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เลขที่ WI-NUR-000 

ฉบบัที่ □ ตน้ฉบบั 

□  ส  าเนาที่..... 

ช่ือหน่วยงาน: งานผูป่้วยใน  วนัท่ีประกาศใช ้

 

แกไ้ขคร้ังท่ี ............ 

ผู้ตรวจสอบ:……………… 

((นางสาวส าราญ  โพธ์ิทอง) 

           หวัหนา้งานผูป่้วยใน 

ผู้อนุมัติ: ………………………………. 

                ( นางวีรวลัย ์ ตนัจรินทร์) 

                     หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 

วัตถุประสงค ์   เพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัต่อชีวิตเมื่อมารบับรกิารในโรงพยาบาล 

ขอบข่าย หน่วยงานผูป่้วยใน หน่วยงานผูป่้วยนอก งานผูป่้วยฉกุเฉิน  งานหอ้งคลอด 

ความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพและผูช้่วยพยาบาล 

สัญญาณชีพ (Vital signs)    หมายถึง ค่าความดนัโลหิต (Blood pressure) อณุหภมูิ (Temperature) 
ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) ใชต้วัย่อค าว่า T,P,R และ BP สญัญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชีก้าร
ท างานของรา่งกาย ถา้เปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงสญัญาณชีพมีช่วงของค่าปกติที่ก าหนดไว ้แต่ในการ
ประเมินชีพจรและความดนัเลือดซึ่งเป็นสญัญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงเรว็ โดยที่แต่ละคนมีค่าท่ีเป็นปกติ
แตกต่างกนั จึงตอ้งเปรียบเทียบกบัค่าปกติของแต่ละคนดว้ย สญัญาณชีพประกอบดว้ย 

 ความดันโลหติ (Blood pressure) คือ แรงหรือความดนัของเลือดที่สง่ออกจากหวัใจหอ้งลา่งซา้ยเขา้สู่
ระบบหลอดเลือดแดง ประกอบดว้ย 2 ค่า คือ 

1. Systolic blood pressure (SBP) เป็นความดนัของเลือดสงูสดุขณะหวัใจหอ้งลา่งบีบตวั 
2. Diastolic blood pressure (DBP) เป็นความดนัเลือดที่ต  ่าสดุขณะหวัใจหอ้งลา่งคลายตวั 



ค่าความดนัโลหิตในผูส้งูอายุขึน้อยู่แต่ละบุคคล และเปลี่ยนแปลงไดจ้ากกิจกรรม อิรยิาบถในขณะนัน้
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. ค่าความดนัโลหิตปกติของผูส้งูอาย ุโดยทั่วไป ถือว่าค่าความดนัตวับนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท 
และค่าความดนัตวัลา่งไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท 

2. ความดนัโลหิตที่ “อยู่ในเกณฑป์กติ” คือ ต ่ากว่า 130/85 มม.ปรอท 
ความดนัโลหิตสงูเล็กนอ้ย แต่ยงัอยู่ในเกณฑป์กติ คือ 130-139/ 85-89 มม.ปรอท 
ความดนัโลหิตสงูเมื่อ ความดนัโลหิตตวับนมากกว่า (หรือเท่ากบั) 140 และตวัลา่งมากกว่า (หรือ
เท่ากบั) 90 มม.ปรอท 

3. ก่อนที่จะวินิจฉยัว่าผูป่้วยมีความดนัโลหิตสงู แพทยจ์ะตอ้งวดัซ า้หลาย ๆ ครัง้ หลงัจากใหผู้ป่้วยพกั
แลว้ วดัซ า้จนกว่าจะแน่ใจว่าสงูจรงิ และเทคนิคการวดัความดนัโลหิตตอ้งกระท าใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น 

4. ความดนัโลหิตเป็นค่าไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทกุวินาที การวดัซ า้ในเวลาที่
ใกลเ้คียงกนัอาจไดค้นละค่า แต่ก็จะไม่ควรจะแตกต่างกนันกั 

5. ความดนัโลหิตขึน้กบัท่าของผูถ้กูวดัดว้ย ท่านอนความดนัโลหิตมกัจะสงูกว่าท่ายืน 
6. นอกจากนัน้ยงัขึน้กบัสิ่งกระตุน้ต่าง ๆ เช่น อาหาร บหุรี่ อากาศ กิจกรรมที่กระท าอยู่ในขณะนัน้

รวมทัง้สภาพจิตใจดว้ย 
วิธีการวัดความดันโลหติแบบไม่อัตโนมัติ 

      1.   เริ่มจากการวดัชีพจร วางนิว้ชีแ้ละนิว้กลางที่ตรงขอ้พบัขอ้ศอก 
      2.   พนัผา้รอบตน้แขน ส่วนขอบลา่งของผา้ควรอยู่เหนือพบัขอ้ศอก2.5เซนติเมตร  
      3.   ใสห่ฟัูงของแพทยเ์พื่อฟังหวัใจเตน้ มือขา้งหนึ่งถือเกจวดัความดนัและมืออีกขา้งหนึ่งถือสว่น
กระเปาะไว ้
      4.    ปิดวาวสไ์หลเวียนอากาศที่กระเปาะ  
      5.     บีบกระเปาะใหป้ลอกแขนวดัความดนัโลหิตพองขึน้ ขณะที่คอยจบัตาดเูกจวดัความดนั หยุดบีบ
เมื่อเกจขึน้ไปถึง200มิลลิเมตรปรอท  เหนือความดนัตวับน(systolic pressure)ที่คาดการณไ์ว ้ ขณะที่
ก าลงัจบัตามองดเูกจวดัความดนัใหค่้อยๆเปิดวาวส ์จะไดย้ินเสียงตุ๊บแรกและตุ๊บสดุทา้ยคือค่าความดนั
โลหิตของผูป่้วย 
 
 



วิธีการวัดความดันโลหติ (เคร่ืองวัดแบบอัตโนมัติ) 

1. ประเมินสภาพผูป่้วยและแจง้ใหท้ราบว่าจะวดัอณุหภมูิรา่งกายใหบ้อกวตัถุประสงคแ์ละแจง้
รายละเอียดการวดั 

2. เตรียมความพรอ้มจดัท่าใหผู้ป่้วยสขุสบาย หากมีกิจกรรมก่อนการวดัใหพ้กัอย่างนอ้ย 15 – 30 
นาที 

3. น าเครื่องวดัความดนัวางในแนวระดบัเดียวกบัหวัใจ 
4. น าผา้พนัแขน (cuff) พนัที่ตน้แขนเหนือขอ้พบัแขนประมาณ 2 นิว้ โดยพนัไม่แน่นจนเกินไป 
5. วางแขนใหน้ิ่งและกดปุ่ มเปิดเครื่อง (start) รอเครื่องอ่านผล 
6. สามารถอ่านค่าความดนัโลหิตตามที่หนา้จอแสดงผลตามภาพ 
 อุณหภูมิ (Temperature) ใชเ้ทอรโ์มมิเตอรส์  าหรบัอณุหภมูิรา่งกาย ในผูใ้หญ่นิยมวดัทางปากซึ่งเป็น
วิธีที่สะดวกและแม่นย าดีพอ ถา้วดัทางปากไม่ได ้เช่น ผูป่้วยไม่รูส้กึตวั ผูส้งูอายทุี่มีอาการเกรง็สั่น 
แนะน าใหว้ดัทางรกัแร ้

  วิธีการวัดอุณหภูมิร่างกาย (เทอรโ์มมิเตอรแ์บบธรรมดา) 

1. ประเมินสภาพผูป่้วยและแจง้ใหท้ราบว่าจะวดัอณุหภมูิรา่งกายใหบ้อกวตัถุประสงคแ์ละแจง้
รายละเอียดการวดั 

2. เตรียมความพรอ้มของอปุกรณแ์ละจดัท่าใหผู้ป่้วยสขุสบาย 
3. ก่อนวดัใหส้ลดัปรอทใหล้งไปอยู่ในกระเปาะ 
4. กรณีวดัทางรกัแรส้อดไวบ้รเิวณกึ่งกลางรกัแร ้ถา้รกัแรเ้ปียกเหงื่อใหเ้ช็ดใหแ้หง้ และหนีบไวน้าน

อย่างนอ้ย 3-5 นาที ค่าที่ไดท้างรกัแรจ้ะตอ้งบวกเพิ่ม 0.5°C ถึงจะไดเ้ป็นค่าอณุหภมูิรา่งกาย 

  วิธีการวัดอุณหภูมิร่างกาย (เทอรโ์มมิเตอรแ์บบดิจิตอล) 

1. ประเมินสภาพผูป่้วยและแจง้ใหท้ราบว่าจะวดัอณุหภมูิรา่งกายใหบ้อกวตัถุประสงคแ์ละแจง้
รายละเอียดการวดั 

2. เตรียมความพรอ้มของอปุกรณแ์ละจดัท่าใหผู้ป่้วยสขุสบาย 
3. กดปุ่ มเปิดและสอดเทอรโ์มมิเตอรบ์รเิวณกึ่งกลางรกัแร ้
4. รอใหเ้ครื่องอ่านอณุหภมูิรา่งกาย จะมีเสียงเตือนเมื่อเทอรโ์มมิเตอรอ่์านค่าไดแ้ลว้ 
5. น าเทอรโ์มมิเตอรข์ึน้มาอ่านค่าตามเครื่องที่แสดงจะเป็นค่าของอณุหภมูิรา่งกาย 



ชีพจร (Pulse) ชีพจรเป็นแรงสะเทือนของกระแสเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตวัของหวัใจหอ้งลา่ง
ดา้นซา้ย ท าใหผ้นงัของหลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจงัหวะ เป็นผลใหส้ามารถจบัชีพจรได ้

ทารกแรกเกิด อตัราการเตน้ของชีพจรประมาณ 130-140 ครัง้/นาที 

อาย ุ1 ปี อตัราการเตน้ของชีพจรประมาณ 120-130 ครัง้/นาที 

อาย ุ2 ปี อตัราการเตน้ของชีพจรประมาณ 105 ครัง้/นาที 

อาย ุ3 ปี อตัราการเตน้ของชีพจรประมาณ 100 ครัง้/นาที 

อาย ุ4 ปี อตัราการเตน้ของชีพจรประมาณ 97 ครัง้/นาที 

ในผูใ้หญ่และผูส้งูอายอุตัราการเตน้ของชีพจร 60-100 (เฉลี่ย 80 ครัง้/นาที) 

    วิธีการวัดชีพจร 

1. ประเมินสภาพผูป่้วยและแจง้ใหท้ราบว่าจะวดัชีพจรใหบ้อกวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดการวดั 
2. เตรียมความพรอ้มจดัท่าใหผู้ป่้วยสขุสบาย หากมีกิจกรรมก่อนการวดัใหพ้กัอย่างนอ้ย 15 – 30 

นาที 
3. ใชน้ิว้ชี ้นิว้กลางคล าที่หลอดเลือด โดยปกติจุดที่ใชค้ล าชีพจรอยู่ที่บรเิวณขอ้มือดา้นหนา้ที่รอ่งดา้น

นิว้หวัแม่มือ หรือคล าชีพจรอยู่ที่บรเิวณขอ้ศอกดา้นนิว้กอ้ย เป็นจุดที่สะดวกเพราะเป็นที่ที่จบัได้
ง่ายและไม่รบกวนผูป่้วย 

4.การนบัชีพจรใหน้บัจงัหวะการเตน้ของหลอดเลือดที่กระทบนิว้ในเวลา 1 นาที จะไดค่้าของชีพจร
แทจ้รงิ 

 การหายใจ (Respiration) เป็นการแสดงการสดูออกซิเจนเขา้สูร่า่งกาย โดยผ่านจมกู หลอดลม และปอด 
ที่เรียกว่า การหายใจเขา้ และเป็นการแสดงการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดอ์อกจากร่างกายโดยผ่านปอด 
หลอดลม และจมกู ที่เรียกว่า การหายใจออก การตรวจนบัการหายใจเป็นการสงัเกตว่ามีการหายใจที่
ผิดปกติหรือไม่ ในจงัหวะและจ านวนครัง้ต่อนาที 

วิธีการวัดการหายใจ 

1. เตรียมความพรอ้มใหผู้ส้งูอายนุอนหงายหรือนอนตะแคงหรือนั่งในท่าที่สบาย หากมีกิจกรรมก่อน
การวดัใหพ้กัอย่างนอ้ย 15 – 30 นาท ี

2. สงัเกตการณห์ายใจเขา้โดยดหูนา้อกที่พองขึน้ และการหายใจออกโดยดหูนา้อกที่ยบุลง นับเป็น
การหายใจ 1 ครัง้ 
         จ านวนครัง้การหายใจใน 1 นาที จะไดค่้าของการหายใจแตกต่างตามช่วงอายุดงันี ้



24 - 30 ครัง้ต่อนาที ส าหรบัเด็กทารกอาย ุ6 - 12 เดือน 
20 - 30 ครัง้ต่อนาที ส าหรบัเด็กอาย ุ1 - 5 ปี 
12 - 20 ครัง้ต่อนาที ส าหรบัเด็กอาย ุ6 - 11 ปี 
12 - 18 ครัง้ต่อนาที ส าหรบับคุคลที่อายุตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป 

ตัวชีว้ัด ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการวัดสัญญาณชีพ 


