
การลงขอ้มูลการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด า
และเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคเ์กีย่วกบัการใหส้าร

น า้
ในระบบคอมพวิเตอร ์รพ.รร.6

พ.ต.หญงิจริาพร  เชาว ์
โพธิท์อง, ประธาน
คณะอนุกรรมการประกนั
คุณภาพการใหส้ารน ้าทาง
หลอดเลอืดด า กพย.
รพ.รร.6



แหล่งทีม่าของแนวทางการปฏบิตัใินการใหส้ารน ้าทาง
หลอดเลอืดด า กพย.รพ.รร.6



Documenting peripheral I.V. therapy



Documenting peripheral I.V. 
therapy
• INFUSION-THERAPY-RELATED lawsuits are among 

the fastest-growing category of litigation brought 
against nurses. Because of the invasive nature of 
I.V. therapy, patients may experience unexpected 
problems, even with diligent nursing care. The 
careful documentation helps prove that the care 
nurse provided met the standard of care.          
(The facility's policies and procedures should 
reflect standards published by the Infusion 
Nurses Society & the Centers for Disease Control 
and Prevention.)



Documenting peripheral 
I.V. therapy
• Patient's tolerance of the therapy

• Site appearance (include standardized 
scales for phlebitis, infiltration, and 
extravasation)

• Site care, and reinforcement of patient 
and family teaching

• Assess the site and change dressings and 
equipment as directed by facility policy 
and current clinical practice guidelines

• Document all care, including catheter 
replacements, communication with other 
health care professionals related to the 
I.V. device, and when therapy was 
stopped



PMK Electronic IV Documentation



การลงขอ้มูล
ในระบบ
คอมพวิเตอร ์
เมือ่เปิดเสน้
เพือ่ใหส้ารน า้
ทางหลอดเลอืด
ด าสว่นปลาย



When inserting an I.V. 
device, document:

• Date and time of insertion           

• The type, length, and gauge 
of the catheter inserted

• The name of the vein 
cannulated

• Number and location of 
attempts

• The type of dressing applied 
to the site

• How the patient tolerated 
the procedure

• Your name and credentials



เลอืกผูป่้วยทีต่อ้งการ
ลงขอ้มูล



บนัทกึการ on  Instrument



1. กด 
Enter 2. กด F9 เลอืกหมายเลข

ต าแหน่งทีข่อง 
Peripheral line

3, 4 กด Enter  วนัที ่และ
เวลาปัจจุบนัจะขึน้ แกไ้ข

ใหต้รงกบัวนัทีแ่ละเวลาที่

พยาบาลเปิดเสน้

5. กด F9 เพือ่
เลอืกต าแหน่ง

ของเสน้เลอืดที่

เปิดใหส้ารน ้า

6. เลอืกวตัถปุระสงค ์
ของการเปิดเสน้ในคร ัง้
นี ้on IV, lock

7. ใสจ่ านวนคร ัง้
ทีแ่ทงหลอด

เลอืดเพือ่เปิด
เสน้คร ัง้นี้



ระบบ
คอมพวิเตอร ์
เมือ่สิน้สุด
การใชห้ลอด
เลอืดด า
ส่วนปลายใน
บรเิวณนัน้ๆ
ส าหรบัการให้
สารน ้า





1. ท าตามขัน้ตอนการเขา้
หน้างาน การบนัทกึ PIV  on
Instrument

1. ใสว่นัทีแ่ละ
เวลาทีเ่ลกิใช้ IV 

site นัน้ๆ

2. ใสเ่หตุผลของ
การเลกิใช ้PIV 
ต าแหน่งทีเ่ลอืก

3. หมายเหตุ – ใส่
ขอ้ความทีต่อ้งการใช้

เป็นขอ้มูลในการเร ิม่และ
การ off PIV ต าแหน่ง

นัน้ๆ



การเรยีกดูขอ้มูลเพือ่น าขอ้มูลไป
พฒันาการปฎบิตัิ



1. เลอืกไอคอน
บรเิวณ Desktop 
เขา้งานหอผูป่้วย
Key “Hosprep” 

2. ใส่ User name, 
Password ของตนเอง
และ Database  -

PMKHMS

3. Click OK



1. Double cick
ทีร่ายงานสถติิ

IV 

2. เลอืกรายงานสถติิ
การ on instrument 
ของผูป่้วยใน ขอ้ที่

ตอ้งการ

3. Click Display



1. เมือ่หน้าจอเล็ก
ปรากฏ ใส่

ขอ้มูลหว้งเวลา

วนัแรก และวนั

สุดทา้ยที่

ตอ้งการขอ้มูล
2. เลอืกรหสัหอผป. 
หรอื รหสัแผนก 

เพือ่ดูขอ้มูล ถา้

ตอ้งการขอ้มูลรวม

ไม่ตอ้งระบุหอผป. 
หรอื แผนก

เลอืก Yes or No ที่

ชอ่ง Export Excel



หน้าจอจะโชวก์าร

แสดงผลแบบ

ตาราง
ถา้ click 

เคร ือ่งหมาย 

กากบาท หน้าจอนี้

หายไป





ขอ้ควรพฒันาในการลง
ขอ้มูลระบบงาน PIV

1. ขอ้มูลชว่งการเปิดเสน้ไม่ครบถว้น  
โดยเฉพาะ 

• ขอ้มูลเร ือ่งต าแหน่งของหลอดเลอืดด าทีเ่ปิด
เสน้

• วตัถปุระสงคใ์นการเปิดเสน้: on IVF, on lock

• จ านวน Attempt ในการเปิดเสน้

2. ขอ้มูลเมือ่หยุดใชเ้สน้นัน้ๆไม่ครบถว้น 
โดยเฉพาะ

• วนัทีแ่ละเวลาทีห่ยดุใชเ้สน้ ณ ต าแหน่งน้ัน

• สาเหตขุองการหยดุใช ้

3. สามารถลงขอ้มูลทีต่อ้งการเน้นในชอ่ง 



การลงขอ้มูล
เหตกุารณไ์ม่พงึ
ประสงค ์
เกีย่วกบัการให ้
สารน า้
ทางหลอดเลอืด
ด า

ภาคผนวก ก คูม่อื
การก าหนดระดบั
ความรุนแรงของ
ความเสีย่งกรณี
ผูป่้วยเกดิ
ภาวะแทรกซอ้น
ภายหลงัจากการ
ไดร้บัสารน ้าทาง
หลอดเลอืดด ากพย.



คูม่อืการก าหนด
ระดบัความรนุแรง
ของความเสีย่ง



คูม่อืการ
ก าหนดระดบั
ความรนุแรง
ของความเสีย่ง



การลงรายงานอบุตักิารณค์วาม
เสีย่งจากการใหส้ารน า้ทาง

หลอดเลอืดด า

ลกัษณะหลกั          
ของอบุตักิารณ์

:  01-33  

(Incidences 
associated with 

the use of PIV 
catheter) 



ลกัษณะรองของ
อบุตักิารณ์

• 331 – Chemical Phlebitis

• 332 – Mechanical Phlebitis

• 333 – Bacterial Phlebitis

• 334 – Infiltration 

• 335 – extravasation

• 336 – ไมท่ราบแนวทางการปฏบิตัิ
ในการใหส้าร

น ้าทางหลอดเลอืดด าของ กพย.
รพ.รร.๖ 

• 337 – เตรยีมสารน ้าผดิชนิด
• 338 – เขยีนป้ายสารน ้าผดิชนิด



ลกัษณะรองของ
อบุตักิารณ์• 339 – เขยีนป้ายสารน า้ผดิคน

• 340 – ไม่ตดิป้ายเมือ่ใหส้ารน า้

• 341 - เปิดเสน้เพือ่ใหส้ารน า้ทางหลอด
เลอืดด าสว่นปลายไม่ส าเรจ็ใน 2 คร ัง้ 
(Attempt)

• 342 – ใหส้ารน า้ดว้ยอตัราทีไ่ม่ตรงกบั
ค าสัง่การรกัษา

• 343 -- มกีารใหส้ารน า้ชนิดทีไ่ม่
เหมาะสมตอ่การใหท้างหลอดเลอืดด า
สว่นปลาย

• 344 – ใหส้ารน า้ทีห่มดอายุ



2. ลกัษณะโปรแกรมความเสีย่ง

• HAD 

• Non HAD

3. ผลลพัธ ์

• Code 010 – Off peripheral 
intravenous catheter/ NSS 
lock 

• Code 011 - เปลีย่นต าแหน่งที่

เปิดเสน้ใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด า



4. ประเภทของความเสีย่ง

• Code NCR – ความเสีย่ง
ทัว่ไป (Non-clinical risk)

• Code CCR – ความเสีย่งทาง
คลนิิก (Common clinical 
risk)

• Code SCR – ความเสีย่งทาง
คลนิิกเฉพาะโรค (Specific 
clinical risk)



Chance

Code IV01 = งานผูป่้วยใน (Inpatient department)

Code IV02 = งานผูป่้วยนอก (Outpatient department)

Code IV03 = งานหอ้งผ่าตดั (Operation department)

Code IV04 = งานหอ้งอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน (Emergency 
department)



Thank you


