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SITE SELECTION



การเลือกต าแหน่ง

ในการใหส้ารน ้า

1. - พิจารณาวตัถุประสงคข์องการ

ใหส้ารน ้า/ ยา/ สว่นประกอบของ

เลือดทางหลอดเลือดด า

2. - เลือกขนาดเข็มและบริเวณที่

แทงใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์

และประเมินสภาวะของผูป่้วย 

เช่น  อายุ การวินิจฉยัโรค  โรค

ร่วม และภาวะอ่ืนๆ

3. - เลือกหลอดเลือดด าที่เหมาะสม



หลักในการเลือก

หลอดเลือด

1. หลอดเลือดด าสว่นปลายบริเวณแขน

ทอ่นลา่ง (Forearm) ไดแ้ก่ 

Cephalic, basilic, median 
vein

2. หลอดเลือดด าบริเวณหลงัมือ ไดแ้ก่ 

Metacarpal vein

3. หลีกเล่ียงหลอดเลือดด าในบริเวณที่มี

การเคลื่อนไหว ขอ้พบั และขา หรือ

ในแขนขา้งที่มีการผ่าตดัเตา้นมเลาะ

ตอ่มน ้าเหลือง หรือฉายแสง



หลักในการเลือกหลอดเลือด

- หลีกเล่ียงหลอดเลือดด าในบริเวณที่มีการ

เคลื่อนไหว ขอ้พบั และขา หรือในแขนขา้งที่

มีการผ่าตดัเตา้นมเลาะตอ่มน ้าเหลือง หรือ

ฉายแสง

- เด็กเล็ก อาจพิจารณาใชห้ลอดเลือดด า

บริเวณศีรษะ หากเด็กยงัเดินไม่ได ้อาจใช้

หลอดเลือดด าบริเวณหลงัเทา้



IV CATHETER 
SELECTION

- เลือกใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงค์

- เลือกใหเ้หมาะกบัขนาดหลอด

เลือด

- ผูป่้วยบาดเจบ็ ใหส้ารน ้ารวดเร็ว 

ฉีดสารทึบแสง ใชเ้ข็มเบอรใ์หญ่



เคร่ืองช่วยเหลือ กรณีหาหลอดเลือดยาก



SKIN 
PREPARATION

- Scrub with friction

- พ้ืนที่มีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า ขนาด

ของแผ่นฟิลม์ใสปลอดเช้ือ 

(Transparent  dressing)

ไม่แนะน าใหใ้ช ้> 0.5% 

chlorhexidine in alcohol 
ในเด็กเล็กอายุต  า่กว่า 2 เดือน 



SKIN 
PREPARATION

บริเวณ P- line : 
70% alcohol หรือ 
รอใหน้ ้ายาแหง้ กอ่น

การแทงสายสวนหลอด

เลือดด า  หา้มเป่า พดั 

หรือ โบก

บริเวณ C- line ดว้ย > 
0.5% 

chlorhexidine in 
alcohol กรณีท่ีแพใ้ช ้
povidone iodine 
หรือ 70% alcohol

กรณีเป้ือนมาก ใหท้ า

ความสะอาดดว้ยสบู่และ

น ้า และเช็ดดว้ยน ้ายาฆ่า

เชื้ อ

กรณีมีขน ตอ้งก าจดัขน

บริเวณท่ีแทงเข็ม ควรใช้

กรรไกรหรือ clipper 
แทนการโกน



อุปกรณใ์นการแทงสาย

สวนหลอดเลือดด า

สารน ้า

ชุดใหส้ารน ้า

IV catheter

Transparent dressing

70% alcohol

Tourniquet

ถุงมือสะอาด

พลาสเตอร์

ถงัท้ิงเข็ม

น ้ายาลา้งมือแหง้



ขั้นตอนก่อนแทง

- ทกัทาย แจง้ผูป่้วย/ญาติ ทราบพรอ้มทั้งอธิบายวตัถุประสงค์ ประโยชน ์

และเหตผุลในการใหส้ารน ้า รวมถึงวิธีปฏิบติัตวัขณะไดร้บัสารน ้า

- ตรวจสอบและระบุตวัผูป่้วย

- ซกัประวตัิการแพ้

- จดัท่าท่ีผ่อนคลายเหมาะสมส าหรบัผูป่้วยและพยาบาล

- ลา้งมือ



เทคนิค การรัดด้วย 3 สายยาง เพื่อหา COLLATERAL VEINS

รัดสายยางเส้นแรกที่ต้นแขน

รอ 1 นาที รัดสายยางเส้นที่สอง เหนือข้อศอก

รออีก 1นาที รัดสายยางเส้นที่สามใต้ข้อศอก
จะท าให้เลือดถูกผลักดันสู่หลอดเลอืดส่วนปลาย

** กรณีผู้ป่วยอ้วน ควรใช้เทคนิคการรัดด้วย 3 สายยาง 
หลอดเลือดที่ขยายตัวดีแล้ว ควรมีลักษณะกลม หยุ่น มีเลือดเต็มและควรเด้งกลับหลังกด



การแทง IV CATHETER



พยาบาล 1 คน ไม่ควรเปิดเส้นเกิน 2 ครั้ง 
หากเปิดไม่ได้ ควรให้พยาบาลท่านใหม่ช่วยเปิดเส้นแทน



IV SECUREMENT

- ใชแ้ผ่นฟิลม์ใสปราศจาก

เช้ือ (Transparent 

dressing) 

- การปิดพลาสเตอรไ์ม่ทบั

บริเวณที่เป็นต  าแหน่งแทง

เข็ม ระวงัการปิดไม่ใหก้ด

ทบัสายของชุดใหส้ารน ้า



IV CARE



การประเมิน

ชุดใหส้ารน ้า ระบุ วนัเปิด  หรือ วนั

หมดอายุ

วสัดปิุดต าแหน่งใหส้ารน ้า ตอ้งเป็นวสัดุ

ปลอดเช้ือ มีการประเมินเป็นระยะ



ต าแหน่งท่ีใหส้ารน ้า

- ประเมิน Insertion site โดยการ

สงัเกตอาการบวม แดง และสอบถามอาการ

จากผูป่้วย

ขอ้แนะน าในการประเมิน

- ผูป่้วยทัว่ไป ประเมินทุก 4 ชม.

- ผูป่้วยวิกฤต/ ไดร้บัยา ประเมิน ทุก 1-2 
ชม.

- ผูป่้วยเด็ก ประเมิน ทุก 1 ชม.

- ผูป่้วยท่ีไดร้บัสารน ้าหรือยาท่ีมีฤทธิ์ท  าลาย

เน้ือเยือ่ ประเมิน ทุก 1 ชม.



ปัญหาสายสวนหลอดเลือดอุดตันสาเหตุ

ปล่อยให้ยาหรือสารละลายหมด

ไม่ clamp สายทันที

เทคนิคการล้างสายสวน 

ปล่อยให้มี blood return

ไม่ตรวจสอบ IV Site 



FLUSHING & 
LOCKING

เม่ือเร่ิมตน้การลา้งสายสวนหลอดเลือดด า ใหด้ดูเลือดออก

มาอยา่งชา้ๆ เพื่อประเมินการไหลยอ้นกลบัของเลือด 

พิจารณาสีของเลือด เพื่อประเมินการท างานของสายสวน

หลอดเลือดด าก่อนใหย้าและสารน ้า

(INS, 2016; RCN, 2010



Flushing & 
Locking

• ใช้สารละลายปริมาตรอยา่งน้อย 2 เทา่ของ Priming 
volume

- Peripheral  3-5 ml

- Central line 10-20 ml

• สารละลายที่ใช้  คือ 0.9% NaCl  

• กรณี ยาที่ให้ ห้ามใช้ 0.9% NaCl ในการผสมยาให้ใช้ 5% 
DW Flush ก่อน แล้ว Lock ด้วย 0.9% NaCl 

• ห้ามใช้  Sterile water 
• “Scrub the hub”



ปริมาตรของ
สารละลายท่ีแนะน า
ขณะลา้งสายสวน

P-line 
(Flushing)

Fluid types/ Specific person Volume

ยาทัว่ไป 3-5 ml

ยาทัว่ไป - Restrict Fluid patient 3 ml

ยาปฏิชีวนะ 5 ml

ยาเคมีบ าบดั 10 ml

เลือดและสว่นประกอบของเลือด 20 ml



เทคนิคในการลา้งสายสวน
(Flushing)

• Pulsatile flushing or Push & pause 
technique เพ่ือลดการค้างของยาหรือเลือดในสายสวน

• Positive pressure เพ่ือปอ้งกนัเลือดไหลย้อน



Flushing & Locking

ก่อนล้างสายสวนหลอดเลือด
ด าให้ประเมินว่าสายสวนยังคง
อยู่ในหลอดเลือด ?
โดยค่อยๆดูดออกมาอย่างช้าๆ
ดูว่ามีเลือดไหลย้อนกลับหรือไม่
(INS, 2016; RCN, 2010

เทคนิค Positive Pressure

Slow clamp Method 
for Extension with T ล้าง
สายสวนหลอดเลือด จน
สารละลายเหลือประมาณ 0.5-1 
มิลลิลิตร แล้วให้ clamp

เทคนิค Positive Pressure

Pulsatile flushing 
Method ล้างสายสวนแบบ
เป็นจังหวะ ใช้สารละลาย
คร้ังละ 10 mL หยุด 0.4 
sec. ท า 10 ครั้ง

การล้างและการหล่อสายสวนหลอดเลือดด า 

1 2 3



การใช้แรงขัด : ** Scrub the hub **
ด้วย70% Alcohol เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วินาที
ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 30 วินาที



Scrub the hub



สารละลายท่ีใชใ้นการหล่อสายสวน CVADs (Locking)

สารละลาย ชนิดของสายสวน

Free preservative - 0.9% NaCl  P-line, CVADs, PICCs, 

Heparinized solution 1:1 Neonate or pediatric P-line

Heparinized solution 10:1 Neonate or pediatric, & home care CVADs, PICCs

Heparinized solution 100: 1 Long term CVADs, PICCs



VADs management: การให้สารน า้

Needleless 
connector →

Prevent sharp injury

Needleless 
connector/ Injection 

port: Luer lock →
Prevent disconnect

Scrub the hub: 15 
sec

Aseptic: Non-touch 
technique

Add on device: 
Extension tube: Luer 

lock → Prevent 
disconnect

Filter

• TPN, PPN without lipid

• Blood & blood product

• Albumin, Lipid



VADs management: 
การยดึตรึง
• Transparent dressing (แผ่นฟิล์มใส 
ปราศจากเชือ้)

• หลีกเลี่ยงการใช้เทปกาวที่ไม่ปลอดเชือ้ ในการยึด
ตรึง หลีกเลี่ยงการท าให้เกิดแรงกด การเสียดสี

• หลีกเลี่ยงการยึดตรึงโดยการเย็บ ส าหรับ CVADs 
& PICCs

• กรณีสายสวนหลอดเลือดด าเลื่อนออก → ห้ามดัน
กลับ

• ใช้อุปกรณ์ยึดตรึงบริเวณข้อ (Joint stabilizer)
ที่สามารถประเมินต าแหน่งการให้สารน า้ได้ และ
ถอดเพื่อประเมินผิวหนัง ทุก 8 ชั่วโมง





Care & Dressing

• Peripheral venous catheter

: ถอดเข็ม หรือ Site rotation เมื่อมีข้อบ่งขี ้

: Dressing เม่ือ contaminate, Bleeding

• Central venous catheter

: ถอดเข็มเมื่อไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้

: Dressing changes 

- ทกุ 7 วนั ถ้าใช้ Transparent dressing / 
chlorhexidine impregnated dressing

- ทกุ 2 วนั ถ้าใช้ gauze dressing



VADs management: การเปลีย่นชุดให้สารน า้

• เม่ือเกิดการ Contaminate

• การใหส้ารน ้า/ยา แบบต่อเน่ือง: 96
ชัว่โมง ไม่ควรปลดเม่ือไม่จ าเป็น

• การใหส้ารน ้า/ยา แบบไม่ต่อเน่ือง: 24 
ชัว่โมง

• การให้ Lipid: 12 ชัว่โมง
• การให้ Propofol: 6 - 12 ชัว่โมง
• การใหเ้ลือด และส่วนประกอบของเลือด: 
ทุก 4 ชัว่โมง หรือทุกคร้ังท่ีเปล่ียนถุง



การถอดเขม็จาก
หลอดเลือดด าส่วน
ปลาย (IV 
Removal 
Protocol)

• ล้างมือ สวมถงุมือสะอาด1

• แกะ Dressing ด้วยหลกั Aseptic technique2
• ในบริเวณท่ีมีการ contaminate ให้ท าความสะอาด Insertion 

site ด้วย Alcohol pad และรอให้แห้งก่อนถอดเขม็3
• ใช้ Gauze หรือ ส าลีปราศจากเชือ้ กดบริเวณ 

insertion site  แล้วค่อยๆถอดเข็ม4
• ใช้เวลากดอยา่งน้อย 2-3 นาทีจนกวา่เลือดจะหยดุ

ไหล5
• ปิด Insertion site ด้วย Sterile dressing 

อย่างน้อย 24 ชัว่โมง6
• ประเมิน site หลงั off IV 48 ชัว่โมง เพ่ือประเมิน 

Post infusion phlebitis7
• บนัทึกการ off IV site ใน Nursing Progress 

note8



PIV



Infection 
Prevention 

Hand hygiene
Alcohol-based 
hand rub

น า้ และสบู่ฆ่าเชือ้ 5-Moment of 
hand hygiene

Personal 
protective 
equipment (PPE)

CVCs: Maximal 
sterile barrier 
precaution

Peripheral VCs: 
Aseptic 
technique

ป้องกันการบาดเจ็บจากของมี
คมและสัมผัสสารคัดหล่ังจาก

การให้สารน า้



Hygienic hand washing





หมวก

ผ้าปิดปาก-จมูก 

แว่นตากันกระเด็น 

ถุงมือปราศจากเชื้อ 

Gown sterile

Maximal sterile barrier precaution

• แพทย์ผู้ใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางและผู้ช่วยแพทย์ สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ดังนี้ 



ผ้าปิดปาก-จมูก 

ถุงมือปราศจากเชื้อ

การท าแผล Central line

• ผู้ท าแผล สวมอปุกรณ์ปอ้งกนัร่างกาย ดงันี ้



Central line set



COMPLICATIONS 
& NURSING CARE

Look in the slide notes below for 
topics to consider talking about

PHOTO BY LEOCARBAJAL / CC BY-SA 3.0

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intravenuos_administration.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Complications

• Phlebitis 

• VAD related infection

• Infiltration/ Extravasation

• Hematoma/ Hemorrhage

• Thrombosis

• Allergic reaction & anaphylaxis

• Air embolism

• Nerve injury

• Pneumothorax/ Hemothorax

• CVAD occlusion



Phlebitis

• Mechanical phlebitis 
เข็มใหญ่ท่ีไมเ่หมาะสมกบัหลอดเลือด ต าแหนง่ท่ีแทงเข็มอยู่
บริเวณข้อ / การเคลื่อนไหว การยดึตงึต าแหนง่เข็มท่ีไมแ่นน่ 
เทคนิคการแทงเข็ม ชนิดของเข็ม (Polyurethane, 
Teflon) 

• Chemical phlebitis 
สารน า้สารละลายยาท่ีได้รับมีฤทธ์ิ เป็นกรด-ดา่งสงู เช่น 
Amiodarone (pH 4 ) Ciprofloxacin (3- 4) 
Vancomycin (2.5-4.5) Phenytoin (12) 
Vasopressor drugs เช่น Dopamine 
Dobutamine Norepinephrine  ความเข้มข้น
สงู Dextrose > 10%, Osmolarity> 900 
mOsm/l เช่น 50% glucose 7.5% NaHCO3 



Phlebitis

• Bacterial phlebitis 
เกิดจากการติดเชือ้บริเวณต าแหน่งที่ให้สารน า้ทางหลอด
เลือดด าสว่นปลายจากอปุกรณ์สารน า้และเทคนิคการ
แทงเข็ม มีการปนเปือ้น (INS, 2016)

• Post-infusion Phlebitis: การเกิดหลอดเลือด
ด าอกัเสบภายใน 48 ชม.หลงัถอดเข็ม



1

3

0

2

4

ไม่มีอาการ Obs IV site

แดงรอบรอยเข็ม
(ปวดหรือไม่ปวดก็ได)้

ปวดและแดงรอบเข็ม
(บวมหรือไม่บวมก็ได้)

ปวดรอบรอยเข็มร่วมกับมีรอยแดง
เป็นทางคล าได้หลอดเลือดแดงแข็ง

เปลี่ยน IV site ฿ monitor

เปลี่ยน IV site
ประคบเย็นเพื่อลดปวด
ประคบร้อนเพื่อลดบวม ฿ monitor
เปลี่ยน IV site
ประคบเย็นเพ่ือลดปวด
ประคบร้อนเพื่อลดบวม 
รายงานแพทย์ + IR ฿ monitor

ปวดรอบรอยเข็มร่วมกับมีรอยแดง
เป็นทางคล าได้หลอดเลือดแดงแข็ง
> 1 นิ้วร่วมกับพบหนอง

เปลี่ยน IV site
ประคบเย็นเพ่ือลดปวด
ประคบร้อนเพื่อลดบวม 
รายงานแพทย์ + IR ฿ monitor

Nursing care

Nursing care

Nursing care

Nursing care

Nursing care

Phlebitis Scale



Nursing care for Phlebitis

ประเมนิ อาการ & อาการแสดง Phlebitis grade

หาสาเหตุ

หยุดการให้สารน า้และถอดเขม็ 

ประคบด้วยความเยน็หรือร้อน ตามชนิดของยาที่ได้รับ

เปล่ียนหลอดเลือด

บันทกึ

ประเมนิ site ที่ off ต่ออีก 48 ชม. แนะน าผู้ป่วยและญาติประเมนิอาการและอาการแสดงต่อเน่ือง





Infiltration



Infiltration





Extravasation



Extravasation scale

• Normal

• Mild

• Moderate

• Severe



Extravasation



Extravasation  management

• Stop Infusion

• Aspirate

• Draw area of potential damage

• Remove Cannula

• Apply cold or warm

• Elevate limb

• Pain management



** Drug Compatibility **



Inform & 
education

อธิบายหรือแจ้งเหตุผล ความจ าเป็นในการให้สารน า้

การให้ความรู้โดยการใช้ส่ือการสอนที่เหมาะสม เช่น 
แผ่นพับ VDO 

ความรู้ที่ให้ประกอบด้วย

• การดูแลสายสวนหลอดเลือดด า ระวังไม่ให้เปียกชืน้ และชุดให้สาร
น า้ ระวังไม่ให้หกั พับ งอ

• อาการและอาการแสดงที่ต้องแจ้งพยาบาล: ความรู้สึก ปวด ตึง บวม 
แดง ร้อน หรือ เยน็ บริเวณที่ให้สารน า้ หรือหลังจากการถอดเข็ม



Documentation

บนัทกึการให้ข้อมูลและความรู้ที่ให้แก่
ผู้ป่วยและญาตก่ิอนแทงสายสวน

ลักษณะผิวหนังต าแหน่งที่แทงสายสวน

ชนิด ขนาด ความยาวเข็ม จ านวนครัง้ที่แทง
จนส าเร็จ ชนิดของวัสดุที่ใช้ปิดแผล

วัน เวลา ในการแทง

สิ่งที่ผู้ป่วยแจ้งให้ทราบ เช่น ความไม่สุข
สบาย ความเจบ็ปวด



Documentation

ชนิดของสารน า้ ปริมาณที่ให้

การประเมินซ า้ในต าแหน่งที่ให้ สภาพของสายสวน
ก่อนและหลังการให้

ลักษณะของผิวหนังหลังการถอดสายสวน

ความรู้ที่ให้เกี่ยวกบัการสังเกตอาการผิดปกต ิหลังถอด
สายสวน / การจดัการภาวะแทรกซ้อน ลงชื่อพยาบาล



Sharp Injury Prevention











Sharp Injury 
Protocol
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