
การใหย้าทาง
Parenteral

กนัยา นภาพงษ์



ความหมาย หมายถงึ การใหย้าใน
วถิทีางใดๆซึง่ไมใ่ชร่ะบบทางเดนิอาหาร 
โดยทั่วไปหมายถงึการฉีดยาและการใหย้า
ทางหลอดเลอืดด า

การฉดียา ยาทีใ่หโ้ดยการฉีดจะถกูดดูซมึ
เขา้สูก่ระแสเลอืดเร็วกวา่การใหย้าโดยวธิี
อืน่ ยอ่มมอีนัตรายมากกวา่



หลกัในการพจิารณาการใหย้าฉีดคอื
• ตอ้งการใหย้าออกฤทธิเ์ร็ว
• ผูป่้วยไมส่ามารถรับประทานยาทางปากได ้

หรอืไมป่ลอดภยัทีจ่ะใหท้างปาก 
เชน่ ผูป่้วยไมรู่ส้กึตวั กลนืล าบาก ผูป่้วยทีต่อ้ง
งดอาหารและน ้ากอ่นการผา่ตัด

• ยาทีใ่หร้ะคายเคอืงตอ่ทางเดนิอาหาร หรอื
อาจถกูท าลายดว้ยน ้ายอ่ยจากกระเพาะ
อาหาร

• การดดูซมึของระบบทางเดนิอาหารผดิปกติ
• ตอ้งการใหย้าชาเฉพาะที่



หลกัปฏบิตัขิองการฉดียา

ขณะปฏบิตัติอ้งยดึหลกัเทคนคิปราศจาก
เชือ้อยา่งเครง่ครัด ไมใ่หเ้กดิการปนเป้ือน
เชือ้โรค

ไมเ่ตรยีมยาฉีดตา่งชนดิกนัใสใ่นกระบอก
ฉีดยาอนัเดยีวกนั เพราะอาจเกดิปฏกิริยิา
ตอ่กนัได ้

ขณะเตรยีมยาตอ้งท าดว้ยความระมัดระวงั
ละเอยีดรอบคอบ



 ผูเ้ตรยีมยาและผูฉ้ีดยาตอ้งเป็นคน
เดยีวกนั

 ควรน ายาไปฉีดทันทภีายหลงัจากการ
เตรยีมเสร็จเพราะยาบางชนดิมคีวาม
คงทน (Stability) ต า่

 กอ่นฉีดยาทกุครัง้จะตอ้งท าความสะอาด
บรเิวณทีจ่ะฉีดยาดว้ยน ้ายา Antiseptic
เชน่ แอลกอฮอล ์70% กอ่นเสมอ



เครือ่งใชท้ ีส่ าคญัในการฉดียา



ความยาวของเข็มทีใ่ชน้ีต้ัง้แต ่

3/8 – 1.50 นิว้ โดยวดัจากปลายตดั
จนถงึรอยตอ่ของตวัเข็ม และหวัเข็ม
ขนาดของเข็มมตีัง้แตเ่บอร ์14 ถงึ
เบอร ์27 ซึง่เขยีน 14 g , 27g แสดง
ไวบ้นหวัเข็ม ขนาดของเข็มวดัไดจ้าก
ความยาวของเสน้ผา่ศนูยก์ลางวงนอก
ของตวัเข็ม



หลกัในการพจิาณาเลอืกเข็มฉีดยา

ค านงึถงึความปลอดภยัของผูป่้วย

ความเขม้ขน้หรอืความหนดืของยา

ความสขุสบายของผูป่้วย

ความลกึของเนือ้เยือ่ในผูป่้วยที่
อว้น หรอื ผอม ตอ้งเลอืกใชเ้ข็มที่
มคีวามยาวตา่งกนั



กระบอกฉีดยา (Syringe)

ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
กระบอกฉีดสบู (Barrel) และ
ลกูสบู (Plunger) สว่นปลายที่
ตอ่กบัหวัเข็มเรยีกปลาย
กระบอก (Tip)



เครือ่งใชท้ ีส่ าคญัในการฉดียา





•ขนาดของกระบอกฉีดยามขีนาดตัง้แต่

2, 5, 10, 20 และ 50 ซซี ี

ซึง่จะแสดงสเกลไวบ้นกระบอกฉีดยาดว้ย

• การเลอืกขนาดของกระบอกฉีดยา

ควรเลอืกใหเ้หมาะสมกบัจ านวนยาทีฉ่ีด



นอกจากทีม่กีระบอกฉีดยาชนดิพเิศษ
คอื Insulin syringe และTuberculin syringe 
ซึง่มขีนาด 1 มล.
จะมสีเกลบอกหน่วยเป็นยนูติ ซึง่ม ี3 ชนดิคอื 
40U 80U และ 100U
สเกลนีจ้ะบอกถงึความเขม้ขน้ของอนิสลุนิทีใ่ช ้
เชน่ ถา้ตอ้งการฉีดอนิสลุนิขนาด 40 ยนูติ
ก็ตอ้งเลอืกใชส้เกลดา้นทีเ่ขยีนบอกไวว้า่ 40U 
เป็นตน้



สเกลบน Tuberculin syringe จะ
ละเอยีดมาก แตล่ะขดีสัน้มคีา่
เทา่กบั 1/100 มล. สว่นขดียาวแต่
ละขดีมคีา่เทา่กบั 1/10 มล. 
กระบอกฉีดยาชนดินีใ้ชฉ้ีดยาเขา้
ใตผ้วิหนังชัน้ตืน้







ชนดิของยาทีฉ่ดี มี 2 ชนดิ คอื

Ampules เป็นยาเตรยีมในรปู
สารละลายบรรจใุนภาชนะทีท่ า
ดว้ยแกว้ปราศจากเชือ้





Vials เป็นยาเตรยีมในรปูสารละลายหรอืยา
ผงบรรจใุนภาชนะทีท่ าดว้ยขวดแกว้
ปราศจากเชือ้ บนขวดยาจะมรีายละเอยีด
ของยาซึง่บอกใหท้ราบชือ่ยา จ านวนยา
ทัง้หมด ความเขม้ขน้ของยา สว่นประกอบ
ของยา วธิผีสมยา การเก็บรักษายา วถิทีาง
ทีใ่ห ้วนัหมดอายขุองยา (Expire date)







Potter & Perry, 2009 



















การฉดียาเขา้ช ัน้ผวิหนงั

การฉีดยาเขา้ชัน้ผวิหนัง เป็นการ
ฉีดยาเขา้ชัน้ของหนังแท ้
(Dermis) เพือ่ตอ้งการทดสอบ
การแพย้าหรอื ชว่ยการวนิจิฉัยโรค 
จ านวนยาทีฉ่ีด 0.01-0.1 มล. ฉีด
เขา้บรเิวณกึง่กลางหนา้แขน







ข้อควรระวงัส ำหรับพยำบำล

 การดงึผวิหนังใหต้งึในการฉีดเขา้
ชัน้ผิวหนังนี้ ท าโดยใชม้ือขา้งที่
ถนัดจับเข็ม ใชน้ิ้วหัวแม่มือกดที่
ผวิหนังบรเิวณต ่ากว่าและเยื้องไป
ดา้นขา้งของบรเิวณที่จะแทงเข็ม 
และดงึผวิหนังใหต้งึ

 ภายหลงัการฉีดยาชัน้ผวิหนัง 
หา้มคลงึบรเิวณทีฉ่ีดยา



การฉดียาเขา้ช ัน้ใตผ้วิหนงั

 เป็นการฉีดยาเขา้ไปในชัน้ไขมันใต ้
ผวิหนัง ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ปีระสาทรับ
ความรูส้กึเจ็บปวดนอ้ย จ านวนของยา
ทีใ่ชฉี้ดประมาณ 0.5-2 มล. ยาทีใ่ช ้
ฉีดมักเป็นยาที่ระคายเคืองนอ้ยกว่า
ชนิดที่ใชฉี้ดทางชัน้กลา้มเนื้อ การ
ออกฤทธิ์ไดเ้ร็วกว่าใหย้าทางปาก 
และฤทธิข์องยาจะคงอยู่ไดน้านกว่า
การฉีดยาเขา้กลา้มเนือ้



บรเิวณทีใ่ชฉี้ด ทีน่ยิมใชม้ี 4 แหง่ 
คอื

บรเิวณตน้แขนดา้นนอก โดยแบง่
ตน้แขนออกเป็น 3 สว่น บรเิวณที่
ใชฉี้ดคอื สว่นทีส่อง

บรเิวณหนา้ขาโดยแบง่ตน้ขา
ออกเป็น 3 สว่น บรเิวณทีใ่ชฉ้ีดคอื 
สว่นทีส่องโดยเยือ้งไปทางดา้น
นอกล าตวั หา่งจากแนวกลาง
เล็กนอ้ย



 บรเิวณหนา้ทอ้งรอบๆ สะดอื หรอืบรเิวณ
ที่อยู่ ใ ต ร้ า วนม  (Nipples)  หรือขอบ
ตะโพก (Iliac creast)

 การแทงเข็มแทงท ามุม 45-90 องศา 
ขึ้นอยู่กับความยาวของเข็มและขนาด
รูปร่างของผูป่้วย ส าหรับการฉีดยาที่มี
ความเขม้ขน้หรืออาจระคายเคืองต่อ
เนื้อเยือ่ เชน่ยาพวก Insulin จ าเป็นตอ้ง
ใชเ้ทคนคิพเิศษ โดยการดงึผวิหนังขึน้ให ้
เกิดช่องว่างระหว่างชั ้นไขมันกับชั ้น
กลา้มเนื้อ แลว้จงึแทงมุม 90 องศา เขา้
ไปในบรเิวณนัน้จะท าใหย้าดดูซมึไดด้ี









การฉดียาเขา้ช ัน้กลา้มเนือ้

นิยมใชก้ารฉีดยาวธิีนี้มากเนื่องจาก
สามารถฉีดยาที่มีความระคายเคือง
ต่อชัน้ไขมันไดแ้ละสามารถฉีดยาใน
ปริมาณที่มากกว่าการฉีดยาเขา้ใต ้
ผวิหนังชัน้ลกึ โดยทั่วไปสามารถฉีด
ยาเขา้กลา้มเนือ้ไดค้รัง้ละ 5 ซซี ีหาก
ตอ้งการฉีดยาในจ านวนทีม่ากกว่า 5
ซซี ีควรแบง่ครึง่แลว้ฉีดเขา้กลา้มเนื้อ
ทลีะขา้ง



บรเิวณทีใ่ชฉ้ีดยาเขา้กลา้มเนือ้

1.กลา้มเนือ้ตะโพกบรเิวณ Posterior gluteal site 
(Dorsogluteal site) โดยจะฉีดยาเขา้ไปในกลา้มเนือ้
Gluteus medius การหาต าแหน่งทีจ่ะใชฉี้ดยาท าได ้
โดยการแบง่ตะโพกออกเป็น 4 สว่นดา้นลา่งให ้
ลากเสน้ผา่น Inferior gluteal fold ดา้นบนใหล้าก
เสน้ผา่น Iliac crest ลงมา 2-3 นิว้ หรอือาจใชว้ธิแีบง่
ตะโพกเป็น 3 สว่น โดยลากเสน้ตรงจาก Anterior
superior iliac spine มายัง Coccyx แลว้แบง่ออกเป็น
3 สว่นเทา่ๆกนั บรเิวณทีใ่ชฉี้ดยาคอื สว่นที ่1 ตอ่
สว่นที ่2



การฉีดยาบรเิวณนีอ้าจเกดิอนัตรายตอ่
Sciatic nerve ไดห้ากวัดต าแหน่งทีฉ่ีดยาผดิพลาด 

การจัดทา่ผูป่้วยควรใหผู้ป่้วยนอนคว า่ 
หนัหัวแมเ่ทา้เขา้ดา้นใน 
แลว้ใชห้มอนรองใตเ้ขา่เพือ่ใหก้ลา้มเนือ้คลายตัว 
ในกรณีทีผู่ป่้วยไมส่ามารถนอนคว า่ได ้
ควรจัดใหผู้ป่้วยนอนตะแคงใหข้าดา้นลา่งเหยยีดตรง
และขาดา้นบนงอเล็กนอ้ย







2.กลา้มเนือ้ตะโพกบรเิวณ Ventrogluteal
site (Von Hochstetter’s site)

เป็นการฉีดยาเขา้กลา้มเนือ้ Gluteus minimus
และ Gluteus medius ถา้ฉีดในเด็กควรเป็นเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปีขึน้ไป เพราะจะมกีารเจรญิของ
กลา้มเนื้อมากขึน้ การฉีดยาเขา้ตะโพกดา้นขวา 
ใชม้ือซา้ยวางลงบนตะโพกดา้นขวาโดยให ้
ปลายนิว้ชีอ้ยูท่ี่ Anterior superior iliac spine
แลว้กางนิว้กลางออกใหม้ากทีส่ดุโดยใหป้ลาย
นิว้กลางอยูข่อบลา่งของ Iliac crest





บรเิวณทีใ่ชฉ้ีดยาคอืพืน้ทีร่ปูตวั V ทีอ่ยู่
ระหวา่งนิว้ชีแ้ละนิว้กลาง การฉีดยาเขา้
ตะโพกดา้นซา้ย ใชม้อืซา้ยวางลงบน
ตะโพกดา้นซา้ยโดยใหป้ลายนิว้กลางอยู่
ที่ Anterior superior iliac spine แลว้
กางนิว้ชีอ้อกใหห้า่งจากนิว้กลางมากทีส่ดุ
บรเิวณทีใ่ชฉ้ีดยาคอืพืน้ทีร่ปูตวั V ทีอ่ยู่
ระหวา่งนิว้ชีแ้ละนิว้กลาง





3.กลา้มเนือ้ตน้ขาดา้นนอก Vastus 
lateralis

เป็นบรเิวณทีน่ยิมใชฉี้ดเขา้
กลา้มเนือ้มากเชน่กนั และใชไ้ด ้
กบัทารกและเด็กอาย ุ2 ปี เพราะ 
เป็นบรเิวณทีม่กีลา้มเนือ้มากและ
ไมม่เีสน้ประสาทหรอืเสน้เลอืด
ใหญผ่า่น สามารถฉีดยาโดยให ้
ผูป่้วยอยูใ่นทา่น่ังหรอืทา่นอน
หงายก็ได ้



 การวดัต าแหน่งทีฉ่ีดยาคอืบรเิวณ
Greater trochanter ลงมาหนึง่ฝ่ามอื
และวดัสงูขึน้มาจากเขา่หนึง่ฝ่ามอืเชน่กนั 
บรเิวณทีใ่ชฉ้ีดยาคอืบรเิวณทีอ่ยูถ่ัดจาก
กึง่กลางเยือ้งมาทางดา้นขา้งหรอือาจ
แบง่ตน้ขาเป็นสามสว่นเทา่ๆกนับรเิวณที่
ฉีดยาคอื สว่นกลางเยือ้งไปทางดา้นนอก
หา่งจากแนวกางกลางของตน้ขาเล็กนอ้ย













4.กลา้มเนือ้ตน้แขน Deltoid 
muscle

 เป็นบรเิวณทีไ่มค่อ่ยนยิมใชฉ้ีดยาบอ่ยนักเพราะเป็น
กลา้มเนือ้ทีบ่างและอยูใ่กลก้บัเสน้เลอืดและเสน้ประสาท 
(Radial nerve) บรเิวณทีฉ่ีดยาคอืบรเิวณทีว่ดัจาก
Acromion process มา 2-3 นิว้มอื เนือ่งจากเป็นบรเิวณที่
ไมก่วา้ง จะใชฉ้ีดยาทีม่จี านวนไมเ่กนิ 2 มล. และควรเป็น
ยาทีไ่มร่ะคายเคอืงตอ่เนือ้เยือ่ การจัดทา่ผูป่้วยอาจให ้
ผูป่้วยอยูใ่นทา่น่ังงอแขนไวด้า้นหนา้ของล าตวัเพือ่ให ้
กลา้มเนือ้แขนคลายตวั









ขอ้ควรระวงัส าหรบัพยาบาล

1.กรณีทีด่งึลกูสบูออกแลว้มเีลอืดไหลเขา้มาในกระบอก
ฉีดยาใหด้งึเข็มและกระบอกฉีดยาออก 
เตรยีมยาเพือ่ฉีดใหม่

2.กรณีทีฉี่ดยาเขา้ชัน้ใตผ้วิหนัง และกลา้มเนือ้บรเิวณ
แขน ปรมิาณยาทีฉ่ีดไมเ่กนิ 2 มล.
ถา้ฉีดเขา้กลา้มเนือ้ทีส่ะโพก ปรมิาณยาทีฉ่ีดไมเ่กนิ 5 มล.



3.กรณียาฉีดเขา้กลา้มเนือ้ทีท่ าให ้
ระคายเคอืงตอ่เนือ้เยือ่ชัน้ไขมนั และ
ยาทีท่ าใหเ้นือ้เยือ่เปลีย่นสี เชน่
Ferrous sulphate ใหฉี้ดยาวธิซีกิ
แซก (Z track) โดยดงึผวิหนังไป
ทางดา้นขา้งแลว้จงึแทงเข็มลง 90°
เมือ่ดนัยาหมดแลว้ ดงึเข็มออก 
ปลอ่ยผวิหนังกลบัคนืทีเ่ดมิ





4.ยาทีเ่ขา้น ้ามัน หรอืมคีวามเขม้ขน้สงู เชน่ Benzatine Penicillin Sodium
ใหใ้ชเ้ข็มเบอร ์20-21 ฉีด

5.ยาฉีดเขา้ชัน้ใตผ้วิหนัง และเขา้ชัน้กลา้มเนือ้บางชนดิ หา้มคลงึบรเิวณที่
ฉีด

6.การดงึผวิหนังใหต้งึในการฉดียาเขา้กลา้มเนือ้ท าโดยใชน้ิว้ชีแ้ละ
นิว้หวัแมม่อืวางบนบรเิวณทีจ่ะฉีด แยกนิว้ใหห้า่งกนั 1 นิว้ ดงึผวิหนังใหต้งึ



การฉดียาเขา้ทางหลอดเลอืด
ด า

 หมายถงึ การฉีดยาเขา้หลอดเลอืดด าเป็นวถิทีางการใหย้าเขา้
สูร่ะบบไหลเวยีนเลอืดของรา่งกายโดยตรงโดยไมผ่า่นการดดู
ซมึยา ดงันัน้ยาจงึออกฤทธิเ์ร็วภายใน 30-60 วนิาท ีและ
อาการทีไ่มพ่งึประสงคข์องยาก็เกดิขึน้ไดเ้ร็วเชน่กนั ดงันัน้การ
ใหย้าวธินีีต้อ้งใหช้า้ๆ รปูแบบของยาทีใ่ชฉ้ีดเขา้ทางหลอด
เลอืดด ามักอยูใ่นรปูของยาผงทีล่ะลายในน ้า ส าหรับยาที่
ละลายในน ้ามันจะไมฉ่ีดโดยวธินีีเ้ด็ดขาด การใหย้าทางหลอด
เลอืดด าม ี3 วธิคีอื



1.การฉีดเขา้สูห่ลอดเลอืดด าโดยตรง 
(Direct intravenous injection)

ขอ้ควรระวงัส าหรบัพยาบาล

กรณีทีไ่มม่เีลอืดไหลเขา้มาในกระบอกฉีดยาใหด้งึลกูสบูออก
เล็กนอ้ย ถา้ยังไมม่เีลอืดไหลเขา้มา ใหด้งึเข็มออกมาเล็กนอ้ย 
แลว้แทงเข็มเขา้ไปในหลอดเลอืดด าใหม่



2.การหยดเขา้ทางหลอดเลอืดด าอยา่ง
ตอ่เนือ่งสม า่เสมอ (Continuous infusion)

โดยการผสมยาทีใ่หก้บัน ้าเกลอื 
แลว้หยดตามอตัราทีก่ าหนดเป็น
ระยะเวลาตามจ านวนของน ้าเกลอื
ทีใ่ห ้







3.การหยดเขา้ทางหลอดเลอืดด าเป็น
ระยะๆ (Intermittent infusion)

โดยการใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืด
ด าเพือ่เป็นการเปิดเสน้เลอืดแลว้
ฉีดยาเขา้ทางสายน ้าเกลอื หรอื
การใหย้าทาง Injection plug ใช ้
ในกรณีทีต่อ้งการเปิดเสน้เลอืดด า
ไวโ้ดยไมต่อ้งใหส้ารน ้าทางหลอด
เลอืดด าอยา่งตอ่เนือ่ง หรอืการ
ผสมยาลงในpiggyback















การฉดียาเขา้ทาง Injection 
plug

มลีกัษณะเป็นทอ่ส าหรับพักน ้ายา 
Heparin ทีเ่จอืจาง หรอื 
0.9%NSS เพือ่ใชห้ลอ่สายและ
เข็มไวม้ใิหม้กีารแข็งตวัของเลอืด
ในเข็มปลายทอ่มจีกุยางส าหรับ
แทงเข็มท าใหฉี้ดยาเขา้สูห่ลอด
เลอืดด าหรอืสามารถทางเข็มตอ่
เขา้กบัชดุใหส้ารน ้าได ้





การประเมนิผลการใหย้า

 หลังจากที่พยาบาลไดใ้หย้าแก่ผูป่้วย
แลว้ พยาบาลจะตอ้งตดิตามประเมนิผล
การใหย้าโดย ประเมนิว่า ผูป่้วยไดร้ับ
ผลกระทบตอ่ผลขา้งเคยีงของยาหรอืไม่
โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ง ในทารก  เ ด็ ก
ผูสู้งอายุ ทั ้งนี้ เนื่องจาก ทารก เ ด็ก 
ผูส้งูอาย ุมอีงคป์ระกอบบางอยา่งทีม่ผีล
ต่อการตอบสนองต่อการใหย้าแตกต่าง
จากผูใ้หญ่ และก่อใหเ้กดิอันตรายได ้
งา่ย 



ประเมนิผลการรักษาดว้ยยาแลว้ท าใหผู้ป่้วย
อาการดขีึน้ และไดแ้กไ้ขทีส่าเหตุของความ
เจ็บป่วย เชน่ ผูป่้วยเด็กมกีารตดิเชือ้ทีร่ะบบ
ทางเดินหายใจ ภายหลั งจากได รั้บยา
ปฏชิวีนะไปแลว้ประมาณ 1 สัปดาห ์อาการ
ของผูป่้วยดีขึ้นหรือไม่ ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิัตกิารมกีารเปลีย่นแปลงทีไ่ม่พบเชือ้
ที่เป็นสาเหตุของการตดิเชื้อ ผลเม็ดเลือด
ขาว (WBC) ลดลงเป็นปกติหรือไม่ และ
ผูป่้วยยังมีอาการไขอ้ยู่หรือไม่ การมีเสมหะ 
และอาการอืน่ๆ ทีบ่่งบอกถงึโรคทีต่ดิเชือ้ใน
ระบบทางเดนิหายใจลดลงหรอืไม ่


