หยุดให้สารน้ า ทันที  และ
เปล่ียนต าแหน่งท่ีแทงเข็มใหม่ 
- วางแขนบนหมอนให้อยู่ สูง
กว่าล าตัว 
- ประคบด้วยความร้อน หรือ
ความเย็น โดยขึ้นอยู่กับชนิด
ของสารน้ า / ยาท่ีให้ 
- ลงบันทึก และรายงาน 
- ให้ยาท่ีเป็น antidotes 

- หยุดให้สารน้ าและ/หรือ 
หรือแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที  
- วางแขนบนหมอนให้อยู่สูง
กว่าล าตัว 
- ประคบด้วยความร้อน หรือ
ความเย็น ตามแผนการรักษา 
 

อาการและอาการแสดง 
- บวมบริเวณท่ีแทงเข็ม และมีเลือดซึมใต้
ผิวหนัง 
- ผิวหนังรอบ ๆ แดง และเย็น 
- ผู้ป่วยรู้สึกปวดแสบ ปวดร้อน บริเวณท่ี
แทงเข็ม 
- สารน้ าไหลช้าลง 
- เกิดเนื้อตาย (Necrosis) บริเวณท่ีแทง
เข็ม 
 

การติดเช้ือเฉพาะท่ี (Local infection) - หยุดให้สารน้ าทันที 
- ท าแผล (Sterile dressing) 
- ลงบันทึก และรายงาน 

- หยุดให้สารน้ าและ/หรือ 
หรือแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที  
 

อาการและอาการแสดง 
- บริเวณท่ีแทงเข็ม บวม แดง และร้อน 
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2. การดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (ต่อ) 
 

ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การพยาบาล การดแูลของผูช้ว่ยพยาบาล 

หลอดเลือดด าอักเสบ (Phlebitis) -  หยุดให้สารน้ า ทันที  และ
เปล่ียนต าแหน่งท่ีแทงเข็มใหม่ 
- วางแขนบนหมอนให้อยู่ สูง
กว่าล าตัว 
- ประคบด้วยความเย็นในระยะ 
แรก และประคบอุ่น 20 นาที 
ทุก 4 – 6 ช่ัวโมง ในระยะ
ต่อมา 
- ลงบันทึก และรายงาน 

- หยุดให้สารน้ าและ/หรือ 
หรือแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที 
- วางแขนบนหมอนให้อยู่สูง
กว่าล าตัว 
- ประคบด้วยความเย็นใน
ระยะ แรก และประคบอุ่น 
20 นาที ทุก 4 – 6 ช่ัวโมง 
ในระยะต่อมา 
 

อาการและอาการแสดง 
- ปวดบริเวณท่ีแทงเข็ม และบวม แดง 
ร้อน 
- ผิวหนังบริเวณท่ีแทงเข็มแดงร้อน ไปตาม
แนวของหลอดเลือด และเป็นล าแข็ง 
- สารน้ าไหลช้าลง 
- อาจมีไข้ร่วมด้วย 

การแพ้ยาหรือสารน้ าท่ีได้รับ (Allergic 
reaction) 

- หยุดให้สารน้ าทันที 
- เปล่ียนขวดให้สารน้ า และชุด
ให้สารน้ าใหม่ 
- ให้การช่วยเหลือตามอาการ 
- วัดและติดตามสัญญาณชีพ 
และสังเกตอาการเปล่ียนแปลง 
- เตรียมรถ emergency ใน
การช่วยเหลือเร่งด่วน 
 

-  แจ้ง ให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที 
- วัดสัญญาณชีพ และสังเกต
อาการเปล่ียนแปลง 
- เตรียมรถ emergency  

อาการและอาการแสดง 
- มีผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง ร่วมกับอาการแพ้
ต่าง ๆ เช่น คัน น้ ามูกไหล เป็นต้น 
- หายใจไม่สะดวก 
- ถ้าเป็นมากอาจช็อคได้ 

การติดเช้ือในกระแสเลือด (Bacteremia) - รายงานแพทย์ทราบ 
- วัดและติดตามสัญญาณชีพ 
และสังเกตอาการเปล่ียนแปลง 
- ให้ยาฆ่าเช้ือตามแผนการรักษา 

-  แจ้ง ให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที 
- วัดสัญญาณชีพ และสังเกต
อาการเปล่ียนแปลง 
 
 

อาการและอาการแสดง 
- มีไข้สูง หนาวส่ัน ความดันโลหิตลดลง 
- อาจมีการติดเช้ือเฉพาะท่ีร่วมด้วย 

เกิดฟองอากาศในกระแสเลือด  
(Air embolism) 

- หยุดให้สารน้ าทันที 
- จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนศีรษะต่ า 
- ให้ออกซิเจน 
- รายงานแพทย์ทราบ 
- วัดและติดตามสัญญาณชีพ 
และสังเกตอาการเปล่ียนแปลง 
 

-  แจ้ง ให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที 
- จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนศีรษะ
ต่ า 
- วัดสัญญาณชีพ และสังเกต
อาการเปล่ียนแปลง 
 

อาการและอาการแสดง 
- หายใจล าบาก 
- เสียงปอดท้ัง 2 ข้าง ไม่เท่ากัน 
- ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลง 
- ผู้ป่วยอาจหมดสติได้ 
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ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การพยาบาล การดแูลของผูช้ว่ยพยาบาล 

ให้สารน้ าเร็วเกินและมากเกินไป 
(Circulatory overload) 

- จัดท่านอนศีรษะสูง 
- ให้ออกซิเจน 
- รายงานแพทย์ทราบ 

-  แจ้ง ให้พยาบาลวิชาชีพ
ทราบทันที 
- จัดท่านอนศีรษะสูง 
- วัดสัญญาณชีพ และสังเกต
อาการเปล่ียนแปลง 
 

อาการและอาการแสดง 
- ผู้ป่วยบ่นไม่สุขสบาย หายใจล าบาก 
- เส้นเลือดด าท่ีคอโป่งพอง 
- ความดันโลหิตสูงขึ้น 
- Intake > Output 
 

(สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, 2553; Nugent & Vitale, 2017) 
 
 

3. การหยุดให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (Discontinuing peripheral IV access) 
 เมื่อให้สารน้ าทางลอดเลือดด าครบแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีต้องหยุดให้สารน้ า จะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 

อปุกรณ ์ ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
1. ส าลีปลอดเช้ือ 1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด 
2. พลาสเตอร์ 2. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ อธิบายเหตุผลการปฏิบัติ  
3. ถุงมือสะอาด 3. ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง และสวมถุงมือ 
  4. ปิด clamp ชุดให้สารน้ า 
  5. แกะพลาสเตอร์ท่ีปิดยึดหัวเข็มและสายให้สารน้ าออกทีละช้ิน ระวังอย่าให้

เข็มถูกดึงรั้งหลุดจากผิวหนัง 
  6. วางส าสีปลอดเช้ือไว้เหนือบริเวณท่ีแทงเข็ม 
  7. ดึงเข็มออกอย่างระมัดระวัง และรีบใช้ส าสีกดทับต าแหน่งท่ีดึงเข็มออก 
  8. กดส าสีไว้อย่างน้อย 30 วินาที จนกว่าเลือดจะหยุด หากผู้ป่วยได้รับยาต้าน

การแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) จะต้องกดไว้นาน 5 – 10 นาที 
  9. ติดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย หลังจากแน่ในว่าเลือดหยุดไหลแล้ว 
  10. ท้ิงชุดให้สารน้ าและเข็มลงในถังขยะติดเช้ือ 
  11. ถอดถุงมือ และล้างมือ 

(สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, 2553; Perry & Potter, 2019) 
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4. การวัดและบันทึกปริมาณสารน้ าที่เข้าและออกจากร่างกาย (Measuring Intake & Output) 
 การประเมินความสมดุลของสารน้ าในร่างกายผู้ป่วยสามารถประเมินได้ในหลายวิธี ได้แก่ การตรวจ
ร่างกาย (Clinical assessment) การตรวจเลือด (Review of blood chemistry) และการวัดปริมาณสารน้ าท่ี
เข้าและออกจากร่างกาย (Review of fluid balance chart/ Recording fluid intake and output; I & O) 
(Shepherd, 2011) 
 การวัดปริมาณสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกาย มีความส าคัญในการเฝ้าระวังความสมดุลของสารน้ า
ในร่างกายผู้ป่วยในรอบ 8 ช่ัวโมง หรือ 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยท่ีมีไข้ ได้รับยาขับปัสสาวะ 
ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า ผู้ป่วยท่ีต้องจ ากัดน้ า ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ หรือผู้ป่วยท่ีก าลังอยู่ในภาวะขาด
น้ า เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาให้การรักษาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยในแต่ละราย (Nugent & 
Vitale, 2017; Sorrentino & Remmert, 2019) 
 
 4.1 ประเภทของสารน้ าที่เข้าออกจากร่างกาย 
 

สารน้ าที่เขา้สูร่า่งกาย (Intake; I) สารน้ าทีอ่อกจากรา่งกาย (Output; O) 
น้ าด่ืม 
สารน้ าทางหลอดเลือดด า (IV fluid) 
ส า ร อ าห า ร ท า ง ห ลอ ด เ ลื อ ด ด า  ( Parenteral 
nutrition) 
อาหารทางสายยาง (Blenderlized diet; BD)  
นม 
น้ าผลไม้ 
ยาน้ า (Liquid medication) 
ยาท่ีให้ทางหลอดเลือดด า (IV medication) 
เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด 

ปัสสาวะ 
อุจจาระ (Liquid feces) 
อาเจียน 
สูญเสียเลือดจากการผ่าตัด หรือจากอุบัติเหตุ 
สารคัดหล่ังจากแผล และท่อระบายต่าง ๆ 
…………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………........ 
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4.2 วิธีการวัดและบันทึกปริมาณสารน้ าที่เข้าและออกจากร่างกาย 
 

 

อปุกรณ/์ 
เครือ่งใช ้

 

1. 
 

แบบบันทึกสารน้ าเข้าและออก (Intake – Output chart) 
2. ขวดหรือเหยือกน้ าด่ืมท่ีมีขีดบอกปริมาณ มีฝาปิด และแก้วน้ าด่ืม 
3. ขวดรองรับปัสสาวะท่ีมีขีดบอกปริมาณพร้อมกรวย หรือกระบอกตวงปัสสาวะ 
4. กระบอกส าหรับถ่ายปัสสาวะ ส าหรับผู้ป่วยชาย (urinal) และส าหรับผู้ป่วยหญิง (หม้อ

นอน; bedpan) 
 

   

ขัน้ตอนการ
การปฏบิตั ิ

1. เตรียมแบบบันทึกสารน้ าเข้าออกไว้ที่เตียงผู้ป่วย พร้อมท้ังระบุในแผนการพยาบาลด้วย 
2. ส่ือสารให้ทราบในทีมพยาบาลว่ามีการบันทึกสารน้ าเข้าออกของผู้ป่วยรายนั้น ๆ 
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ และแนะน าวิธีปฏิบัติ เช่น แนะน าให้ผู้ป่วย

ด่ืมน้ าเฉพาะท่ีเตรียมไว้ หรือให้ถ่ายปัสสาวะลงในอุปกรณ์รองรับท่ีก าหนด เป็นต้น 
4. เติมน้ าด่ืมลงในเหยือกท่ีมีขีดบอกปริมาณส าหรับผู้ป่วยทุกต้นเวร ในปริมาณ 1 ,000 

มิลลิลิตร หรือตามท่ีก าหนด เช่น ในกรณีท่ีต้องจ ากัดน้ าด่ืม (Restrict oral fluid) อาจ
เติมน้อยกว่านี้ 

5. บันทึกปริมาณสารน้ า สารอาหารท่ีมีอยู่ในช่วงต้นเวร เช่น เติมน้ าด่ืม 1 ,000 มิลลิลิตร 
หรือ มีสารน้ าทางหลอดเลือดด าอยู่ 800 มิลลิลิตร เป็นต้น เพื่อใช้หักลบกับปริมาณท่ี
เหลืออยู่ในช่วงปลายเวร 

6. ก าหนดเวลาการวัดปริมาณและบันทึกสารน้ าในแต่ละเวร เช่น เวลา 6.00 น. ส าหรับ
เวรดึก 14.00 น. ส าหรับเวรเช้า และ 22.00 น. ส าหรับเวรบ่าย เป็นต้น 

7. วัดปริมาณและบันทึกสารน้ าท่ีเข้าสู่ร่างกาย (Intake) ในแต่ละเวร ดังนี้ 
7.1 น้ าด่ืม ให้ดูจากปริมาณท่ีเหลือ แล้วน ามาลบออกจากปริมาณท่ีเติมไปในช่วงต้นเวร 
7.2 เครื่องด่ืมอื่น ๆ ให้สอบถามจากผู้ป่วยหรือญาติ และตรวจสอบปริมาณจากสลากของ

เครื่องด่ืมนั้น ๆ หรือประมาณให้ใกล้เคียงมากท่ีสุด 
7.3 สารน้ าท่ีให้ทางหลอดด า ให้ดูจากปริมาณท่ีเหลือ แล้วน ามาลบออกจากปริมาณท่ีมีอยู่

ในช่วงต้นเวร หรือดูจากปริมาณสารน้ าท่ีเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยจากการบันทึกของเครื่อง
ควบคุมการหยดของสารน้ าอัตโนมัติ (Infusion pump)  

7.4 สารน้ าชนิดอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ของเลือด ยาท่ีให้ทางหลอดเลือดด า ยาน้ า หรือ
อาหารทางสายยาง ให้คิดปริมาณตามท่ีให้จริง 

7.5 หากสารน้ าต่าง ๆ เช่น สารน้ าท่ีให้ทางหลอดเลือดด า หมดก่อนเวลาลงบันทึก ต้อง
ระบุไว้ทุกครั้ง และเขียนปริมาณต้ังต้นไว้ใหม่ 

8. วัดปริมาณและบันทึกสารน้ าท่ีออกจากร่างกาย (Output) ในแต่ละเวร ดังนี้ 
8.1 ผู้ป่วยท่ีปัสสาวะเอง ให้อ่านปริมาณจากขีดบอกปริมาตรท่ีขวด  
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8.2 สอบถามผู้ป่วย /ญาติ ว่าปัสสาวะแล้วเทท้ิงไปหรือไม่ ถ้ามี ให้ประมาณจ านวนท่ีเทท้ิง
ไปด้วย รวมทั้งครั้งท่ีถ่ายปัสสาวะท้ิงช่วงท่ีถ่ายอุจจาระด้วย 

8.3 ผู้ป่วยท่ีได้รับการสวนปัสสาวะคาไว้ ให้อ่านจากขีดบอกปริมาณท่ีถุงรองรับปัสสาวะ 
(Urine bag) และให้เทปัสสาวะออกจากถุงให้หมด เพื่อเริ่มบันทึกปริมาณปัสสาวะใน
ช่วงเวลาถัดไป 

8.4 สารคัดหลังจากต าแหน่งอื่น ๆ เช่น สายระบายเลือด หนอง น้ าไขสันหลัง ให้อ่าน
ปริมาณจากขีดบอกปริมาตรท่ีขวดรองรับ หากยังไม่เต็มขวดให้ท าเครื่องหมายเวลา
ก ากับปริมาตรนั้น ๆ ไว้ด้วย เพื่อเริ่มบันทึกต่อในช่วงเวลาถัดไป 

 
 

ขัน้ตอนการ
การปฏบิตั ิ

(ต่อ) 

  

8.5 หากในเวรนั้น ๆ ผู้ป่วยมีอาเจียน หรือถ่ายเหลว ให้ประมาณจ านวนด้วย 
9. รวมปริมาณสารน้ าท่ีเข้าออกในเวรนั้น ๆ และเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง 
  

  

 

ขอ้ควรจ า 

  

1. การวัดปริมาตรสารน้ าควรใช้อุปกรณ์ท่ีมีขีดบอกปริมาตรท่ีชัดเจน มากกว่าการปริมาณ
หรือคาดคะเน 

2. ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะช็อก ผู้ป่วยท่ีได้รับยาขับปัสสาวะ หรือ
ผู้ป่วยท่ีต้องติดตามปริมาณสารน้ าเข้าออกอย่างใกล้ชิด มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบันทึก
ทุก 1 ช่ัวโมง หรือตามภาวะวิกฤติของผู้ป่วยรายนั้น ๆ 

3. การประเมินความสมดุลของสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกาย ผู้ท่ีมีความสมดุลของ
สารน้ า ควรได้ค่าท่ีใกล้เคียงกัน หากพบว่ามีความแตกต่างกันมาก ให้ทบทวนว่าบันทึก
ครบทุกส่วนและถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว แสดงว่าสารน้ าไม่สมดุล ต้องรายงาน
แพทย์ 

  

(พรรณวดี พุธวัฒนะ, 2552; Nugent & Vitale, 2017) 
 

การดูแลเกี่ยวกับสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์นั้น ผู้ช่วยพยาบาลมีบทบาทส าคัญในการร่วมติดตาม
อาการผู้ป่วยขณะให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า และหยุดให้สารน้ า นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการการวัด
และบันทึกปริมาณสารน้ าท่ีเข้าและออกจากร่างกาย เพื่อประเมินความสมดุลของสารน้ าในร่างกายผู้ป่วยอีก
ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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ดัดแปลงจาก: RAMATHIBODI HOSPITAL INTAKE – OUTPUT WORKSHEET 7 A.M – 7 A.M. 

 

INTAKE – OUTPUT (I/O) WORKSHEET 8 A.M. – 8 A.M. 
FOR PATIENT OVER 2 YEARS 

 

Route 
code:  

O = Oral Special Considerations:  

 TF = Tube Feeding 
IV = Intravenous 

 D = Drainage  

Patient Room/ Bed No. Date 
Type of Solution Intake Output Description 

Route up in Time Urine 
(ml.) 

Emesis 
(ml.) 

D1 
(ml.) 

D2 
(ml.) Time Amt. Time Amt. 

            

            
            

            

            
            

            

            
            

            

            
            

            

            
            

            

            
 Oral Parenteral  Urine Emesis D1 D2 Stool (F) 

Weight 8-16 Total   8-16 Total      
Previous Today 16-24 Total   16-24 Total      

  24–8 Total   24–8 Total      
Previous 24 hr. Intake 24 hrs. 

Subtotal 
  24 hrs. 

Subtotal 
     

 
Previous 24 hr. Output 24 hrs. 

Total 
 24 hrs.  

Total 
 

 
เมื่อบันทึกครบเวรแล้ว ให้เว้น 1 บรรทัด และขีดเส้นใต้ก ากับ 2 เส้น เพื่อเร่ิมบันทึกในเวรถัดไป 

 


