
แนวปฏบิตัทิางการพยาบาล
การใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด าส่วนปลาย

คณะกรรมการและอนุกรรมการ IV care ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



1. ประเมนิอาการและอาการแสดงผูป่้วยทีไ่ดร้บัสารน ้าทางหลอดเลอืดด าสว่นปลาย

2. ประเมนิต าแหน่งทีแ่ทงเข็ม 

3. การลา้งและหล่อสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย (flushing and locking)

4. การตรวจสอบขณะใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด าสว่นปลาย

5. การถอด IV catheter (catheter removal) 

แนวปฏบิตัทิางการพยาบาล

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัสารน ้าทางหลอดเลอืดด าสว่นปลาย



1. ประเมนิสญัญาณชพีอย่างน้อยทุก 8 ช ัว่โมง 

2. ประเมนิอาการของผูป่้วย

ภาวะน ้าเกนิ ไดแ้ก ่ปวดศรีษะ หายใจเรว็ตืน้ เหน่ือยหอบ ชพีจรเรว็ ความดนัโลหติ

สูงขึน้ หลอดเลอืดด าทีค่อโป่งพอง 

ภาวะสารน ้าน้อยเกนิไป ไดแ้ก่ รมิฝีปากแหง้ ผิวแหง้ ปัสสาวะน้อยหรอืมีสีเขม้ 

(ผูป่้วยเดก็จะมกีระหม่อมบุ๋ม กระบอกตาลกึ)

3. ประเมนิภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากผลขา้งเคยีงของยาทีไ่ดร้บั อย่างน้อย

ทุก 8 ช ัว่โมง และบนัทกึในบนัทกึทางการพยาบาล 

ประเมนิอาการและอาการแสดง

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัสารน ้าทางหลอดเลอืดด าสว่นปลาย



ประเมนิต าแหน่งทีแ่ทงเข็ม  อย่างน้อยทุก 8 ช ัว่โมง

ผูป่้วยทารกและเด็ก  อย่างน้อยทุก 4 ช ัว่โมง 

ประเมนิต าแหน่งทีแ่ทงเข็ม

ประเมนิชดุใหส้ารน ้า      

จนถงึต าแหน่งการใหส้ารน ้า

วนัหมดอายุ

วสัดุปิดต าแหน่งใหส้ารน ้า

ประเมนิผวิหนงับรเิวณทีแ่ทงเข็ม 

(แดง บวม)

สอบถามผูป่้วย 

(ปวด ชา แสบ ตงึ)



กรณีบรเิวณต ำแหน่งทีใ่หส้ำรน ้ำ เปียก ชืน้ หลุด และสกปรก ใหท้ ำควำมสะอำด และเปลีย่น

แผ่นฟิลม์ใสปลอดเชือ้ หรอืวสัดปิุดต ำแหน่งทีใ่หส้ำรน ำ้ทำงหลอดเลอืดด ำสว่นปลำยทนัที

• ปิดบรเิวณรอยตอ่ระหวา่งเข็มกบัผวิหนังดว้ยแผ่นฟิลม์ใส

ปลอดเช ือ้

• ใชเ้ทคนิคการปิดพลาสเตอร ์เพือ่ยดึตรงึป้องกนัการเลือ่น

หลุด โดยใช ้Chevron technique เก็บปลายสายชดุให ้

สารน า้ดว้ย Omega technique  

• ไม่ปิดพลาสเตอรท์ ับบรเิวณต าแหน่งที่แทงเข็ม เพือ่ให ้

สามารถสงัเกตภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน

Chevron 
technique

Omega technique

ระบุวนัทีแ่ทงเข็ม

ประเมนิต าแหน่งทีแ่ทงเข็ม



ยกเวน้ ระบวุนัทีแ่ทงเข็มจนถงึวนัครบก ำหนด (บวก 3 วนั) 

ตดิทีมุ่มดำ้นใดดำ้นหน่ึงของแผ่นฟิลม์

เปลีย่นต าแหน่งทีแ่ทงเข็มเมือ่ครบก าหนดตามวนัทีร่ะบุ 

ประเมนิต าแหน่งทีแ่ทงเข็ม

➢ กรณีผูป่้วยทีห่าต าแหน่งแทงเข็มยาก 

ใหเ้ลือ่นก ำหนดเวลำได ้แต่ตอ้งมกีำรประเมนิภำวะแทรกซอ้นและ

เปลีย่นต ำแหน่งทนัทเีมือ่มคีวำมผดิปกต ิ

➢ กรณีทารกและเดก็

พิจำรณำเปลี่ยนต ำแหน่งที่แทง เ ข็มเมื่อประ เมินว่ำสงสัย          

หรอืมภีำวะแทรกซอ้นเกดิขึน้



1. ใชห้ลอดฉีดยาบรรจสุารละลายแบบใชค้ร ัง้เดยีว (single dose) หรอืหลอดฉีดยา

บรรจุสารละลายแบบส าเรจ็รูป (prefilled syringe)

2.   เลอืกใชห้ลอดฉีดยาขนาด 10 มลิลลิติร หรอืหลอดฉีดยาทีอ่อกแบบใหม้แีรงดนั

ต า่ส าหรบัลา้งสายสวนหลอดเลอืดด า เพือ่ป้องกนัการท าลายผนงัหลอดเลอืด 

3. ดูดสารละลายจากภาชนะบรรจุแบบใชค้ร ัง้เดยีวจาก ampule หรอื nebule

เท่านัน้

การลา้งและหล่อสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย 
(flushing and locking)



4. ท ำควำมสะอำดบรเิวณขอ้ตอ่ โดยใช ้alcohol pad ท ำควำมสะอำดบรเิวณขอ้ตอ่

กอ่นกำรลำ้งและหลอ่สำยสวนหลอดเลอืดด ำทุกคร ัง้ โดยใชแ้รงขดัถู (scrub the hub) 

เป็นเวลา 15 วนิาท ีและปลอ่ยใหแ้หง้กอ่นเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์

การลา้งและหล่อสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย 
(flushing and locking)



5. การลา้งสาย (flushing) ดว้ย 0.9% NaCl

ควรท ากอ่นใหย้า ระหว่างใหย้าแตล่ะชนิด 

และหลงัใหย้าหรอืสารละลายทีไ่ม่เขา้กนั  

6. ในการลา้งสายสวนหลอดเลอืดด า 

ใหใ้ชเ้ทคนิคการลา้งสายสวนหลอดเลอืดด า

แบบเป็นจงัหวะ (pulsatile flushing technique)

โดยฉีด 0.9% NaCl คร ัง้ละ 1 มลิลลิติร และหยุด 

0.4 วนิาท ี

การลา้งและหล่อสายสวนหลอดเลอืดด า 
(flushing and locking)

หา้มใช ้sterile water ใน
การลา้งสายสวนหลอดเลอืดด า ท า

ใหเ้ม็ดเลอืดแดงแตก



การลา้งและหล่อสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย 
(flushing and locking)

หลงัการใหย้า/เลอืด/ส่วนประกอบของเลอืด 

ใหล้า้งสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย ปรมิาตร ดงันี้

กรณีทัว่ไป 3 -5 มลิลลิติร
กรณีผูป่้วยจ ำกดัน ้ำ   3 มลิลลิติร
หลงัใหย้ำปฏชิวีนะ 5 มลิลลิติร
หลงัใหย้ำเคมบี ำบดั 10 มลิลลิติร
หลงัใหเ้ลอืด/สว่นประกอบของเลอืด 20 มลิลลิติร
ในกรณีทำรก/เด็ก 0.5 - 2 มลิลลิติร
ในทำรก/เด็ก หลงัใหเ้คมบี ำบดั 5 มลิลลิติร



การหล่อสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย (locking) ป้องกนัเลอืดไหลยอ้น

(blood reflux) ทีเ่กดิจากหลอดฉีดยา (syringe-induced blood reflux)

ใช ้Positive Pressure Technique ในการหล่อสายสวน 

โดยปิดชดุใหส้ารน ้าเมือ่เหลอืสารละลายอยู่ในหลอดฉีดยา 

ประมาณ 0.5 -1 มลิลลิติร

การลา้งและหล่อสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย 
(flushing and locking)



▪ ตรวจสอบป้ายตดิขวดสารน ้า

เกีย่วกบั ชนิด/ปรมิาณ สารน ้า ยาทีผ่สม

สญัลกัษณเ์ตอืน HAD

ตรงกบัสารน ้าทีไ่ดร้บั

และชือ่-สกุลตรงกบัผูป่้วย 

▪ ตรวจสอบการไหลและปรบัอตัราหยด

กรณีทีใ่ช ้ infusion pump

▪ ตรวจสอบจ านวนหยดตรงตามแผนการ 

รกัษาของแพทย ์

การตรวจสอบขณะใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด าสว่นปลาย

เปลีย่นสารน ้าและชดุให้

สารน ้าทนัททีีป่นเป้ือน 

หรอืพบวา่มสีิง่ผดิปกติ



กรณีมกีารละเมดิเทคนิคการปลอดเชือ้ เปลีย่นทนัที

การเปลีย่นชดุใหส้ารน ้า 

สารน ้าทีใ่หอ้ย่างตอ่เน่ืองและ              ไม่มี
ส่วนประกอบของไขมนั

เปลีย่นทุก 96 ชัว่โมง

TPN / สารไขมนั เปลีย่นทุก 24 ชัว่โมง

สารน ้าเพือ่ผสมยา/สารน ้าเป็นคร ัง้คราว เปลีย่นทุก 24 ชัว่โมง

เลอืดและส่วนประกอบของเลอืด เปลีย่นทุกถุง



ตวัอย่าง การเปลีย่นชดุใหส้ารน ้า 

ก าหนดใหเ้ปลีย่น Set IV ทุก 96 ช ัว่โมง

ระบุวนัทีแ่ทงจนถงึวนัครบก าหนด (บวก 3 วนั) 

วนัที ่on 
1 ก.ค.2563

วนัทีค่รบ
4 ก.ค.2563

วนัทีเ่ปลีย่น
5 ก.ค.2563

1 - 4 ก.ค.2563



ตวัอย่าง การเปลีย่นชดุใหส้ารน ้า 

ก าหนดใหเ้ปลีย่น Set IV ทุก 24 ช ัว่โมง

ระบุวนัทีแ่ทงจนถงึวนัครบก าหนด (บวก 1 วนั) 

วนัที ่on 
1 ก.ค.2563

วนัทีค่รบ
1 ก.ค.2563

วนัทีเ่ปลีย่น
2 ก.ค.2563

1 ก.ค.2563



การถอด IV catheter (catheter removal )

1. ท าความสะอาดมอืแบบ Hygienic  hand  washing หรอื alcohol  

hand  rub

2. สวมถงุมอืสะอาด 

3.   แกะพลาสเตอร ์แกะ transparent  dressing 

4. ใชส้ าลแีหง้ sterile วางเบา ๆ บนเข็ม ดงึเข็มออก



การถอด IV catheter (catheter removal )

5. เมือ่ดงึเข็มออก ใหใ้ชส้ าล ีsterile กดจนเลอืดหยุด (stop bleeding)

6. ปิดพลาสเตอรท์บั

7. สงัเกตอาการผดิปกตหิลงัเอาอปุกรณอ์อก ภายใน 48 ช ัว่โมง




