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การดูแลผูปวยที่มีอุปกรณการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย
Management of Peripheral Intravascular Devices
แหลงขอมูล (Information source)
The Joanna Briggs Institute. Best Practice: Evidence Based Practice Information Sheets
for Health Professionals.2 (1) 1998, p1-6.
ความเปนมาและความสําคัญ (Background)
อุปกรณในการใหสารละลายทางหลอดเลือด เปนสวนที่สําคัญในการใหสายละลาย อาหาร ยา สวน
ประกอบของเลือด และการติดตามประเมินภาวะสมดุลของการไหลเวียนในรางกาย การใชอุปกรณดังกลาวจะ
ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อเฉพาะที่และทั่วรางกาย จากการศึกษาพบวา การติดเชื้อในกระแส
เลือดที่เกิดจากกการติดเชื้อบริเวณสายที่ใหสารละลาย (Catheter) จะทําใหเกิดอุบัติการณของความพิการ การ
ตาย และการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกวาปกติ อยางไรก็ตามการติดเชื้อในกระแสเลือดมักไมพบในผูปวยที่
ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา แตมักเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบ(Phlebitis) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
ไดแก ชนิดของสารละลาย ชนิดของสายที่ใหสารละลาย ขนาดของสาย และภูมิตานทานของผูปวย
ในเอกสารขอมูลนี้จะสรุปถึงการดูแลผูปวยที่มีอุปกรณการใหสารละลายทางหลอดเลือดสวนปลาย โดย
มีสวนประกอบสําคัญที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ประกอบดวย 1) พยาธิกําเนิดของการติด
เชื้อ 2) วิธีการปองกันการติดเชื้อในผูปวยที่มีอุปกรณการใหสารละลายทางหลอดเลือด 3) ขอเสนอแนะทั่ว
แปลโดย ผูชวยศาสตราจารย ดวงฤดี ลาศุขะ และ อาจารย อ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน
Translated by Assistant Professor Duangruedee Lasuka & Lecture Dr. Rojanee Chintanawat
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ไป 4) ขอเสนอแนะสําหรับการใสสายสายที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย (Catheter) 5) การ
วินิจฉัยภาวะติดเชื้อในผูปวยที่มีอุปกรณการใหสารละลายทางหลอดเลือด
ระดับของหลักฐาน (Level of Evidence)
คําแนะนําในเอกสารนี้ไดจัดกลุมโดยอาศัยขอมูลที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมีการอธิบาย
เหตุผลทางทฤษฎีประกอบ ระดับของคําแนะนําในการใชขอมูลเชิงประจักษ มีดังตอไปนี้
ระดับ 1 A : ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับสูง สามารถนําไปใชไดกับผูปวยทุก
โรงพยาบาล ทั้งนี้เพราะเปนการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยทางระบาดวิทยา
ระดับ 1 B : ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับสูง ควรนําไปใชกับผูปวยสวนมากได
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความเห็นผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ และจากมติของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการปองกันการ
ติดเชื้อ (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, HICPAC) แมวา จะไมผานการศึกษา
วิจัยมากอนก็ตาม
ระดับ 2 : ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําดัง
กลาวหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ
ไมมีคําแนะนํา : ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับตํ่า ไมควรนําคําแนะนําดังกลาวไปใช
เนื่องจากขาดการศึกษาวิจัย
แนวทางในการปฏิบัติ (Practice information)
1. พยาธิกําเนิดของการติดเชื้อ (Microbiology and Pathogenesis) จากรายงานการศึกษาหลาย
ฉบับ พบวาการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการติดเชื้อในกระแสเลือด (Bloodstream infection) เกิดจาก
เชื้อกรัมลบกลุม Staphylococcus ที่พบบอยไดแก Staphylococcus epidermidis นอกจากนั้นยังมี
รายงานวา Staphylococcus aureus , Enterocooci และ candida albican เปนสาเหตุของการติดเชื้อในกระแส
เลือด
พยาธิกําเนิดของการติดเชื้อในสายที่ใหสารละลาย (Catheter) เปนเรื่องซับซอน แตมักเกิดจาก
เชื้อบริเวณผิวหนัง การปนเปอนของสายยางตาง ๆ จะทําใหเชื้อเจริญมากขึ้นในทอของสายยาง โดยเฉพาะการ
คาทอเหลานี้ไวเปนเวลานาน ๆ ดังนั้นการลางมือและการใชหลักปลอดการติดเชื้อ (aseptic technique) จึงเปนกล
ยุทธสําคัญสําหรับการปองกันการติดเชื้อ
สวนอุบัติการณในผูปวยเด็ก พบวามีการรายงานคอนขางนอยเกี่ยวกับการติดเชื้อจากการใช
อุปกรณ เมื่อเทียบกับผูใหญ มีเพียงการศึกษาบางฉบับที่รายงานถึงอัตราการติดเชื้อในผูปวยเด็กในหองผูปวย
หนัก วามีอัตราสูงกวาผูปวยเด็กทั่วไป
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ลักษณะการติดเชื้อในเด็กที่ใชอุปกรณ จะคลายคลึงกับผูใหญ ไดแก หลอดเลือดดําอักเสบ
(phlebitis) การสูญเสียเลือด สารนํ้าออกนอกเสนเลือด (extravasation) และจํานวนเชื้อในสายยาง (catheter
colonization) การสูญเสียเลือดและสารนํ้าออกนอกเสนเลือด จัดวาเปนภาวะแทรกซอนที่พบบอยในเด็กที่อายุ
นอยกวา 1 ป เด็กที่ไดรับยากันชัก และคาสายสวนปสสาวะนอยกวา 72 ชั่วโมง สวนจํานวนเชื้อในสายยางขึ้น
อยูกับปจจัยหลายอยาง ซึ่งจากการศึกษาพบวา จะพบตํ่าในเด็กที่มีนํ้าหนัก 1500 กรัม หรือมากกวา เด็กที่ไดรับ
ยาปฏิชีวนะ และผูที่ไมไดรับสารละลายทางหลอดเลือด. จากการศึกษาในเด็กภาวะวิกฤติพบวาปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหเชื้อโรคเพิ่มจํานวน ไดแก การคาสายสวนไวนานกวา 144 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการศึกษาในเด็ก
คอนขางนอย ดังนั้นคําแนะนําสําหรับการดูแลในกลุมเด็กจึงมีไมมากนัก
2. วิธีการปองกันการติดเชื้อในผูปวยที่มีอุปกรณการใหสารละลายทางหลอดเลือด
การลางมือและการใชเทคนิคปลอดเชื้อ เปนกลยุทธที่สําคัญสําหรับการปองกันการ
ติดเชื้อในสายยางสําหรับใหสารละลายทางหลอดเลือด ดังนั้นจึงควรมีการกระตุนใหปฏิบัติ ในขณะที่จะตองไม
คาอุปกรณตาง ๆ ไวถาไมไดใหยาหรือสารละลาย นอกจากนั้นยังมีวิธีการปองกันตาง ๆ ตามหัวขอตอไปนี้
2.1. ตําแหนงที่ใสสาย สิ่งที่ตองประเมินกอนใสสายสําหรับใหสารละลายทางหลอดเลือด
ไดแก ความผิดปกติของอวัยวะที่จะใสสาย ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนจากอุปกรณ และความเสี่ยงของ
การติดเชื้อ
ตําแหนงของสายที่ใหสารละลาย เปนปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อ ตําแหนงของขา
สวนปลาย ทําใหเกิดการอักเสบของหลอดเลือดดํามากกวาบริเวณแขนทั้งสองขาง อยางไรก็ตามบริเวณแขนก็ยัง
มีการติดเชื้อที่ตางกัน เชน ผูปวยผูใหญที่ใสสายบริเวณมือจะมีอัตราการอักเสบของหลอดเลือดนอยกวาบริเวณ
ขอมือและแขนสวนบน
2.2. ชนิดของสายที่ใหสารละลาย สวนใหญสายสําหรับใหสารละลายทางหลอดเลือดจะทํา
ดวยเทฟลอน (Teflon) หรือ โพลียูลิเทน (Polyurethane) ซึ่งพบวามีอุบัติการณของการเกิดนอยกวาสายที่ทําจาก
โพลีไวนิล คลอไรด หรือโพลีเอธิลิน สวนการใหสารละลายโดยใชเข็มที่ทําดวยเหล็กจะทําใหเกิดอัตราการติด
เชื้อ ในระดับเดียวกับการใชเทพลอน แตมักเกิดภาวะแทรกซอน เชน การรั่วของสารละลายเขาสูชั้นของผิวหนัง
บอยครั้ง ดังนั้นในการใชเข็มที่ทําจากเหล็ก จึงตองพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยแตละคน
2.3. สายที่ใหสารละลายชนิด Midline สายประเภทนี้จะเปนสายที่คอนขางยาว เปนสายที่
สอดเขาไปในหลอดเลือด ผาน antecubital fossa เขาไป แตไมถึงหัวใจ การใสสายประเภทนี้ทําใหเกิดอัตราการ
ติดเชื้อในหลอดเลือดนอยกวาสายชนิดสั้น และยังเสียคาใชจายนอยกวาการใสสายที่วัดแรงดันเลือดสวนกลาง
2.4. ขอควรระวังระหวางใสสาย การลางมือที่ถูกตองกอนการปฏิบัติและการใชเทคนิค
ปลอดเชื้อ ระหวางการใชสายชนิดสั้น จะชวยปองกันการติดเชื้อในหลอดเลือดไดเปนอยางดี
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2.5. การเปลี่ยนสายที่ใหสารละลาย การกําหนดเวลาที่แนนอนในการเปลี่ยนสายที่ให
สารละลาย เปนวิธีการปองกันหลอดเลือดดําอักเสบและการติดเชื้อในสายยาง มีการศึกษาหลายชิ้นแสดงใหเห็น
ถึงอัตราการอักเสบของหลอดเลือดดําที่และเชื้อในสายยางเพิ่มขึ้น ในผูปวยที่คาสายที่ใหสารละลายนานกวา 72
ชั่วโมง เพื่อปองกันปญหาดังกลาว จึงควรเปลี่ยนสาย (ชนิดสั้น) ทุก 48-72 ชั่วโมง
การเปลี่ยนที่ใหสารละลาย ควรทําในกรณีที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดํา และ
เคยใหครั้งแรกในกรณีฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม ยังไมมีคําแนะนําสําหรับความถี่ในการเปลี่ยนสายที่ใหสายละลาย
ในเด็ก
2.6. การเปลี่ยน Set ที่ใหสารละลาย จากการศึกษา พบวาเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
เปลี่ยน Set ที่ใหสารละลาย คือ 72 ชั่วโมงหลังใหครั้งแรก สวนผูปวยที่ไดรับเลือด สวนประกอบของเลือด
สารละลายประเภทไขมัน ควรเปลี่ยนบอยกวาการใหสารละลายทั่วไป เนื่องจากเปนสารละลายที่ชวยใหเชื้อ
โรคเจริญเติบโต สวนความถี่ของการเปลี่ยนสายที่ใหสารละลายชนิดที่ใหเปนระยะ ๆ (intermittent infusions)
ยังไมมีคําแนะนํา นอกจากนั้นควรใชสายเชื่อมตอระยะสั้น (short extension tube) ตอแทนในกรณีที่เปลี่ยนสาย
ที่ใหสารละลายใหม
อนึ่งการใชระบบปดสําหรับอุปกรณเชื่อม ชนิด Stopcocks ซึ่งใชในกรณีฉีดยาเขา
หลอดเลือดดํา หรือดูดเลือดเพื่อสงตรวจ จะชวยลดการปนเปอนเชื้ออยางมีนัยสําคัญ
2.7. การเปลี่ยนสารละลาย การปนเปอน ที่เกิดกอนและระหวางการใหสารละลาย จะ
พบนอย แตจะพบไดบอยในผูปวยที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดสวนกลาง และผูที่ใหสารอาหารทางหลอด
เลือด (total parenteral nutrition) สวนระยะเวลาของการแขวน (The Hanging Time) สารสะลายทั่วไป นั้น
สวนใหญจะจํากัดเวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้มีการปฏิบัติกันอยางแพรหลายตั้งแต ค.ศ.1970 อยางไรก็ตาม
ไมมีคําแนะนําสําหรับระยะเวลาของการแขวน สารละลาย ประเภท non-lipid containing fluids
2.8. การใชยาทาผิวหนังสําหรับปองกันการติดเชื้อ การทําความสะอาดบริเวณที่ใหสาร
ละลายดวยยาฆาเชื้อ เปนวิธีการสําคัญในการปองกันไมใหเกิดการติด เชื้อในสายที่ใหสารละลาย แตมีการศึกษา
บางฉบับที่ไดตรวจสอบประสิทธิผลของนํ้ายาชนิดตาง ๆ และมีการแนะนําใหใชแผนชุบนํ้ายาชนิดคลอเฮกซิดีน
(chlorhexideine patch ) แตประสิทธิผลยังไมชัดเจนนัก
ทิงเจอรไอโอดีน (Tincture of iodine) เปนนํ้ายาที่ใชขณะใสสายที่ใหสารละลาย แต
ประสิทธิผลในลดการเจริญของเชื้อโรคและปองกันการติดเชื้อ ยังไมมีการรายงานอยางชัดเจน แตอาจจะมีประ
สิทธิภาพเชนเดียวกับ โพวิโดนไอโอดีน(Povidone-iodine) และแอลกอฮอล (Alcohol) ซึ่งใชทําความสะอาด
กอนใสสาย ในกรณีที่ใชโพวิโดนไอโอดีนกอนจะตองเช็ดออกดวยแอลกอฮอลเสมอ เพื่อไมใหผิวหนังเกิดการ
ระคายเคือง ยาประเภทครีมสําหรับฆาเชื้อเคยถูกนํามาใชทาบริเวณที่แทงเข็ม แตยังไมมีรายงานการศึกษาที่ยืน
ยันถึงผลของการใช อยางไรก็ตามอาจเกิดอาการแพและดื้อยาได
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2.9. การทําความสะอาดบริเวณที่ใสสาย การทําแผลแบบโปรงใส (Transparent dressing)
เปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลาย เพราะชวยทําใหแผลยึดติดและมองเห็นอุปกรณไดชัดเจน อยางไรก็ตาม การ
ใชวิธีดังกลาวยังมีขอโตแยง และผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการทําแผลดวยกอซกับการทําแผลแบบโปรง
ใสยังมีขอโตแยงอีกมาก
2.10. บุคลากรที่ใหสารละลายทางหลอดเลือด บางหนวยงานไดจัดตั้งทีมสําหรับการจัด
การการใหสารละลายทางหลอดเลือด ทั้งนี้เพราะ ผูที่ไมเชี่ยวชาญอาจจะทําใหเกิดอุบัติการณของการติดเชื้อโดย
เฉพาะการติดชื้อในกระแสเลือด มีขอมูลที่แนะนําวาการจัดการการใหสารละลายทางหลอดเลือด โดยผูที่ผานกา
รอบรมเฉพาะทางเรื่องการดูแล จะทําใหการติดเชื้อลดลงและลดคาใชจาย
2.11. อุปกรณสําหรับกรอง (inline-filtration) การใชอุปกรณสําหรับกรองสารละลายขณะ
หยดใหผูปวย อาจจะชวยลดการอักเสบของหลอดเลือดดํา แตยังไมมีการวิจัยสนับสนุนวาจะชวยลดการติดเชื้อ
ระหวางการใชอุปกรณในการใหสารละลาย ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชอุปกรณสําหรับกรองนี้เพื่อปองกันการติด
เชื้อ
2.12. การใชยาตานจุลชีพเพื่อปองกันการติดเชื้อ การศึกษาเกี่ยวกับการใชยาตานจุลชีพ
เพื่อปองกันการติดเชื้อในกระแสเลือด ยังไมมีขอสรุปแนนอน หากมีการใชอาจเกิดผลขางเคียง เชน อาการแพ
และดื้อยา เปนตน
2.13. การใชสารละลายสําหรับชะลาง (Flush solutions) การใชสารปองกันการแข็งตัวของ
เลือด (Anticoagulants) และสวนผสมอื่น ๆ โดยทั่วไปการชะลางเข็มและสายที่ใหสารละลายทางหลอดเลือด มี
วัตถุประสงคเพื่อยับยั้งไมใหเกิดลิ่มเลือด ชนิด Thrombus มากกวาการปองกันการติดเชื้อ แตจากการศึกษาพบ
วา หากมีการคาเข็มและสายไวนาน ๆ ลิ่มเลือดที่คอย ๆ รวมตัวกัน รวมทั้งไฟบริน (Fibrin) ที่อยูบริเวณสายสวน
ปลายจะเปนปจจัยที่ทําใหเชื้อโรคเจริญ จากการศึกษาพบวา สารละลายประเภท saline มีประสิทธิภาพ เชน
เดียวกับการใช สารปองกันการแข็งตัวของเลือดชนิด Heparin ซึ่งจะทําใหสายไมอุดตันและหลอดเลือดดําไม
อักเสบ นอกจากนั้นในการศึกษานี้ยังประเมินถึงประสิทธิผลของการใช Heparin รวมกับ hydrocortisone หรือ
ใชแบบเดี่ยว ๆ รวมถึงการใช glycerine trinitrate อีกดวย แตไมมีขอแนะนําในการใช
2.14. การใชอุปกรณเชื่อมตอเข็มสําหรับใหสารละลาย (Needleless intravascular device)
อุปกรณสําหรับเชื่อมตอเข็มเปนอุปกรณที่ใชลดอุบัติการณการเกิดอันตรายจากการใชเข็มของผูที่เกี่ยวของ ยัง
ไมมีการศึกษาที่จะบอกถึงประโยชน หรือยังไมมีขอโตแยงที่ชัดเจน
2.15. ประเด็นอื่น ๆ จากการทบทวนงานวิจัย โดยพยาบาลผูเชี่ยวชาญ จากประเทศออสเตร
เลีย นิวซีแลนด และ ฮองกง พบวา ประเด็นที่สําคัญซึ่งควรนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบดวย
ควรมีการอธิบายใหผูปวยทราบถึงวัตถุประสงคของการใหสารละลาย เพื่อใหผูปวยตัดสินใจดวยตนเอง ที่จะรับ
การให และเลือกตําแหนงที่จะใหสารละลาย นอกจากนั้นควรกระตุนใหผูปวยรายงานความผิดปกติ ของตนเอง
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เชน ปวด ปวดแสบปวดรอน บวมและเลือดออก ในกรณีที่ผูปวยไมสุขสบายจากอาการปวดขณะใสสายที่แทง
สายที่ใหสารละลาย อาจจําเปนตองใหยาชาเฉพาะที่ ชนิดทาหรือพน ซึ่งจะชวยปองกันไมใหผูปวยดึงสายออก
ไดอีกดวย นอกจากนั้นควรมีการทําบันทึกการใหสารละลาย บันทึกวิธีการปองกันภาวะแทรกซอนที่พยาบาล
ไดปฏิบัติขณะใหสารละลาย ในเอกสารทุกฉบับจะตองลงวัน และเวลาของการใหและเปลี่ยนสาย ทั้งนี้เพื่อใหผู
ปวยมีความปลอดภัย
3. ขอเสนอแนะทั่วไป (ปรับปรุงจากขอเสนอเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ของศูนยปองกันการติดเชื้อ สหรัฐอเมริกา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cdc.gov ) ขอเสนอเหลานี้ได
จากการศึกษาวิจัยและความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
3.1. การใหความรูและฝกอบรม
- จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ทางสุขภาพเรื่องการจัดการการดูแลผูปวยที่มีอุปกรณ
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา และวิธีการประเมินการติดเชื้อ (Category 1A)
3.2. การเฝาระวังการติดเชื้อในสายที่ใหสารละลาย
- เฝาระวังการติดเชื้อ (Category 1B)
- คลําบริเวณที่ใสสายเพื่อประเมินอาการบวมทุกวัน (Category 1B)
- ตรวจสอบอาการบวมบริเวณที่ใหสารละลาย (Category 1B)
- เปลี่ยนผากอซที่ปดบริเวณใหสารละลายวันละ 1 ครั้ง (Category 2 )
- เขียนวัน เวลาที่สอดใสสายที่ใหสารละลายไวใกลตําแหนงที่แทงเข็ม(Category 1B)
- ไมจําเปนตองทําการเพาะเชื้อจากอุปกรณที่ใชกับผูปวย (Category 1B)
3.3. การลางมือ
- ลางมือทุกครั้งกอนและหลัง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสารละลายทางหลอดเลือด
ตั้งแตการคลํา การแทงสาย การเปลี่ยนสาย และการเปลี่ยนผากอซ (Category 1A)
3.4. การใสสาย
- ไมควรเลือกการ Cutdown เปนวิธีการในการใสสายที่ใหสารละลาย (Category 1A)
3.5. ขอควรระวังระหวางการดูแลสายที่ใหสารละลาย
- สวมถุงมือทุกครั้งที่แทงสายที่ใหสารละลาย (Category 1B)
- สวมถุงมือทุกครั้งที่เปลี่ยนสายที่ใหสารละลาย (Category 1B)
- ไมมีขอแนะนําระหวางการใชถุงมือที่ปราศจากเชื้อกับถุงมือสะอาด
3.6. การเปลี่ยนอุปกรณที่ใหสารละลาย
- ปลดอุปกรณที่ใหสารละลายทันที่เมื่อมีอาการผิดปกติ (Category 1A)
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3.7. บริเวณทางเขาของอุปกรณที่ใหยาทางลอดเลือด
- ทําความสะอาดบริเวณทางเขาของอุปกรณที่ใหยาทางลอดเลือดดวยแอลกอฮอลล
70 % หรือ โพวิโนไอโอดีน กอนทุกครั้ง (Category 1A)
3.8. การเตรียมยาและควบคุมคุณภาพของการผสมยา
- ตองผสมยาในหองหรืออุปกรณเฉพาะที่ไมมีการยอนกลับของยาเขาหาผูเตรียมยา
(Laminar-flow hood) และปลอดเชื้อ (Category 1B)
- กอนใหสารละลาย ควรตรวจสอบสารละลายทุกชนิดวามี ลักษณะขุน มีรอยรั่ว
รอยแตก มีเศษชิ้นเล็ก ๆ ปนในสารละลาย และวันเดือน ป ที่หมดอายุ ทุกครั้ง (Category 1A)
- ใชยาที่ผสมเพียงครั้งเดียวสําหรับการผสมในสารละลายหรือใหยาฉีด (Category 2)
3.9. การใชอุปกรณสําหรับกรอง
- หามใชอุปกรณสําหรับกรองในการปองกันการติดเชื้อ (Category 1A)
3.10. บุคลากรที่ใหสารละลายทางหลอดเลือด
- แตงตั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญสําหรับการใสสายและดูแลอุปกรณที่ใหสายละลาย
(Category 1B)
3.11 การใชอุปกรณเชื่อมตอเข็มสําหรับใหสารละลาย
- ไมมีคําแนะนําสําหรับการใช การดูแล หรือระยะเวลาในการเปลี่ยน
3.12 การใชยาตานจุลชีพเพื่อปองกันการติดเชื้อ
- ไมควรใชยาตานจุลชีพเพื่อการปองกันการติดเชื้อในกระแสเลือดบริเวณที่แทงเข็ม
บอย ๆ (Category 1B)
4. ขอเสนอแนะสําหรับสายที่ใหทางลอดเลือดดําสวนปลาย (Peripheral Venous catheter)
(ปรับปรุงจากขอเสนอเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของศูนยปองกันการติดเชื้อ สหรัฐอเมริกา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cdc.gov) ขอเสนอเหลานี้ไดจากการศึกษาวิจัยและความเห็นของผูเชี่ยว
ชาญ
4.1. การเลือกสาย
- เลือกสายที่ใหสารละลายโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค และระยะเวลา ของการให
สารละลาย ควรใชสายที่ทําจากเทพลอน (Teflon) โพลียูริเธน (Polyurethane ) และใชเข็มที่ทําจากเหล็ก
(Category 1B)
- หลีกเลี่ยงการใชเข็มที่ทําจากเหล็กในการใหสารละลายและฉีดยาทางหลอดเลือดดํา
เพราะจะทําใหเนื้อเยื่อบริเวณที่สารละลายรั่วมีการตายเกิดขึ้น (Category 1A)
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- ควรใช สายที่ใหสารละลายชนิด Midlineในกรณีที่ใหเปนเวลานานกวา 6 วัน
(Category 1B)
- ไมมีขอเสนอแนะสําหรับการใชยาตานจุลชีพหรือยาลดการอักเสบทาบริเวณสาย
4.2. การเลือกตําแหนงที่ใหสารละลาย
- ในผูใหญ ควรเริ่มเลือกตําแหนงบริเวณแขนกอน ถาเปลี่ยนที่อาจจะยายมาใหบริเวณขา
ภายหลัง (Category 1A)
- ในเด็กควรใหบริเวณหนังศีรษะ มือ เทา เปนอันดับแรก ตอมาจึงเลือกใหที่ขา แขน
และใตทองแขน (Category 2)
4.3. การเปลี่ยนสาย
- ในผูใหญ เปลี่ยนสายและเปลี่ยนตําแหนงที่ใหสารละลายทุก 48-72 ชั่วโมง เพื่อลดการ
ติดเชื้อ ในกรณีที่เคยใหสารละลายในที่มีอาการวิกฤติ จะตองเปลี่ยนที่แทงใหมภายใน 24 ชั่วโมง (Category 1B)
- ในเด็ก ไมมีขอเสนอแนะสําหรับการเปลี่ยนสาย
- ไมมีขอเสนอแนะ สําหรับความบอยของการเปลี่ยนสายประเภท Midline
- ถอดอุปกรณที่ใหสารละลาย ทันที่ เมื่อผูปวยมีอาการของหลอดเลือดดําอักเสบ (ปวด
บวม แดง รอน ) บริเวณตําแหนงที่ใหสารละลาย (Category 1A)
4.4. การเปลี่ยน Set สําหรับใหสารละลาย
- ใชเทคนิคปลอดเชื้อในการเปลี่ยน set หรือตอสายตาง ๆ ใหใชสายเชื่อมตอ (extension
tube) ในกรณีที่เปลี่ยนอุปกรณใหม (Category 2)
- เปลี่ยน Set ที่ใหสารละลาย ทุก set ที่ใหแกผูปวย ภายใน 72 ชั่วโมง ยกเวนถามีภาวะ
แทรกซอนจะเปลี่ยนกอน (Category 1A)
- ไมมีขอเสนอแนะสําหรับ ความถี่ของการเปลี่ยนสายที่ใหสารละลายชนิดที่ใหเปน
ระยะ ๆ
- ในกรณีที่ใหเลือด สวนประกอบของเลือด หรือสารละลายประเภทไขมัน ควรเปลี่ยน
ทุก 24 ชั่วโมง (Category 1B)
4.5 การใชสารละลายสําหรับชะลาง การใชสารปองกันการแข็งตัวของเลือด
(Anticoagulants) และสวนผสมอื่น ๆ
- ชะลางสายยางที่ใหสารละลายดวย normal saline และชะลางสายดวยheparin ชนิดเจือ
จาง ( 10 ยูนิตตอซีซี)ในกรณีที่ดูดเลือดออกทางสาย (Category 1B)
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-

ไมมีขอเสนอแนะในการใชยาใด ๆ ทาบริเวณตําแหนงที่ใหสารละลาย เพื่อปองกัน

หลอดเลือดอักเสบ
- ไมควรใชครีมสําหรับตานจุลชีพ ทาบริเวณที่สอดใสสาย เปนประจํา (Category 1B)
4.5. การใชยาทาผิวหนังสําหรับปองกันการติดเชื้อ
- ทําความสะอาดผิวหนัง ดวย ยาฆาเชื้อ ประเภทแอลกอฮอลล 70 % หรือ 10 %
โพวิโดนไอโอดีน หรือ 2 % ทิงเจอรไอโอดีน ทิ้งไวสักครู กอนสอดใสสาย (Category 1A)
- ในกรณีที่ใช 2 % ทิงเจอรไอโอดีน ทําความสะอาดผิวหนัง ควรเช็ดตามดวยแอล
กอฮอลล กอนสอดใสสาย (Category 2)
- ไมควรแตะบริเวณผิวหนังที่ทําความสะอาดดวยยาฆาเชื้อ (Category 1A)
4.6. การทําความสะอาดบริเวณที่ใสสาย
- ใชกอซหรือทําแผลดวยวิธี transparent dressing ปดบริเวณที่สอดใสสาย
- เปลี่ยนแผลทุกครั้งที่หลุด เปยกชื้น หรือเปอน (Category 1B)
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่สอดใสสายหลังจากเปลี่ยนแผลแลว (Category 1A)

