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CQI เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับยาทางหลอดเลือดดา
เพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบ
หัวหน้ าโครงการ : นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์
ชื่ อหน่ วยงาน : งานผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลศรี รัตนะ
ทีม่ าของโครงการ:
การให้ยาทางหลอดเลือดดามีความสาคัญในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทางด้านอายุรกรรมโดยเฉพาะ
การให้ยาทางหลอดเลือดดาส่ วนปลายซึ่ งพบได้ประมาณร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยที่รับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล ในประเทศไทยมีการศึกษาอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบสถิติของโรงพยาบาลศิ
ริ ราชในปี พ.ศ. 2549 พบภาวะหลอดเลือดดาอักเสบร้อยละ 17.33 ของผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดา
(สุ ภาภรณ์ ลิ้มทองและคณะ, 2548) และจากสถิติของโรงพยาบาลศรี รัตนะพบภาวะหลอดเลือดดาอักเสบใน
ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดาในปี พ.ศ.2558–2560 โดยเฉลี่ย 2-5 ครั้งจากข้อมูลของหอผูป้ ่ วยหญิง
โรงพยาบาลศรี รัตนะพบผูป้ ่ วยที่มีภาวะหลอดเลือดดาอักเสบโดยเฉลี่ย 2–5 ครั้งโดยพบมากที่สุดในปี
พ.ศ.2558 พบ 5 ครั้ง
จานวน 2 ครั้ง ปี งบประมาณ 2559 และจานวน 3 ครั้งและปี งบประมาณ 2560 จากอุบตั ิการณ์ดงั กล่าวจึงมี
การพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมในทุกปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นไม่เกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนารู ปแบบในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดา
2.เพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบจากการได้รับยาทางหลอดเลือดดา
ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้
1. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบ
เพื่อมากาหนดแนวทางในการพัฒนารู ปแบบใหม่
2. ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกาหนดเป็ นรู ปแบบใหม่ในการให้ยาทางหลอดเลือดดา

49
3. นารู ปแบบใหม่ไปปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดา
4. สรุ ปผลการดาเนินงานภายหลังนารู ปแบบใหม่ไปใช้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุ ปและปรับปรุ ง
รู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดาเพื่อได้รูปแบบที่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวัง Phlebitis การให้ สารนา้ และให้ ยาทางหลอดเลือดดา
1. ตรวจดูชื่อ นามสกุลของผูป้ ่ วย ชนิดของสารน้ า ยาจากแผนการรักษา
2. ล้างมือให้สะอาดแบบ Normal hand washing (หรื อใช้แอลกอฮอล์ลา้ งมือ)
3.เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมและครบถ้วน
4. นาอุปกรณ์ไปที่เตียงผูป้ ่ วย
5.ล้างมือให้สะอาดแบบ hygienic hand washing
6. เลือกตาแหน่งที่จะให้สารน้ า และยาที่มีความเข้มข้นสู ง หลังจากนั้นรัดสายเหนื อบริ เวณตาแหน่ง
ที่จะให้ ประเมินสภาพหลอดเลือดก่อนให้ ควรเลือกเส้นเลือด Cephalic vien , Basilic vien ,
Metacarpal vien เพราะทาให้เกิด Phlebitisน้อยที่สุด สวมถุงมือสะอาดหลังจากนั้นทาความสะอาด
ผิวหนังที่หลอดเลือดดาด้วย แอลกอฮอล์70% ต้องทิ้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า 30 วินาที และแขวนขวดสารน้ า
ให้สูงประมาณ 18-24 นิ้ว
7. ใช้เข็มที่มีขนาดเล็กกว่าหลอดเลือดดา เพื่อป้ องกันการเสี ยดสี กบั ผนังหลอดเลือด และต้องมีพ้นื ที่
ให้เลือดไหลได้รอบๆเข็มหรื อท่อนั้น ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดตรึ งบริ เวณที่จะให้สารน้ า ใช้เข็มแทงให้
ตรงแนวเส้นเลือด วางเข็มในแนว 45 องศา เมื่อรู ้สึกว่าเข็มเข้าเส้นเลือดและมองเห็นเลือดไหลเข้าไป
ในสายสวนลดองศาให้แคบลงดันสายสวนเข้าไป ก่อนดึงเข็มออกและดันสายสวนเข้าไปให้สุด ต่อ
ชุดให้สารน้ า โดยปรับอัตราการไหลตามแผนการรักษาของแพทย์
8. ปิ ดพลาสเตอร์
9. ตรวจดูบริ เวณที่แทงเข็มทุกเวร ถ้ามีรอยแดงหรื อบวมเปลี่ยนตาแหน่งที่แทงใหม่
10. ควรเลือกชนิดของเข็มให้ถูกต้อง คือ เข็มชนิดพลาสติกควรใช้ในการให้สารน้ าระยะยาว เพื่อ
คงไว้ในหลอดเลือด แต่ตอ้ งเปลี่ยนทุก 96 ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันการเกิดหลอกเลือดอักเสบ(Phlebitis)
11. ไม่สอดเข็มเข้าไปในปลอกใส่ เข็มอีก ภายหลังการใส่ เข็มเข้าไปในหลอดเลือดแล้ว ควรทิ้งใส่ ที่
ทิ้งของมีคม อย่านากลับมาใช้ซ้ าอีก
12. Set drip ยาที่ใช้ตอ้ งเปลี่ยนทุก 24 ชัว่ โมง, Set ให้สารน้ าเปลี่ยนทุก 96 ชัว่ โมง
13. Set ให้เลือดใช้ครั้งเดียว เมื่อให้เลือดใหม่ทุกถุงต้องเปลี่ยน Set ใหม่เสมอ
14. ห้อมดูดเลือดไปตรวจจากหลอดเลือดที่ให้สารน้ า
การป้ องกัน
1.
Aseptic technique ในการฉีดยา
2.
เลือกชนิดเข็มที่เหมาะสม (ควรใช้เข็มขนาดเล็ก สั้นที่สุด)
3. พยาบาลที่มีความชานาญในการแทงเข็ม (เข็มขนาดเล็ก หลอดเลือดขนาดใหญ่)

50
4. พยาบาลฉีดยาตามคาแนะนาบริ ษทั ผูผ้ ลิตยาหรื อเภสัชกร
5.คานึงถึงความเป็ นกรดด่าง ความเข้มข้น ความเข้ากันได้ของยา+สารละลาย
6. ยาความเข้มข้นสู ง เลือกหลอดเลือดขนาดใหญ่ ใช้ขนาดของเข็ม Rate เวลา สารละลายที่
เหมาะสม
(ฉี ดยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดดาอย่างช้า
ช่วยลด Phlebitis ได้

7.

ตรวจดูตาแหน่งที่ฉีดยาอย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง (ทุก 8 ชัว่ โมง) เปลี่ยนตาแหน่งการแทงเข็มทุก 96
ชัว่ โมง ถ้ากรณี ผปู ้ ่ วยภูมิคุม้ กันต่าให้พิจารณา on 48 ชัว่ โมงเปลี่ยนตาแหน่งทันทีที่เกิด Phlebitis
8. ปิ ดทับตาแหน่งที่แทงเข็มด้วยวัสดุคงทน ป้ องกันการเลื่อนหลุด
9. ระมัดระวังการฉี ดยาที่มีความเข้มข้นสู ง เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเนื้อเยือ่ ได้
มาตรการพิเศษ : กรณี ยาหรื อสารละลายที่มีความเข้มข้นสู ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- หลังฉีดยาหรื อสารละลายที่มีความเข้มข้นสู ง ให้ประเมิน Phlebitis ทันที อีก 30 นาที
ประเมินอีกครั้ง และประเมินซ้ าทุก 4 ชัว่ โมง ถ้าพบ Phlebitis ระดับ 1 ให้เปลี่ยนตาแหน่งทันทีและบันทึก
ข้อมูลในแบบเฝ้าระวังทันที
ผลการพัฒนา
การพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดาเป็ นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดย
อาศัยการมีส่วนร่ วมจากผูป้ ฏิบตั ิงานมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและ
ร่ วมปรับปรุ งมาอย่างต่อเนื่ องจนได้รูปแบบที่เป็ นที่ยอมรับของผูป้ ฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยหญิงซึ่ งถือว่าเป็ น
รู ปแบบที่มีความเหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและได้มีการจัดทาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนมี
การสื่ อสารกับผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเข้าใจง่ายเอื้อต่อการปฏิบตั ิและมีการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางโดยหัวหน้าหอผูป้ ่ วยส่ งผลให้ผลการดาเนินงานดีข้ ึนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปแบบใหม่ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดากับรู ป
แบบเดิม
รู ปแบบเดิม
รู ปแบบใหม่
1.ล้างมือก่อนและหลังให้ยาทางหลอดเลือดดา
1.เน้นย้าเรื่ องการล้างมือก่อนและหลังให้ยาทางหลอดเลือด
ดาพร้อมทั้งติดตามกากับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานโดย
ICWN และหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
2.ตรวจสอบชื่อและนามสกุลของผูป้ ่ วย
ไม่แตกต่าง
3.เลือกตาแหน่งที่เหมาะสมในการแทงเส้น
ไม่แตกต่าง
หลีกเลี่ยงเส้นเลือดบริ เวณส่ วนปลาย

51
4.เตรี ยมยาปฎิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์ 4.เตรี ยมยาปฎิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์โดยปฏิบตั ิ
ตามคู่มือการเตรี ยมและความคงตัวของยาฉี ดของกลุ่มงาน
เภสัชกรรมรพ.ศรี รัตนะ
5.กาหนดระยะเวลาในการคาเข็มและSet iv fluid 5.กาหนดระยะเวลาในการคาเข็มและSet iv fluid คือ 96
คือ 96 ชัว่ โมงโดยการติดแถบสี , set ให้ยา24
ชัว่ โมงโดยการติดแถบสี , set ให้ยา24ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
6.ปิ ดพลาสเตอร์ ในบริ เวณที่แทงเข็ม
6. ปิ ดtegadermบริ เวณที่ให้สารน้ าในรายที่ภูมิคุม้ กันต่า
7.การให้ยาฉี ดต้องเปลี่ยนเข็มทุกครั้ง

7.การให้ยาฉี ดต้องใช้เข็มขนาดเล็กกว่าmedicut

8.เมื่อเส้นเลือดที่ให้ยาเริ่ มบวมแดงมีการเปลี่ยน ไม่แตกต่าง
ตาแหน่งทันที
9.มีการตรวจสอบบริ เวณตาแหน่งการให้ยาเวรละ 9.มีการตรวจสอบบริ เวณตาแหน่งการให้สารน้าและยาเวร
ครั้ง
ทุก4 ชัว่ โมงหรื อในผูป้ ่ วยที่ได้รับ HAD และ ATB ที่มีความ
เข้มข้นสู ง
10.ผูป้ ่ วยที่ฉีดยาวันละครั้งมีการ Flush lock ห่าง ไม่แตกต่าง
จากยาฉีดทุก 6 ชัว่ โมง
11.ดูแลบริ เวณที่แทงเข็มให้สะอาดถ้าเปี ยกชื้น
ไม่แตกต่าง
หรื อสกปรกต้องเปลี่ยน Dressing ทันที
12.ก่อนฉี ดยาต้อง Flush NSS lock ก่อนทุกครั้ง 12.ก่อนฉี ดยาต้อง Flush NSS lock ก่อนทุกครั้งและกรณี ที่
และกรณี ที่ฉีดยาตั้งแต่ 2 ตัวให้ใช้ Flush NSS lock ฉี ดยาตั้งแต่ 2 ตัวให้ใช้ Flush NSS lock ก่อนเริ่ มยาอีกตัว
ก่อนเริ่ มยาอีกตัว
โดยให้ฉีดยาที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าก่อน
13.กรณี ที่มียาปฎิชีวนะตั้งแต่ 3 ชนิดมีการเปิ ดเส้น
เลือด 2เส้น
14.กรณี ที่มียา High alert drug ให้ยาปฎิชีวนะ
คนละเส้น
15. ในผูป้ ่ วยวิกฤติที่ได้รับยาที่มีความเข้มข้นสู งหลายชนิด
ติดต่อกัน ทีมผูด้ ูแลมีการส่ งต่อข้อมูลต่อกันในแต่ละเวร

52

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบในแต่ละปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
อัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดดาอักเสบ
2558
5
2559
2
2560
3
2561
2
2562
1

