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บทท่ี 9  
การให้สารน ้าทางหลอดเลอืดด้า 

กันยา นภาพงษ์ 
 
ความน้า 

 การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า เป็นวิธีการรักษาพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภาวะ
ไม่สมดุลของสารน ้าและอิเลคโทรลัยค์ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถกินทางปากหรือต้องการความรวดเร็วในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ น โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณาก้าหนดแผนการรักษา พยาบาลจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรม
ดูแลผู้ป่วยให้ได้สารน ้าทางหลอดเลือดด้าตามแผนการรักษา ซึ่งอาจให้ในรูปของสารน ้า สารอาหาร เลือดทุก
ส่วนหรือองค์ประกอบของเลือด  พยาบาลจะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการให้สารน ้าทางหลอด
เลือดด้า  ตั งแต่วัตถุประสงค์ของการให้ ชนิดของสารน ้า การควบคุมอัตราการหยดของสารน ้า ต้าแหน่งในการ
แทงเข็ม การพยาบาลระหว่างที่ให้สารน ้า การป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยน้าหลักเทคนิคปราศจากเชื อมาใช้
อย่างเคร่งครัด 
                                               
ความหมายและวัตถุประสงค์  
 

การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า หมายถึง การรักษาโดยให้สารน ้าด้วยวิธีสอดใส่เข็มเข้าไปในหลอด
เลือดด้าโดยตรงเพื่อให้สารน ้าเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี  

1.  เพ่ือแก้ไขภาวะไม่สมดุลของสารน ้าและอิเลคโทรไลด์ที่สูญเสียไป อย่างรวดเร็ว  เช่น อุจจาระร่วง  
บาดแผลไฟไหม้  การสูญเสียเลือดมากเป็นต้น 

2.  เพ่ือดูแลป้องกันภาวะไม่สมดุลของสารน ้าและอิเลคโทรไลด์  เช่น ผู้ป่วยงดน ้าและอาหารทาง
ปากก่อนหรือหลังผ่าตัด  หรือ กินไม่ได้  เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 

3.  เพ่ือให้ยาทางหลอดเลือดด้าเนื่องจากยาบางชนิดไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเดินของอาหาร
หรือรับประทานทางปากแล้วถูกท้าลาย  โดยน ้าย่อยจากกระเพราะอาหาร  

4.  เพ่ือรักษาภาวะสมดุลของความเป็นกรด - ด่างในร่างกาย  
 
ข้อควรปฏิบัติและบทบาทของพยาบาลในการให้สารน ้า 

1.  ยึดหลัก  Aseptic  technique อย่างเคร่งครัด 
2.  ตรวจสอบชนิดของสารน ้าที่ให้  จ้านวน  วันหมดอายุ   ลักษณะของสารละลาย ตรวจสอบความ

เรียบร้อยของถุงหรือขวดสารน ้าไม่อยู่ในสภาพที่ช้ารุดเสียหาย 
3.  เลือก ชนิดของชุดให้สารน ้า และ/หรือเครื่องควบคุมปรับหยดการให้สารน ้า  (Infusion  pump) 

ให้เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย์ 
4.  เลือกต้าแหน่งหลอดเลือดด้าที่จะแทงเข็มให้ถูกต้องเหมาะสม 
5.  ควบคุมอัตราการหยดของสารน ้าให้ถูกต้องตามขนาดและเวลาตามแผนการรักษาของแพทย์ 

            6.  ท้าความสะอาดบริเวณต้าแหน่งที่แทงเข็ม 
7.  จดบันทึกปริมาณสารน ้าที่เข้าและขับออกจากร่างกาย 
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ชนิดและขนาดของสารน ้าของสารน ้าที่ให้ทางหลอดเลือดด้า  
            แบ่งตามความเข้มข้นได้ 3 ชนิดดังนี  

1.  Isotonic  solution  ความเข้มข้นของสารน ้าจะเท่ากับน ้านอกเซลล์  (Extracellular fluid)  ซ่ึง
มีออสโมลาริตี ระหว่าง 275-295 m0sm/l  เมื่อให้ทางหลอดเลือดด้าจะไม่มีการเคลื่อนที่ของน ้า เข้าหรือออก
จากเซลล์ ฉะนั นการให้สารน ้าชนิด  Isotonic จึงช่วยเพิ่มปริมาตรของน ้าที่อยู่นอกเซลล์  ใช้รักษาผู้ที่มีการเสีย
น ้านอกเซลล์มาก เช่น อาเจียน ท้องเดิน หรือมีเลือดออกผิดปกติ  ตัวอย่าง Isotonic solution มีดังนี  

1.1  5% dextrose in water (D5W)  สารละลายประกอบด้วยglucose 50 กรัมให้
พลังงาน170cal/l  ข้อควรระวัง  ไม่ควรให้ในปริมาตรที่มาก เพราะ สารละลายจะไม่มีโซเดียมเป็น
ส่วนประกอบปริมาตรสารละลายที่ให้มากและเร็วจะไปละลายโซเดียมในเลือดให้เจือจาง ท้าให้เกิดสมองบวม  
(Brain swelling) และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที  

1.2  0.9%  NaCl   (normal saline) สารละลายมีส่วนประกอบ  เฉพาะ Na+ และ Cl- 
ใช้รักษาชั่วคราว เพื่อทดแทนการสูญเสียน ้านอกเซลล์ และในผู้ป่วย   Diabetic  ketoacidosis  

  1.3  Lactated Ringer’s solution สารละลายมีส่วนประกอบของอิเลคโทรไลด์หลาย
ชนิดที่มีความเข้มข้นเหมือนกับในเลือด  (ที่ไม่มีคือ  แมกนีเซียมไอออนและ ฟอสเฟต) ใช้รักษา Hypovolemia 
, Burns, มีการสูญเสียน ้าออกจากร่างกาย เช่น  สูญเสียน ้าดี Diarrhea ภาวะที่ร่างกายเป็นกรดจากเมตาบอลิก 
ระดับน้อย  

                                      
ภาพที่ 9.1 ตัวอย่าง 5% dextrose in water  และ 0.9% NaCl (normal saline)  
  

2.  Hypertonic Solution สารละลายชนิดที่มีแรงดันออสโมติกมากกว่า Blood serum 
( > 295 mOsm/l)  ผลท้าให้น ้าออกนอกเซลล์ มาอยู่ใน Intravascular compartment ท้าให้เซลล์เหี่ยว จะ
ให้กับผู้ป่วยที่มีการสูญเสียโซเดียมจ้านวนมากๆ และผู้ป่วยที่มีน ้าคั่งในเซลล์เพ่ือช่วยให้มีการดึงน ้าออกเซลล์ 
เช่น เนื อสมองบวม ข้อควรระวัง ควรให้ในปริมาณ น้อยและให้อย่างช้าๆ เพ่ือป้องกันมิให้ ความดันเลือด
เพ่ิมขึ น  ตัวอย่าง   Hypertonic Solution มีดังนี  

2.1  5% Dextros in 0.45% Nacl ใช้รักษา Hypovolemia  , Maintain fluid intake. 
2.2  10%Dextros in water (D10W) ให้พลังงาน 340 cal/l , Peripheral   Parenteral  

Nutrition  (PPN) 
2.3  5% Dextros in 0.9% Nacl (normal saline) ใช้เพ่ือทดแทนสารอาหารและอิเลค

โทรไลด์  
3.  Hypotonic  Solution สารละลายชนิดนี มีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ เป็นครึ่งหนึ่งของ  

สารละลาย Isotonic มีแรงดันออสโมติกน้อยกว่า Blood serum  ( <275 mOsm/l)  จึงท้าให้เกิดการเคลื่อน
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ของน ้าเข้าสู่เซลล์ ซึ่งมีผลท้าให้เซลล์ขยายตัว และบวม เซลล์แตกได้  มีประโยชน์ในการทดแทนน ้าที่ร่างกาย
สูญเสียโดยไม่ต้องการให้ระดับของโซเดียมในพลาสมาสูงขึ น ตัวอย่าง   Hypotonic Solution มีดังนี  

3.1  0.33NaCl ( 1/3 strength saline) สารละลายมีส่วนประกอบของ Na+, Cl-,และ
Free  water  ซึ่งไตสามารถเลือกและเก็บ Na+, Cl- ในปริมาณท่ีต้องการได ้ Free water จะเป็นตัวช่วยให้ไต
ก้าจัดSolutesออก  

3.2  0.45 NaCl ( ½ strength   saline) สารละลายมีส่วนประกอบของ Na+ , Cl- และ 
Free  water ใช้รักษา ภาวะที่มีโซเดียมในเลือดสูงเนื่องจากสารละลายประกอบด้วยโซเดียมไอออนน้อยซึ่งจะ
ท้าให้โซเดียมในเลือดเจือจางลง 

ขนาดของสารน ้าที่ ใช้โดยทั่วไปมีขนาด   500 มิลลิลิตร หรือ  1000 มิลลิลิตร  บรรจุอยู่ใน
ถุงพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น  หรือขวดพลาสติกชนิดแข็ง ซึ่งเป็นสูญญากาศ  ดังนั นเมื่อสารน ้าในขวดไหลออก
เข้าหลอดเลือดด้า ขวดพลาสติกจะแฟบลงจากการกระท้าของแรงดันบรรยากาศภายนอกขวด   ซึ่งปัญหานี จะ
หมดไปถ้าขวดสารน ้ามีทางเปิดให้อากาศเข้าไปแทนที่   สารน ้า ขนาด  50 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตร และ  250 
มิลลิลิตร  ใช้ส้าหรับผสมยาที่ให้ทางหลอดเลือดด้า    

                           
ต้าแหน่งหลอดเลือดด้าที่ใช้แทง (Venipuncture sites) ต้าแหน่งหลอดเลือดที่เหมาะสมและ

ดีส้ าหรับการให้สารน ้ าคือ  หลอดเลือดด้า บริ เวณท้องแขน  ( Accessory cephalic  vein , Median  
antebrachial   vein,  Median  cubital vein) และหลอดเลือดด้าบริเวณหลังมือและแขน ( Dorsal venous 
network ,Cephalic  vein, Basilic vein , Dorsal metacarpal vein) 
 

   
   ภาพที่ 9.2   ต้าแหน่งหลอดเลือดด้า บริเวณท้องแขน  และหลอดเลือดด้าบริเวณหลังมือและแขน                                                    

ข้อปฏิบัติในการเลือกหลอดเลือดด้าส้าหรับให้สารน ้า 
 1.  เลือกหลอดเลือดด้าของแขนข้างที่ผู้ป่วยไม่ถนัดก่อน  เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้แขนข้างที่ถนัดท้า

กิจวัตรต่างๆได้ด้วยตนเอง  
 2.  ตรวจสอบบริเวณต้าแหน่งที่จะแทงเข็มว่ามีสภาพที่เหมาะสม เช่น ไม่มีบาดแผล หรือแผลไหม้ที่

ท้าให้หลอดเลือดถูกท้าลาย  แขนข้างนั นได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน ้าเหลืองออกหรือไม่   ถ้าใช่ห้ามแทงเข็ม 
หรือเจาะเลือดแขนข้างนั นเพราะจะท้าให้เกิดการติดเชื อได้ง่ายและการรัดสาย Tourniguet จะขัดขวางระบบ
ไหลเวียนแขนอาจบวมได้ 

 3.  ไม่ควรใช้ Antecubital  vein  ถ้ายังมีหลอดเลือดอ่ืนที่พอจะหาได้เพราะการงอแขนของผู้ป่วย
จะท้าให้  IV catheter เลื่อน 

 4.  ไม่ควรใช้หลอดเลือดที่ขาเนื่องจากอาจเกิดอันตรายการไหลเวียนของเลือดไม่ดีได้ง่าย 
 5.  ไม่ใช้หลอดเลือดด้าบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด  เนื่องจากบริเวณนี หลอดเลือดด้าถูกรบกวนจาก

การได้รับการผ่าตัด  หรือบริเวณท่ีหลอดเลือดได้รับการผ่าตัดเชื่อมระหว่างหลอดเลือด  2 หลอด (Shunt) 
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 6.  ในทารกแรกเกิด ให้แทงเข็มบริเวณ Scalp  vein เนื่องจากเห็นชัด ต้าแหน่งของเข็มเลื่อนหลุด
ได้ยาก กว่าเมื่อทารกดิ น 

 7.  ค้านึงถึงชนิดของสารน ้าที่ให้ สารน ้าชนิด  Hypertonic  เนื่องจากสารน ้ามีความเข้มข้นของ
สารละลายสูง และมีความหนืดควรเลือกหลอดเลือดเส้นใหญ่ในการให้สารน ้า 

 8.  ผู้ป่วยที่ให้ยาทางหลอดเลือดด้า  เช่น ยาปฏิชีวนะ  โปตัสเซียมคลอไรด์ อาจมีการระคายเคือง
และปวด บริเวณหลอดเลือด 

 9.  ควรเปลี่ยนต้าแหน่งหลอดเลือดทุก  72-96 ชม. การแทงเข็มให้เริ่มจากต้าแหน่งส่วนปลายของ
หลอดเลือดเข้าหาส่วนต้นในทิศทางเข้าหาหัวใจ 

10.  ควรเลือกเข็มเบอร์เล็ก ความยาวสั น ในผู้ป่วยที่มีค้าสั่งการรักษาต้องให้สารน ้าทางหลอดเลือด
ด้าเป็นเวลาหลายวัน 

11.  หลีกเลี่ยงการแทงเข็มบริเวณข้อพับเพราะจะท้าให้เข็มเคลื่อนไปมา  ท้าให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
หลอดเลือด 

 

การเตรียมอุปกรณ์ส้าหรับให้สารน ้า   
   1. ชุดให้สารน ้า (IV infusion set) ชุดให้สารน ้าถูกท้าให้ปลอดเชื อบรรจุอยู่ถุงพลาสติก มีหลาย

รูปแบบ ขึ นอยู่กับบริษัทที่ผลิต แต่มีส่วนประกอบที่ใช้งานเหมือนกันต่างกันที่รูปลักษณะ เมื่อน้าออกจากถุง
แล้วส่วน Spike และส่วน Connector จะต้องปราศจากเชื อโดยมีปลอกพลาสติกสวมไว้ ส่วนประกอบของชุด
ให้สารน ้า ประกอบด้วยที่ควบคุมการไหลของสารน ้าโดยใช้มือบังคับลูกล้อเลื่อนหนีบสายยาง(Roller clamp)  
ภาชนะรองรับสารน ้า(Drip  chamber) ส่วนเชื่อมต่อ(Connector) กับ IVcatheterเข็มแทงฝาปิดขวดสารน ้า 
(Spike ) สวมปลอกพลาสติก           

              
             ภาพที่ 9.3 ชุดให้สารน ้าแบบพื นฐานที่พบได้บ่อยบรรจุอยู่ในซอง และส่วนประกอบต่างๆ 

 

2.  ชนิดของชุดให้สารน ้า  มี 3 ชนิดคือ 
2.1  ชุดให้สารน ้าชนิดหยดใหญ่  (Macrodrip) หมายถึงชุดให้สารน ้าที่มีเข็มพลาสติก

ส้าหรับหยดสารน ้าใน Drip  chamber โดยก้าหนดให้อัตราหยดของสารน ้า (Drop factor) เท่ากับ 10,15,20 
หยดเท่ากับ  1 มิลลิลิตร  ขึ นอยู่กับการผลิตซึ่งตรวจสอบได้ท่ีฉลากของถุงที่บรรจุชุดให้สารน ้า 

2.2  ชุดให้สารน ้าชนิดหยดเล็ก  (Microdrip ) หมายถึงชุดให้สารน ้าที่มีเข็มเหล็กส้าหรับ
หยดสารน ้าใน Drip  chamber โดยก้าหนดให้อัตราหยดของสารน ้า (Drop factor) เท่ากับ 60 หยด  เท่ากับ 
1 มิลลิลิตรมักเลือกใช้ในผู้ป่วยเด็ก 

Roller   clamp 

Drip  chamber 

Spike 
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2.3  ชุดให้สารน ้าชนิดควบคุมปริมาตร(Volume controlled set (Solu set)) หมายถึง
ชุดให้สารน ้าที่มีกระบอกบรรจุสารน ้า และมีสเกลบอกปริมาตรข้างกระบอกไว้ส้าหรับผสมยา ที่ต้องการควบคุม
ปริมาตรของสารน ้า ซึ่งก้าหนดให้อัตราหยดของสารน ้า (Drop factor) เท่ากับ 60 หยด  เท่ากับ  1 มิลลิลิตร  

     Macrodrip    Spike           Microdrip                  กระบอกบรรจุสารน ้า 

          
ภาพที่ 9.4 รูปเปรียบเทียบ Macrodrip และ Microdrip และ Volume controlled set 

 

ชุดให้สารน ้าชนิดควบคุมปรมิาตรเมื่อต่อเข้ากับขวดสารน ้าจะม ีClamp หนีบสายยางส้าหรับควบคุม
ให้สารน ้าไหลลงกระบอกตามปริมาตรที่ต้องการซึ่งสเกลบอกปริมาตรสูงสุด 120 มิลลิลิตร เมื่อได้ปริมาตรที่
ต้องการ ก็ปิด Clampไว้ สารน ้าจะไหลลง Drip  chamber  ชนิด 60 หยดต่อนาที ซึ่งสามารถปรับ Clamp  
ที่อยู่ใต้ Drip chamber  เพ่ือควบคุมจ้านวนหยดตามแผนการรักษา ภายในกระบอกจะมีลิ นปิด เปิด บริเวณรู
กระบอกที่ให้สารน ้าไหลลง Drip chamber  ซึ่งลิ นนี จะลอยอยู่เมื่อมีสารน ้าในกระบอกและจะปิดเมื่อสารน ้า
ในกระบอกหมดเพ่ือป้องกันอากาศจากกระบอกเข้าสายชุดให้สารน ้าจะต้องเปิด Clampที่อยู่ใต้ Spike ให้สาร
น ้าไหลลงกระบอกแล้วปรับให้เป็นหยดแทนเพ่ือทดแทนปริมาตรสารน ้าที่ไหลเข้าหลอดเลือดตลอดเวลาตาม
แผนการรักษา 

3.  เข็มแทงหลอดเลือดด้า  มีหลายแบบเช่น  
3.1  Butterfly needle เข็มรูปปีกผีเสื อ ลักษณะเข็มเป็นโลหะ สั น มีปลอกพลาสติกสวม

ไว้เพ่ือรักษาส่วนเข็มให้ปราศจากเชื อปีกผีเสื อสองปีกท้าด้วยพลาสติกเป็นที่ส้าหรับให้มือจับโดยรวบปีกทั งสอง
ขึ นเข้าหากันขณะจะแทงเข็ม ใช้ในการรักษาระยะสั นเนื่องจากส่วนที่ค้างอยู่หลอดเลือดด้าคือส่วนที่เป็นเข็ม
โลหะ ซึ่งมีโอกาสท้าให้หลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย  แต่เหมาะส้าหรับเด็กทารกที่แทงเข็มที่บริเวณ  
Scalp  vein ที่ศีรษะ 

3.2  IV Catheter  เป็นท่อพลาสติก ซึ่งมีเข็มโลหะสอดอยู่ตรงกลาง ใช้เป็นแกนส่วนน้า
ส้าหรับแทงเข้าหลอดเลือดด้าโดยดันส่วนท่อพลาสติกเข้าสู่หลอดเลือดด้าแล้วค่อยๆถอนเข็มแกนส่วนน้าออก
ส่วนที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดด้าคือส่วนที่เป็นท่อพลาสติกเท่านั น  มีหลายขนาด เช่น 20 G, 22 G, 24 G ตัว
เลขที่บอกขนาดยิ่งมากเข็มยิ่งเล็ก ความยาวมี ¾  นิ ว 1 นิ ว  เป็นต้น เลือกใช้ตามขนาดของหลอดเลือดด้า   
อายุผู้ป่วย  เวลาที่ให้สารน ้า และชนิดของสารน ้าถ้ามีความเข้มข้นสูง ควรเลือกขนาดใหญ่ ส่วนประกอบของIV  
catheter มีส่วนประกอบ  3 ส่วน คือ 1.ปลอกพลาสติก 2.เข็มท่อพลาสติก 3.Introducer needle 
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                ปลอกพลาสติก          เข็มท่อพลาสติก         Introducer  needle       

    Hub                                   
ภาพที่ 9.5 Butterfly needleและIV Catheter 

 

4.  หัวต่อชนิด3 ทาง  (3 –way  stopcock)  ในการให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้ามากกว่าหนึ่งชนิด
หรือหนึ่ง ขวดให้ใช้หัวต่อชนิด3 ทางประกอบด้วยท่อพลาสติกเชื่อมต่อเป็นทางแยก 3 ทาง โดยมีทางให้ชุดให้
สารน ้าต่อได้ 2 ทาง ส่วนอีกทางส้าหรับเชื่อมต่อกับสาย Extension  tube ซึ่งจะต่อกับ IV Catheter  บริเวณ 
Hub และมีปุ่มควบคุมทิศทางการไหลของสารน ้า โดยมีหัวลูกศรชี บอกทิศทางการไหลของสารน ้า        

   ก   ข   ค 
   ภาพที่ 9.6  ก.  แสดงทิศทางการไหลของสารน ้าตามหัวลูกศร  ข.การต่อเข้ากับ IV set ค. Extension  tube   
                            

5.  สายรัดแขน  (Tourniquet)  สายยางรัดแขนมีวัตถุประสงค์เพ่ือหยุดการไหลกลับของเลือด
ชั่วคราว ท้าให้ต้าแหน่งของหลอดเลือดบริเวณที่ต่้ากว่าต้าแหน่งที่รัดมีเลือดคั่งท้าให้หลอดเลือดโป่งนูน 
สามารถ เห็นหลอดเลือดได้ชัดเจนการรัดแขน ควรจัดให้ปลายทั งสองข้างของสายรัดชี ไปด้านบน ของต้าแหน่ง
ที่จะแทงเข็ม เพ่ือป้องกันไม่ให้ปลายสายมาสัมผัสต้าแหน่งที่จะแทงเข็ม 

6.  ถุงมือสะอาด  (disposable gloves) 
7.  เสาแขวนถุง/ขวดสารน ้า (IV  pole)    
8.  อุปกรณ์อ่ืนๆ คือ ส้าลีปลอดเชื อ  แอลกอฮอล์ 70% แผ่นโปร่งแสงปิดต้าแหน่งที่แทงเข็ม

(Transparent  dressing)  หรือก๊อสปลอดเชื อ  ไม้รองแขน  พลาสเตอร์ 
การเตรียมขวดสารน ้าและการควบคุมอัตราหยดของสารน ้า 

        
ภาพที่ 9.7 การปิดป้ายชนิดสารน ้าที่ข้างขวดและการแสดงระดับสารน ้าตามเวลาทุก 1-2 ชั่วโมง 
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พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้สารน ้าให้ถูกต้องตามแผนการรักษาและควบคุมอัตราการไหล
ของสารน ้าตามจ้านวนและเวลาตามที่แพทย์สั่งการรักษาเพ่ือให้ผู้ป่วยสุขสบายและปลอดภัย พยาบาลต้อง
ค้านวณปริมาณของสารน ้าต่อชั่วโมงและอัตราการหยดของสารน ้าต่อนาที  การค้านวณอัตราการหยดของสาร
น ้าต่อนาที  โดยค้านวณจากอัตราหยดของสารน ้า (Drop factor) ที่เท่ากับ1 มิลลิลิตร  
ตัวอย่าง แพทย์สั่งการรักษาให้ 5%D/W 1000 cc .IV drip  in 10 ชม.ก้าหนดให้ใช้ Microdrip 
สูตรการค้านวณ   จ้านวนหยด / นาที  = ปริมาตรสารน ้า  (มล.)  x drop  factor  ( หยด / นาที  ) 
                                           เวลา  (นาท)ี 

                จ้านวนหยด / นาที  =    1000   มล. x 60                 
                       600  (60 นาที x10 ชม) 

=         6000 

                                                                                                           600  
                                           =        100  หยด / นาที     
      หรือ จ้านวนหยด / นาท ี       =   ปริมาตรสารน ้าต่อชั่วโมง  x drop factor (หยด/นาที  ) 
                                                                        เวลา ( 60นาที  )  
 
 วิธีค้านวณ   หาสารน ้าที่ได้รับต่อชั่วโมงก่อน โดยเอา  1000  มล.    หารด้วย   10  ชม. 
                                =     1000      
                                                     10       
                                            =     100     มล. /ชม. 

                     จ้านวนหยดต่อนาที    =  100 มล.  x  60  
                                                     60 นาท ี
                                            =    6000 
                           60  
                                            =100   หยด  /นาที 

 
เมื่อค้านวณปริมาณหยดสารน ้าได้แล้ว ให้ปฎิบัติดังต่อไปนี  

            1.  ปิดป้ายชนิดสารน ้าที่ข้างขวดตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยระบุชื่อผู้ป่วย  เตียง /ห้อง  ชนิด
ของสารน ้า อัตราหยด วันที่เริ่มให้  วันที่หมด เวลาที่ให ้ชื่อผู้ให้ 
            2.  ท้าเครื่องหมายแสดงระดับสารน ้าตามเวลาทุก 1-2 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบปริมาณสารน ้าที่ผู้ป่วย
ควรได้รับตามเวลาตรงด้านที่มีสเกลซึ่งมี สเกล  2 แบบคือแบบเปิด  (Open)และแบบปิด(Close) กับ
บรรยากาศ ซึ่งจะต้องตรวจสอบกับชุดให้สารน ้า ถ้ามีช่องทางติดต่อกับบรรยากาศถือเป็นระบบเปิด แต่ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่นิยมผลิตชุดให้สารน ้าที่เป็นระบบปิดมากกกว่า  เพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื อ 

วิธีการปฎิบัติการให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า 
การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า 

          วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.  ตรวจสอบการให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า
กับค้าสั่งการรักษาของแพทย์อีกครั ง 
 

2.  ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และเทคนิค
การปฎิบัติการแทงเข็มให้สารน ้าข้อควรพึงระวัง 
วัตถุประสงค์ของการให้สารน ้าความรู้เกี่ยวกับ
ยาตามแผนการรักษา 
3.  น้าอุปกรณ์ทั งหมดไปที่เตียงผู้ป่วย   
4.  ถามชื่อนามสกุล ผู้ป่วยซักประวัติการแพ้ยา  
สารไอโอดีนหรืออาหารทะเล พลาสเตอร์   
5. บอกวัตถุประสงค์และขั นตอนการท้าให้ผู้ป่วย
ทราบว่า ขณะแทงเข็มจะรู้สึกไม่สุขสบายและ
เจ็บเล็กน้อย  แต่จะรู้สึกสบายขึ นขณะสารน ้า
ไหล พร้อมกับอธิบายแผนการรักษา ระยะเวลา
ที่ให้  ปริมาณสารน ้าที่ได้รับ  
6.  ล้างมือ 
7.  การเปิดชุดให้สารน ้าและการต่อกับขวดสาร
น ้าต้องค้านึงถึงเทคนิคปลอดเชื ออย่างเคร่งครัด 
ในการเปิดชุดให้สารน ้าและการต่อกับขวดสาร
น ้า  
7.1   เปิดฝาปิดจุกยางของขวดสารน ้าออก      
7.2   ใช้ปากคีบส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ใส่มือ
บีบให้หมาด เช็ดจุกยางขวดสารน ้า  

      
ภาพที ่9.8 การดึงฝาปิดจุกยางขวดสารน ้า   
 7.3  เปิดชุดให้สารน ้า  ปิดที่ปรับหยดสารน ้า 
ดึงฝาครอบปลายเข็มด้านที่มีกระเปาะออก  
แทงผ่านทะลุจุกยางของขวดสารน ้า 

 ก
ภาพที ่9.9  ล้าดับการแทงเข็มเข้าจุกยางของ 
 

1.  เพ่ือให้แน่ใจว่าชนิดและอัตราหยด และ/หรือ
ยาที่ต้องให้ถูกต้องตามค้าสั่งการรักษาของ
แพทย ์
2.  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 
 
 
 
3.  เพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน 
4.  เพ่ือตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ตรงตาม
แผนการรักษาของแพทย์  และแน่ใจว่า ถูกคน 
5.  เพ่ือเป็นการให้ข้อมูล  ค้านึงถึงสิทธิผู้ป่วย  
ลดความวิตกกังวล  ผู้ป่วยจะได้ให้ความร่วมมือ
ตามแผนการรักษาของแพทย์   
 
 
 
6.  เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 
7.  เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื อ 
 
 
 
7.1  เพ่ือเตรียมต่อชุดให้สารน ้าบริเวณจุกยาง  
7.2  เพ่ือท้าความสะอาดและป้องกันการปน 
เปื้อนเชื อ 

 
และการเช็ดท้าความสะอาดจุกยาง 
7.3  เพ่ือป้องกันอากาศเข้าชุดให้สารน ้า 
 
 
 

ค ง 

ขวดสารน ้า  ก.และ ข. การเปิดฝาครอบปลาย
เข็มออก ค.และง.การแทงเข็มทะลุจุกยาง 
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
7.4  แขวนขวดสารน ้ากับเสาแขวนน ้าเกลือ 
7.5  บีบกระเปาะของชุดให้สารน ้า ให้สารน ้า
ไหลลง โดยให้มีปริมาตรครึ่งหนึ่งของกระเปาะ  

 
ภาพที ่9.10  การบีบกระเปาะของชุดให้สารน ้า    
7.6   ดึงฝาครอบปลายเข็มบริเวณส่วนปลาย
ของชุดให้สารน ้า โดยยึดหลักเทคนิคปลอดเชื อ  
แล้วเปิดที่ปรับหยดสารน ้า ให้สารน ้าไหลตาม
สาย แล้วปิดที่ปรับหยดสารน ้า แล้วใช้ฝาครอบ
ปลายเข็มกลับเหมือนเดิม ด้วยเทคนิคปลอดเชื อ   

                 ก.  
ภาพที ่9.12 ก. ฟองอากาศในสายชุดให้สารน ้า   
 
8.  ปิดป้ายที่ขวดสารน ้า บอกชื่อยาที่ผสมลงใน
ขวดสารน ้า (ถ้าม)ีและปิดป้ายที่สายชุดให้สารน ้า 
บอก วันและเวลาที่ต้องเปลี่ยนชุดให้สารน้ตาม
นโยบายของโรงพยาบาลโดยปกติจะเปลี่ยนทุก  
3 วัน 
 9.  จัดท่านอน  Low  Fowler ’s  position  
ใช้ผ้าห่มรองใต้แขนผู้ป่วย  
10.  เลือกหลอดเลือดด้าที่จะให้สารน ้าโดยรัด
สายยางเหนือบริเวณที่จะแทงเข็ม  3-4  นิ ว  ถ้า
เป็นต้าแหน่งที่บริเวณหลังมือ บอกให้ผู้ป่วยก้า
มือ  
 
11.  เช็ดผิวหนังด้วยส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70  % 
โดยเช็ดวนออกโดยรอบหรือเช็ดไปทางเดียวกัน  
12.  ถอดปลอกเข็มออกจากหัวเข็มด้วยเทคนิค
ไร้เชื อ  ระวังปลายเข็มสัมผัสสิ่งปนเปื้อนใช้มือ

7.4  เพ่ือให้สารน ้าไหลตามแรงโน้มถ่วง 
7.5  เพ่ือสะดวกต่อการสังเกตการหยดของสาร
น ้า 

    
ภาพที ่9.11 แสดงหยดของสารน ้าในกระเปาะ 

7.6  เพ่ือไล่อากาศในสายชุดให้สารน ้าออกให้
หมด และสารน ้าเข้ามาแทนที่จนเต็มสาย และ
เพ่ือป้องกันไม่ให้ฟองอากาศจ้านวนมากเข้าไป
ในหลอดเลือด   

           ข 

ข. วิธีไล่ฟองอากาศออกจากสายชุดให้สารน ้า 
8.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยตามหลัก6R 
และลดการติดเชื อ 
 
 
 
9.  เพ่ือสะดวกในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือด 
 
10.  เพ่ือเป็นการอุดกั นการไหลเวียนของเลือด
กลับเข้าสู่หัวใจ เป็นสาเหตุให้ หลอดเลือดด้า
ขยาย และมองเห็นเส้นเลือดชัดเจน  แต่ต้อง
ยังคงคล้าพบการเต้นของ  Radial pulse อยู่
เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่รัดสายยางแน่นเกินไป 
11.  เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 

 
12.  เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
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ข้างที่ถนัดจับเข็มโดยให้ปลายด้านตัดของเข็มอยู่
ด้านบน 
13.  ยึดผิวหนังบริเวณหลอดเลือดด้าที่จะแทง
เข็มให้ตึงด้วยมืออีกข้าง  
14.  แทงเข็ม โดยท้ามุมประมาณ  10-30 องศา
กับผิวหนังตรงกลางหรือเข้าทางด้านข้างหลอด
เลือดด้าจนมิดปลายตัดของเข็มแล้วกดมุมลงจน
เกือบขนานกับผิวหนัง  เบนปลายเข็มเข้าหลอด
เลือดด้า เมื่อมองเห็นเลือดที่หัวเข็ม แสดงว่าเข็ม
อยู่ในหลอดเลือดแล้ว  จากนั นปล่อยมือที่ดึง
ผิวหนังไว้ให้ตึง มาจับหัวเข็มด้านบน อีกมือหนึ่ง
ดึงแกนเข็มออกท่ีละน้อยพร้อมๆกับมือที่จับหัว
เข็มไว้ดันเข็มพลาสติกเข้าไปตามแนวหลอด
เลือดเป็นระยะๆจนสุดเข็ม  ยังไม่ต้องดึงแกน
เข็มออก  

 
 
 
 
15.  ใช้มือที่จับหัวเข็มด้านบนเปลี่ยนมากดบน
ผิวหนังใกล้ต้าแหน่งที่ปลายเข็มพลาสติกอยู่ใน
หลอดเลือด  
16.  ให้ผู้ป่วยคลายมือออก ใช้มืออีกข้างปลด
สายยางรัดแขนออกแล้ว แล้วเปลี่ยนมาดึงแกน
เข็มออกทิ งลงชามรูปไต   ถอดเข็มที่สวมส่วนต่อ
ของชุดให้สารน ้าออก  น้ามาต่อกับข้อต่อของหัว
เข็มพลาสติก ด้วยเทคนิคไร้เชื อ หมุนให้แน่น   
17.  เปิดที่ปรับหยดสารน ้า  ให้สารน ้าไหลเข้า
หลอดเลือดด้า สังเกตผิวหนังบริเวณที่แทงเข็ม 
ถ้าไม่มีอาการบวม  ให้ยึดหัวเข็มกับผิวหนัง
ด้วยพลาสเตอร์ (หรือปิด  Sterile   gauze  แล้ว
ปิดด้วย พลาสเตอร์หรือปิดด้วยฟิล์มแผ่นใส ) 
และปรับอัตราการไหลของสารน ้าตามแผนการ
รักษา  

 

 
13.  เพ่ือให้หลอดเลือดอยู่กับที่และท้าให้แทง
เข็มเข้าเส้นเลือดได้ง่าย 
14.  เพ่ือลดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดด้าและ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน ้า 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 9.13 การแทงเข็มเข้าหลอดเลือดและ
การปลดสายยางรัดแขนออก 
15.  เพ่ือกดหลอดเลือดที่ปลายเข็มไม่ให้เลือด
ไหลออกมาทางรูเข็ม 
 
16.  เพ่ือลดแรงต้านการไหลของสารน ้าและ
ป้องกันการเลื่อนหลุด 
 
 
 
17.  เพ่ือให้แน่ใจว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือด
ด้า  และเพ่ือให้ปลายเข็มอยู่กับที่  
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ภาพที่ 9.15  ปิดด้วยพลาสเตอร์จัดวางสายไม่

รั งหรือห้อยถ่วง 
 
 

18.  แนะน้าวิธีการปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยทราบและ
จัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
 
19.  ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าท่ี  
20.  ล้างมือ  
21.  เขียนบันทึกการให้สารน ้าใน Nurse  ‘s 
note  

 
ภาพที่ 9.14  การปรับหยดการให้สารน ้า 
โดยการเลื่อน  คลายล้อหมุนที่บีบสายชุดให้สาร
น ้าไว้ ไปมานับจ้านวนหยดต่อนาทีให้ตรงตามที่
ค้านวณ โดยให้นาฬิกาอยู่ข้าง Drip chamber 
18.  ลดความวิตกกังวลและเพ่ือป้องกันภาวะ 
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ นเช่นเลือดไหลย้อนกลับ
เป็นต้น  
19.  สะดวกต่อการใช้ครั งต่อไป  
20.  ป้องกันการแพร่กระจายเชื อ 
21.  เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 
การเปลี่ยนขวดสารน ้า  
อุปกรณ์ 
1.  ขวดสารน ้า ตามค้าสั่งการรักษา                              
2.  ส้าลีชุบแอลกอฮอล์  70%                                    
3.  ป้ายปิดขวดสารน ้า          

          วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.  ตรวจสอบสารน ้ากับค้าสั่งการรักษาของ
แพทย์อีกครั ง ปิดป้ายชนิดสารน ้าที่ข้างขวดตาม
แผนการรักษาของแพทย์และท้าเครื่องหมาย
แสดงระดับสารน ้าตามเวลาที่ผู้ป่วยควรได้รับ
ตามเวลาตรงด้านที่มีสเกล 
2.  น้าอุปกรณ์ทั งหมดไปที่เตียงผู้ป่วย  
3.บอกให้ผู้ป่วยทราบถึงการพยาบาลและ
วัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติ 
4.  ล้างมือ 
5.  เปิดฝาปิดจุกยางของขวดสารน ้าออก 

1.  เพ่ือให้แน่ใจว่าชนิด และอัตราหยด   และ/
หรือ ยาที่ต้องให้  ถูกต้อง  ตามค้าสั่งการรักษา
ของแพทย์ 
 
 
2.  เพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน 
3.  เพ่ือเคารพสิทธิผู้ป่วย 
 
4.  เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 
5.  เพ่ือเตรียมต่อชุดให้สารน ้าบริเวณจุกยาง 
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6.  ใช้ปากคีบส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % ใส่มือ
บีบให้หมาด เช็ดจุกยางขวดสารน ้า  
7.  ปิดที่ปรับหยดสารน ้า  
 
8.  ยกขวดสารน ้าเก่าออกจากเสาแขวนแล้วรีบ
ถอดเข็มแทงสารน ้าออกจากขวดสารน ้าเก่า
ระมัดระวังอย่าให้เข็ม  Contaminate 
9.  แทงเข็มให้สารน ้าเข้ากับขวดสารน ้าใหม่
แขวนขวดสารน ้ากับเสาแขวนน ้าเกลือ 
10.  เปิดที่ปรับหยดสารน ้า ตรวจสอบระดับสาร
น ้าในกระเปาะและปรับหยดตามแผนการรักษา 

6.  เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค  
 
7.  เพ่ือหยุดการไหลของสารน ้าขณะเปลี่ยนขวด
สารน ้าใหม่ 
8.  เพ่ือถอดเข็มออก 
 
 
9.  เพ่ือให้สารน ้าไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก 
 
10.  เพ่ือให้ได้สารน ้าตามแผนการรักษา 

                                   
การเปลี่ยนขวดสารน ้าและชุดให้สารน ้า        
อุปกรณ์    
1.  ขวดสารน ้า ตามค้าสั่งการรักษา                              
2.  ส้าลีชุบแอลกอฮอล์  70%                                     
3.  ป้ายปิดขวดสารน ้า และป้ายปิดชุดให้สารน ้าบอกเวลาเปลี่ยนสาย 

            4.  ชุดให้สารน ้า                                            
           วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1. ล้างมือ  
2.  เปิดชุดให้สารน ้าใหม่และต่อกับขวดสารน ้า 
ด้วยวิธีการดังนี  
 2.1   เปิดฝาปิดจุกยางของขวดสารน ้าออก 
 2.2  ใช้ปากคีบส้าลีชุบแอลกอฮอล์  70%ใส่มือ
บีบให้หมาด  เช็ดจุกยางขวดสารน ้า 
 2.3  ปิดที่ปรับหยดสารน ้า 
 2.4  ดึงฝาครอบปลายเข็มด้านที่มีกระเปาะ
ออก  แทงผ่านทะลุจุกยางของขวดสารน ้า 
 2.5  แขวนขวดสารน ้ากับเสาแขวนน ้าเกลือ  
 2.6  บีบกระเปาะของชุดให้สารน ้า ให้สารน ้า
ไหลลง โดยให้มีปริมาตรครึ่งหนึ่งของกระเปาะ 
 2.7  ถอดฝาครอบเข็มปลายสายชุดให้สารน ้า
ออก เปิดที่ปรับหยดสารน ้า ให้สารน ้าไหลตาม
สาย แล้วปิดที่ปรับหยดสารน ้า สวมครอบเข็ม
กลับระวังอย่าให้ Contaminate 

1. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค  
2.  เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 
  
2.1  เพ่ือแทงเข็ม  
2.2  เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค  
  
2.3   เพ่ือป้องกันอากาศเข้าชุดให้สารน ้า     
2.4   เพ่ือต่อชุดให้สารน ้ากับขวดสารน ้า 
  
2.5   เพ่ือให้สารน ้าไหลตามแรงโน้มถ่วง  
2.6   เพ่ือให้เห็นหยดสารน ้า 
 
2.7   เพ่ือไล่อากาศในสายชุดให้สารน ้าออกให้
หมด   
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3.  ปิดป้ายชนิดสารน ้าที่ข้างขวดตามแผนการ
รักษาของแพทย์และท้าเครื่องหมายแสดงระดับ
สารน ้าตามเวลาที่ผู้ป่วยควรได้รับตามเวลาตรง
ด้านที่มีสเกล 
4.  น้าอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย 
5.  ปิดที่ปรับหยดสารน ้าของชุดให้สารน ้าเก่า  
6.  ใช้ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดรอยต่อของ
เข็มกับสายน ้าเกลือแล้วปลดออกจากกัน แล้วรีบ
ต่อหัวเข็มเข้ากับหัวต่อของสายน ้าเกลือชุดใหม่                          
7.  เปิดที่ปรับหยดสารน ้าปรับอัตราการหยด
ของสารน ้าตามแผนการรักษา    
8.  ปิดป้ายบอกวันเวลา เริ่มและวันเวลาเปลี่ยน  
9.  เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 

3.  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับสารน ้าตามแผนการรักษา
ของแพทย ์
 
 
4.  ประหยัดเวลาและแรงงาน 
5.  เพ่ือหยุดการไหลของสารน ้าชั่วคราว 
6.  เพ่ือลดการติดเชื อ  
 
 
7.  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับสารน ้าตามแผนการรักษา
ของแพทย ์
8.  เพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื อ 
9.  สะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
 

 
การหยุดให้สารน ้า 
วัตถุประสงค์     เมื่อได้สารน ้าครบตามแผนการรักษาหรือพบอาการแทรกซ้อน 
อุปกรณ์  
1.  ส้าลีปลอดเชื อ   2.  พลาสเตอร์  3.  ถุงมือ 

          วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 

1.  บอกวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยทราบ 
2.  ปิด  clamp    
3.  แกะพลาสเตอร์ที่ปิดยึดหัวเข็มออกทีละชิ น
ระมัดระวังอย่าให้เข็มถูกดึงรั งหลุดออกจาก
ผิวหนัง 
4.  สวมถุงมือ  
5.  ใช้มือข้างหนึ่งวางส้าลีแห้งบนต้าแหน่งที่
แทงเข็ม   แล้วใช้มือข้างที่ถนัดค่อยๆดึงเข็มที่
แทงให้สารน ้าออกจากผิวหนังตามแนวที่แทง
เข็ม เมื่อปลายเข็มโผล่พ้นผิวหนังแล้วกดส้าลี
แล้วใช้พลาสเตอร์ปิดไว้ 
6.  เก็บชุดให้สารน ้าและเข็มที่แทงให้เรียบร้อย
ทิ งลงในขยะติดเชื อ 
7.  บันทึกวัน  เวลา เหตุผลของการหยุดให้สาร
น ้าลงในบันทึกการพยาบาล 

1.  เพ่ือเคารพสิทธิผู้ป่วย 
2.  เพ่ือหยุดการไหลของสารน ้า 
3.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 
 
4.  เพ่ือป้องกันไม่ให้เลือดสัมผัสมือ  
5.  เพ่ือห้ามเลือดสักครู่ 
 
 
 
 
6.  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื อ 
 
7.  เพ่ือประเมินผู้ป่วยและใช้เป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย 
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อาการแทรกซ้อนจากการให้สารน ้า  
1. บวมตรงต้าแหน่งที่แทงเข็มให้สารน ้าเกิดจากการมีสารน ้าออกนอกหลอดเลือดด้า 

(Infiltration) และมีการแทรกซึมของ สารน ้าคั่งในเนื อเยื่อใต้ชั นใต้ผิวหนัง สาเหตุเกิดจากเข็มแทงทะลุออก
นอกหลอดเลือด    ตรวจพบสารน ้าไหลช้าหรือหยุดไหลโดยไม่มีการหักพับงอหรือกดทับสายให้สารน ้า  อาการ
และอาการแสดงพบผิวหนังบริเวณที่แทงเข็มจะบวม สัมผัสผิวหนังจะเย็นและปวดแสบ  ไม่สุขสบาย  ถ้าสาร
น ้ามียาผสมอยู่ด้วยอาจเกิดการระคายเคืองหรือท้าให้เนื อเยื่อตายได้  

การพยาบาล  ให้เปลี่ยนต้าแหน่งที่แทงเข็มใหม่ จัดแขนข้างที่บวมให้สูงกว่าล้าตัวผู้ป่วยประคบ
บริเวณที่บวมด้วยความร้อน เพ่ือให้สารน ้าซึมกลับและยุบบวม  ถ้าสารน ้ามียาที่ระคายเคืองซึมใต้เนื อเยื่อ  ให้
รายงานแพทย์ทราบ 

2.  หลอดเลือดด้าอักเสบ (Phlebitis) เกิดจากการระคายเคืองและบอบช ้าของหลอดเลือด อาจจาก
การเสียดสีจากเข็มบ่อยครั ง การใช้เข็มขนาดใหญ่แทงหลอดเลือดพบว่าหลอดเลือดด้าขนาดเล็กอักเสบได้ง่าย
กว่า  การระคายเคืองจากยา  การอักเสบจากลิ่มเลือดบริเวณปลายเข็ม อาการและอาการแสดงพบต้าแหน่ง
หลอดเลือดด้าที่แทงเข็ม แดงร้อนตามแนวของหลอดเลือด  หลอดเลือดด้าที่ให้สารน ้าเป็นล้าแข็ง ผู้ป่วยจะบ่น
ปวดแสบปวดร้อนบางครั งมีไข้ ผิวหนังรอบๆบริเวณท่ีแทงเข็มบวมสัมผัสผิวหนังจะอุ่น 

 การพยาบาล  เปลี่ยนต้าแหน่งที่แทงเข็มใหม่ ประคบด้วยความเย็นสลับร้อนหรือแพทย์อาจให้ยาทา 
เพ่ือลดความเจ็บปวดและการอักเสบ 

3.  ฟองอากาศเข้าไปอยู่ในหลอดเลือด (Air embolism) เกิดจากการไล่ฟองอากาศออกจากสายให้
สารน ้าไม่หมดหรือการปล่อยให้สารน ้าหมดขวดจนมีอากาศผ่านเข้าไปในสายให้สารน ้าหรือการต่อปลายข้อต่อ
ของสายให้สารน ้ากับหัวเข็มที่มีช่องว่างให้ฟองอากาศเข้าแทรก อันตรายจากฟองอากาศจะมีมาก ถ้าลอยไปอุด
กั นการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี ยง สมอง หัวใจ ไต อาการที่พบมักเกิดจากหลอดเลือดแฟบแบนทันที คือ
อาการเขียวคล ้าจากการขาดออกซิเจน ชีพจรเบาเร็ว BP ต่้า ไม่รู้สึกตัว อาจตายได้   

การพยาบาล หยุดการให้สารน ้าจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย ศีรษะต่้า ฟองอากาศจะผ่านเข้าไปสู่
หัวใจห้องล่างขวาและเข้าไปในปอด เตรียมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน รายงานแพทย์ทันที ตรวจสอบสัญญาณชีพ
และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง 
             ในกรณีที่มีลิ่มเลือดอุดตันที่ปลายเข็ม ห้ามใช้กระบอกฉีดยาฉีดสารน ้าดูดหรือฉีดผ่านเข็ม เพราะลิ่ม
เลือดจะหลุดเข้าไปในหลอดเลือด ให้เปลี่ยนเข็มและต้าแหน่งที่แทงใหม่ 

4.  การมีสารน ้ามากกว่าปกติในระบบหลอดเลือด (Circulatory overload) เกิดจากการให้สารน ้ามี
อัตราหยดเร็วเกินไป ผู้ป่วยจะมีภาวะน ้าเกิน อันตรายในเด็ก สูงอายุ โรคไตหัวใจ ผู้ป่วยอาจหัวใจวาย น ้าท่วม
ปอด 

การพยาบาล  ปรับอัตราหยดลดลงจัดท่านอนให้ศีรษะสูงรายงานแพทย์ ให้ออกซิเจนวัดสัญญาณชีพ 
สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง 
            5.  การติดเชื อในกระแสเลือด  (Bacteremia  หรือ  Septicemia ) เกิดจากมีการปนเปื้อนเชื อโรค 
เข้าสู่ร่างกายจากกระบวนการเตรียมสารน ้า การผสมยาลงขวดสารน ้าหรือฉีดเข้าสายให้ สารน ้าที่ปราศจาก
เทคนิคการกีดกั นเชื อ การท้าความสะอาดผิวหนังไม่ดีพอ ผู้ป่วยจะมีไข้ หนาวสั่นมากหลังได้รับสารน ้า 30  
นาที ความดันโลหิตลดลง คลื่นไส้ อาเจียน  

การพยาบาล   หยุดให้สารน ้าทันที รายงานแพทย์ ตรวจสอบสัญญาณชีพ ส่งตรวจเลือด  และสาร
น ้าไปเพาะเชื อ  ให้ยาปฎิชีวนะตามแผนการรักษา 
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การให้เลือด  (Blood  transfusion)  
           หมายถึงการให้เลือดรวม (  whole  blood) หรือส่วนแยกของเลือดเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดด้า
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี       
          1.  เพ่ิมปริมาณเลือด ทดแทนการสูญเสียเลือด เช่น ผ่าตัด บาดเจ็บ 
          2.  เพ่ิมจ้านวนเม็ดเลือดแดง และรักษาระดับฮีโมโกลบินในผู้ป่วยโลหิตจาง 
          3.  เพ่ือทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (Coagulation   factor)   
ชนิดของเลือด 

1.  Whole blood หมายถึง ส่วนของเลือดทั งหมดประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ด
เลือดประมาณ 45% และพลาสม่าประมาณ 55% มักจะให้ในผู้ป่วยที่มีการสูญเสียเลือดเป็นจ้านวนมากที่ต้อง
ได้รับการทดแทนทั งจ้านวนเม็ดเลือดแดงและปริมาตรของเลือด เลือด  1 ถุงจะมีปริมาณ 300 - 400 มิลลิลิตร 
เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 21วัน 

      2.  Fresh blood เป็นส่วนแยกของเลือดที่ประกอบด้วยพลาสมาสดที่เก็บไว้ในตู้เย็นของธนาคาร
เลือดน้อยกว่า24ชั่วโมง ประกอบด้วยปัจจัยการแข็งตัวของเลือดได้แก่ เพลตเลต และเฟคเตอร์ VIII จะให้ในผู้ที่
มีปัญหาขาด ซึ่งท้าให้มีภาวะเลือดออกง่าย 

3.  Packed red cell เป็นส่วนแยกของเลือดที่น้าเอาพลาสม่าออกไปเกือบหมด มีเม็ดเลือดแดง
เข้มข้นประมาณ 70-75% มีความหนืดสูง  เลือด 1 ถุงจะมีปริมาณ  200-250 มิลลิลิตร Packed red cellจะ
ช่วยเพ่ิมการน้าพาออกซิเจนไปเลี ยงส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ไม่ได้เพ่ิมปริมาตรของเลือดเหมือน  Whole 
blood มักใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางเรื อรัง 

4.  Leukocyte -poor blood  เป็นส่วนแยกของเลือดท่ีประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงที่มีส่วนของเม็ด
เลือดขาวน้อย  

  5.  Platelet concentrate  เป็นส่วนแยกของเลือดที่ประกอบด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น   จะให้ใน
ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่้าเพ่ือช่วยในการห้ามเลือดท้าให้เลือดหยุด 

           6.  Concentrate leukocyte เป็นส่วนแยกของเลือดที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวเข้มข้น  ซึ่งจะให้
ทดแทนในผู้ป่วยที่มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่้าหรือผิดปกติซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดการติดเชื อ 
             7.  Cryoprecipitate  เป็นส่วนแยกของเลือดที่ประกอบด้วยพลาสมาโปรตีนมีส่วนประกอบ ของ
ไฟบริโนเจนและแฟคเตอร์ VIII ซึ่งช่วยในการแข็งตัวของเลือด ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย  เช่น  
Hemophilia 
            8. Cryoremoved  plasma    เป็นส่วนแยกของเลือดที่เหลือจากการเตรียม Cryoprecipitate ไป
แล้วจึงขาดไฟบริโนเจน และแฟคเตอร์ VIII ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีมีภาวะเลือดออกเนื่องจากขาดปัจจัยการแข็งตัว
ของเลือดบางชนิดได้ และยังช่วยในการเพ่ิมปริมาตรของพลาสมาในผู้ป่วยช็อคหรือมีบาดแผลไหม้น ้าร้อนลวก
ได ้
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            9.  Human  serum albumin  เป็นส่วนแยกของเลือดที่ประกอบด้วย  Albumin ซึ่งเป็นพลาสมา 
โปรตีน ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มปริมาตรของเลือด เช่น ผู้ป่วยช็อคจากการเสียเลือด  หรือมีบาดแผล
ไหม้น ้าร้อนลวก เพ่ือป้องกันภาวะเลือดเข้มข้น หรือผู้ป่วยที่มี  Albumin ต้่า 
        การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับเลือด 
            ก่อนการให้เลือด 

1.  ตรวจสอบประวัติของการได้รับเลือดของผู้ป่วย   ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยได้รับเลือดมาก่อนจะได้
ทราบหมู่เลือด  และอาการผิดปกติจากการให้เลือด เพ่ือเตรียมการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ น 

2.  บอกวัตถุประสงค์และเหตุผลในการให้เลือด และการเจาะเลือดเพ่ือขอเลือด 
3.  เจาะเลือด (Clotted  blood) จ้านวน  5-10  มิลลิลิตร  จากหลอดเลือดด้าเพ่ือส่งคลังเลือดเพ่ือ

หาหมู่เลือด  (Typing) และหาเลือดท่ีเข้ากันได้  (Cross  matching)ระหว่างเลือดของผู้ให้และผู้รับเลือด  โดย
แพทย์เป็นผู้เจาะ พยาบาลมีหน้าที่ก่อนเจาะเลือดต้องตรวจสอบความถูกต้องทั งชื่อ  นามสกุล เลขประจ้าตัว
โรงพยาบาล (HN)  ของผู้ป่วยให้ตรงกับป้ายข้อมือผู้ป่วย  ใบขอเลือด  และหลอดใส่เลือด โดยแพทย์ผู้ เจาะ
เลือดต้องเซ็นชื่อในใบขอเลือดและหลอดที่ใส่เลือดทุกครั ง  ส่งใบขอเลือดและหลอดเลือดไปยังคลังเลือด 

4.  เมื่อได้รับเลือดแล้วตรวจสอบหมู่เลือด ชนิดของเลือด ชื่อ นามสกุล เลขท่ีผู้ป่วย เลขท่ีรพ. ให้ตรง
กับใบขอเลือดและถุงเลือดก่อนการให้โดยท้าร่วมกับแพทย์ การอุ่นเลือดโดยทิ งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนการใช้ 
จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการให้เลือดผิดกลุ่มแก่ผู้ป่วยได้  

5.  ขณะให้เลือดพยาบาลควรประเมินอาการและอาการแสดงถึงการแพ้เลือด และการให้เลือดผิด
กลุ่มในช่วง 15นาทีแรก และทุกๆ  15 นาที อาการแสดงที่ส้าคัญคือ หนาวสั่น ไข้ ผื่นที่ผิวหนัง ความดันเลือด
ต่้า และช็อค กรณีที่สงสัยว่าแพ้เลือด พยาบาลควรปฏิบัติดังนี  หยุดให้เลือดทันที และให้ 0.9 Normal saline 
solutionทดแทน รายงานแพทย์ เตรียมการช่วยชีวิต (Cardiopulmonary resuscitation) ตรวจวัดสัญญาณ
ชีพ ประเมินการขับถ่ายปัสสาวะและส่งปัสสาวะส่งตรวจ เพ่ือหาเม็ดเลือด ส่างภาชนะบรรจุเลือด และชุดให้
เลือดคืนธนาคารเลือด เขียนรายงานอาการและอาการแสดงที่พบ ตลอดจนกิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยผู้ป่วย
ในบันทึกทางการพยาบาล 

วิธีปฏิบัติการให้เลือด 
ž              อุปกรณ์ 

1.  ชุดให้เลือด (Blood transfusion set) 
2.  เข็มที่ใช้ในการแทงหลอดเลือด (IV catheter)  เบอร ์18 - 20 
3.  ถุงมือ 
4.  เสาน ้าเกลือ 
5.  ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 

         6.  สายยางรัดแขน (Tourniquet ) 
     7.  กระบอกฉีดยา   20  มิลลิลิตร บรรจุ 0.9% normal saline  ต่อกับ Extension  tube   

         8.  ขวดหรือถุงเลือด ชนิดตามแผนการรักษา 
         9.  พลาสเตอร์ 
             วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 

1.  สวมถุงมือสะอาด 
2.  เตรียมกระบอกฉีดยา 20 มิลลิลิตร บรรจุ 
0.9%  Normal saline  ต่ อ กั บ  Extension  
tube และเข็มที่จะแทงให้เลือด  
3.  รัด Tourniquet เหนือต้าแหน่งที่ต้องการ
แทงเข็ม 
4.  เตรียมผิวหนังด้วยส้าลีชุบแอลกอฮอล์70%
เช็ดต้าแหน่งที่ต้องการแทงเข็ม เป็นวงกว้าง
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2 นิ ว ทิ งไว้นาน 
½-1 นาที  
5.   แทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดตามวิธี
ปฏิบัติการแทงเข็มให้สารน ้า 
6.  ยึดติดหัวเข็มที่แทง 
7.  ตรวจสอบว่าปลายเข็มที่แทงอยู่ในหลอด
เลือดด้าโดยการฉีดสารละลาย 0.9 %NSS เข้า
ไปในหลอดเลือด ประมาณ 2-5 มล.  ถ้าไม่มี
อาการบวมที่ปลายสายหรือเมื่อดึงลูกสูบถอย
หลังจะมีเลือดย้อนเข้ามาในสาย 
8.  ต่อสายชุดให้เลือดที่ไล่ฟองอากาศออกตาม
วิธีปฏิบัติการแทงเข็มให้สารน ้า  เข้ากับเข็มที่
แทง 
9.  เปิด Clamp ให้เลือดหยดเข้าไปช้าๆ  โดย
ปรับอัตราหยดเท่ากับ  20 หยด/นาทีในระยะ  
15 นาทีแรก ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ ให้ปรับ
อัตราหยดตามที่ค้านวณการให้เลือด  แต่ละยู
นิตไม่ควรเกิน  4 ชั่วโมง   
10.  ตรวจสอบสัญญาณชีพทุก  15  นาที ใน
ระยะเริ่มต้นและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ นอาการแสดงที่ส้าคัญคือ หนาวสั่น 
ไข้ ผื่นที่ผิวหนัง BP ต้่า shock  
11.  ลงบันทึกทางการพยาบาล 
 

1.  เพ่ือป้องกันการติดเชื อ 
2.  เพ่ือใช้ตรวจสอบว่าปลายเข็มอยู่ในหลอด
เลือด 
 
 

3.  เพ่ือให้เลือดคั่งบริเวณที่จะแทงเข็มจะเห็น
หลอดเลือดชัดเจน 
4.  เพ่ือให้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อที่ผิวหนัง 
         
 
 
5.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 
6.  ป้องกันการเลื่อนหลุด 
7.  เพ่ือให้แน่ใจว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือด 
         
 
 
 
8.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 
 
9. เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื อจากการ
แขวนถุงเลือดไว้นานเกินไป 
  
 
 
10.  เพ่ือสังเกตอาการแทรกซ้อนจากการให้
เลือดจะได้ให้การช่วยเหลือได้ทัน 
        
 
11.  เพ่ือเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
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การปรับอัตราการหยด 
การให้เลือดทุกส่วน (Whole blood) 1  ยูนิต มีปริมาตรเท่ากับ 450  มิลลิลิตร  และเม็ด

เลือดแดงอัดแน่น ( Packed red cell)  1 ยูนิต   มีปริมาตรเท่ากับ 250 มิลลิลิตร   ใช้เวลานาน 1 
½ -4 ชั่วโมง   พลาสม่า (Plasma) 1 ยูนิต มีปริมาตรเท่ากับ 220-250มิลลิลิตร   ใช้เวลานาน 2-3 
ชั่วโมง เกล็ดเลือด (Platelet) 1 ยูนิต มีปริมาตรเท่ากับ20-30 มิลลิลิตรและ Leukocyte 1 ยูนิต มี
ปริมาตรเท่ากับ 20-30 มิลลิลิตร  ใช้เวลา  10 นาที  

อาการแทรกซ้อน 
1.  เกิดปฏิกริยาภูมิแพ้ 

1.1  ปฎิกริยาการเกิดไข้ เป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ ของการได้รับเลือดหรือส่วนแยก
ของเลือด  ซึ่งอาจเกิดจากการที่ร่างกายของผู้ที่ได้รับเลือดมีความไวต่อการได้รับเซลล์เม็ดเลือดขาว
ของผู้ที่ให้เลือดมากกว่าปกติ  (Hypersensitivity)  ท้าให้มีไข้  หนาวสั่น  ปวดศีรษะและปวดเมื่อย
ตามตัว  ถ้าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวให้รีบหยุดการให้เลือด  รีบรายงานแพทย์  ติดตามสัญญาณชีพ
และอาการเปลี่ยนแปลงต่อ ในผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดปฎิกริยาการเกิดไข้เช่นนี  อาจให้ส่วนแยกของ
เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย  (Leukocyte-poor blood) 

1.2  ปฏิกริยาภูมิแพ้ ( Allergic  reaction) เป็นปฏิกิริยาจากการที่ร่างกายของ
ผู้รับเลือดมีความไวต่อการได้รับพลาสมาโปรตีนของผู้ให้เลือด ท้าให้มีอาการของภูมิแพ้  เช่น มีผื่น
แดงขึ นตามตัว คัน ในรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจมีการหายใจล้าบาก  ถ้าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าว
ให้รีบหยุดการให้เลือด  รีบรายงานแพทย์    ซึ่งมักให้ยา Antihistamine หลังจากนั นอาจให้เลือด
ต่อไปช้าๆอย่างระมัดระวัง ติดตามประเมินอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการหายใจล้าบาก   
ผู้ป่วยที่มีปฏิกริยาภูมิแพ้เช่นนี   อาจได้รับการพิจารณาให้เลือดที่มีการล้างเม็ดเลือดแดงแล้ว
(Washed  red blood cells)  และมีการให้ยา Antihistamine  ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันการเกิด
ปฏิกริยาภูมิแพ้จากการให้เลือด 

2.   เกิดปฏิกริยาการท้าลายเม็ดเลือด  (Hemolytic  reactions) 
       การเกิดปฏิกริยาการท้าลายเม็ดเลือด   เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต  

เกิดจากการที่เลือดของผู้ให้และผู้รับเข้ากันไม่ได้  เนื่องจากมีการให้เลือดหรือส่วนแยกของเลือดที่มี
หมู่เลือดไม่ตรงกัน  ร่างกายของผู้รับจึงสร้าง Antibody เพ่ือท้าลายเม็ดเลือด แดงที่ได้รับทันที   
ผู้ป่วยจะมีอาการหน้าแดง  ร้อน มีไข้  หนาวสั่น  ปวดศีรษะ ปวดหลัง  หายใจเร็ว หายใจล้าบาก  
ความดนัเลือดต่้า ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีสีด้า ต้องรีบหยุดการให้เลือด  รีบรายงานแพทย์  เพื่อให้
การช่วยเหลืออย่างถูกต้องทันท่วงที  มิฉะนั นผู้ป่ายอาจเสียชีวิต 

3.  เกิดปริมาตรสารน ้าเกิน  (Fluid   volume  overload)   
            เป็นการได้รับสารน ้าเกินเนื่องจากได้รับเลือดหรือส่วนแยกของเลือดเร็วเกินไป หรือมี
ปริมาณมากเกินไป  มักพบในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการท้างานของหัวใจและไต 
ผู้ป่วยจะมีอาการจากการเพ่ิมแรงดันของหลอดเลือดด้าเส้นเลือดที่คอโป่งหายใจล้าบากไอและเสียง
ปอดผิดปกติจึงมักให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Packed red cell) แทนการให้เลือดรวม (Whole 
blood) เพ่ือช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนนี  ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะสารน ้าเกินควรให้เลือด
ช้าๆ  จัดให้นอนศีรษะสูงและรีบรายงานแพทย์ 

4.  เกิดการติดเชื อ (Septic  reaction) 
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             เกิดจากการได้รับเลือดหรือส่วนแยกของเลือดที่มีแบคทีเรียปนเปื้อน  จากการใช้เทคนิค
ไร้เชื อไม่ดี ท้าให้เกิดการปนเปื้อน  ผู้ป่วยมักมีไข้อย่างรวดเร็ว   หนาวสั่น  อาจมีอาเจียน  ท้องเสีย  
ความดันเลือดต่้าต้องรีบหยุดการให้เลือด  รีบรายงานแพทย์  เพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
ทันท่วงที  เพ่ือป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียในเลือดจึงต้องตรวจสอบให้ถุงเลือดอยู่ในระบบปิด
และมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีการรั่วหรือช้ารุด  ต้องมีการเก็บรักษาเลือดหรือส่วนแยกของเลือดอยู่ใน
ตู้เย็นของคลังเลือดทีมีการควบคุมอุณหภูมิเฉพาะประมาณ 4  องศาเซลเซียส  ขณะรับเลือดมาจาก
คลังเลือด ต้องน้าใส่ภาชนะที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม  เมื่อถึงหอผู้ป่วย ห้ามอุ่นเลือด ให้
วางรอไว้ที่อุณหภูมิห้องเพ่ือให้คลายความเย็น  แต่ไม่ควรเกิน 20 นาที และควรให้เลือดให้หมด
ภายใน  4  ชั่วโมง 
            ข้อควรระวัง 
            1.  ต้องเปลี่ยนชุดให้เลือดใหม่ทุกครั งที่ เปลี่ยนถุงเลือด (1 ถุงต่อ1ชุด) เพ่ือให้การกรอง
เลือดมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
            2.  ห้ามให้ยาหรือสารละลายที่มีส่วนประกอบของเด็กซ์โตส  (Dextrose)  ทุกชนิดร่วมไป
พร้อมกับเลือด  เพราะอาจท้าให้เกิดการสลายตัวของเลือด หรือท้าให้สายยางอุดตันและแบคทีเรีย
เจริญเติบโตได้ 
            3.  ไม่ควรให้เลือดที่เพ่ิงน้าออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆ  เพราะอาจท้าให้ผู้ป่วยหนาวสั่น  ความ
เย็นของเลือดอาจรบกวนการท้างานของกล้ามเนื อหัวใจ  ท้าให้หัวใจเต้นผิดปกติ 
 
สรุปท้ายบท 

การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้าเป็นหัตถการทางการพยาบาลภายใต้ค้าสั่งการรักษาของ
แพทย์ที่มีการสอดใส่อุปกรณ์คือเข็มแทงหลอดเลือด ต่อเข้ากับชุดให้สารน ้า และสารน ้า เข้าสู่
ร่างกายผู้ป่วยซึ่งทุกขั นตอน พยาบาลต้องยึดหลักเทคนิคปราศจากเชื อ มิฉะนั นจะเป็นการน้าเชื อโรค
เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับต้าแหน่งหลอดเลือดที่ใช้แทง ชนิดของสารน ้า 
ตลอดจนการควบคุมดูแลการหยดของสารน ้า โดยการค้านวณอัตราการหยดให้ถูกต้อง และให้การ
พยาบาลขณะให้สารน ้า เลือด เพ่ือให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดี 
 
ค้าถามทบทวน 

1.  ในการให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า พยาบาลจะมีวิธีการทดสอบอย่างไรว่าเข็มยังอยู่ใน
หลอดเลือด 

2.  แพทย์สั่ งการรักษาให้5 % D / w 1000 cc.(v ) drip 120 cc./hr พยาบาลควร
ค้านวณอัตราการหยดของสารน ้า กี่หยดต่อนาที ถ้าชุดสารน ้าที่มีอัตราหยด  20 หยดต่อ 1 ซีซี 

3.  ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่ง ได้รับการรักษาโดยการให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า อัดราหยด 
40 หยดต่อนาที  พยาบาลตรวจพบว่าสารน ้าหยุดไหล และมีเลือดจางอยู่ที่ปลายสายยางที่ต่อกับหัว
เข็ม  พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก  

4.  พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อตรวจพบว่าผู้ป่วยไม่ได้รับปริมาณสารน ้าตามค้าสั่งการ
รักษาของแพทย ์

5.  จงบอกอาการและอาการแสดงที่บ่งชี ว่าบริเวณที่ให้สารน ้ามีการไหลออกของสารน ้า
แทรกซึม(Infiltration) อยู่ในเนื อเยื่อ  
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6.  ชุดให้สารน ้าชนิด Macrodrip และ Microdrip มี Drop factor เท่าไหร่ 
7.  จงบอกวัตถุประสงค์ของการให้สารน ้าชนิด Isotonic  และยกตัวอย่างชนิดของสารน ้า             
8.  จงบอกภาวะแทรกซ้อนของการให้สารน ้า ที่อาจเกิดเนื่องจากมีฟองอากาศอยู่ใน
สายน ้าเกลือ ขณะที่มีการให้สารน ้า  และการแก้ไขภาวะที่เกิดขึ นดังกล่าว 

             9.  แพทย์มีแผนการรักษาให้เลือดผู้ป่วย พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรก่อนการให้เลือด
ผู้ป่วย 
            10.  หลังให้เลือดไปแล้วนาน 30 นาที พบว่าผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่น พยาบาลควรปฏิบัติ
อย่างไร พร้อมทั งให้เหตุผล 
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บทท่ี 10 

การให้ยา 
  กันยา นภาพงษ์ 

ความน้า 
การให้ยาเข้าสู่ร่างกาย จัดเป็นบทบาทร่วมกับรักษาพยาบาลที่ส้าคัญ ที่แพทย์และ

พยาบาลต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตามกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนถึงขอบเขตรับผิดชอบในการให้ยาของ
พยาบาล ซึ่งไม่สามารถให้ยาแก่ผู้ป่วยได้โดยไม่มีค้าสั่งในการรักษา ยกเว้นเพ่ือการปฐมพยาบาล 
ดังนั นการให้ยาผู้ป่วยจึงถือว่าเป็นบทบาทไม่อิสระ แต่ในขณะเดียวกันพยาบาลต้องท้าความเข้าใจกับ
ค้าสั่งในการรักษา ในส่วนที่เกี่ยวกับ ชื่อยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา ขนาด วิถีทางในการให้ยา 
รวมทั งสังเกตปฏิกิริยาของผู้ป่วยภายหลังจากการให้ยา ให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยที่
ได้รับยาอย่างเหมาะสม และสามารถบันทึกรายงานเก็บรักษายา ซึ่งการปฏิบัติที่ดีของพยาบาล
จะต้องอาศัยความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องยาอยู่เสมอ ตลอดจนมีทักษะในการให้ยาชนิดต่างๆเป็นอย่างดี 

การให้ยาเข้าสู่ร่างกายสามารถให้ได้หลายวิธี คือ ให้ทางปาก อมใต้ลิ น ทางผิวหนัง ทาง
เยื่อบุโดยตรง (หู ตา จมูก) ให้โดยการฉีดยาเข้าทางชั นใต้ผิวหนัง กล้ามเนื อ และทางหลอดเลือดด้า  
หลักของการให้ยาเพื่อความปลอดภัย 

ในการให้ยาแก่ผู้ป่วยนั นพยาบาลต้องใช้กระบวนการพยาบาลในการบริหารการให้ยา
ดังต่อไปนี  

 การประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับยา 
            1. การซักประวัติ 
  ประวัติเกี่ยวกับโรคและยาที่ได้รับ โดยการสอบถามจากผู้ป่วยหรือญาติเกี่ยวกับประวัติการ
ได้รับยา หรือตรวจสอบจากบันทึกการได้รับยาในแฟ้มประวัติของผู้ป่วย ประวัติเกี่ยวกับโรคและยาที่
ได้รับอยู่เป็นประจ้า ความสม่้าเสมอ ระยะเวลาที่ได้รับยา มีอาการข้างเคียงเกิดขึ นหรือไม่ มีอาการ
อย่างไร ประวัติเกี่ยวกับโรคที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา เช่น โรคตับ โรคหัวใจ 
  ประวัติการแพ้ยาและอาหาร สอบถามเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา และอาหาร และอาการที่
แพ้ถ้าผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาหรือ อาหาร จะต้องเขียนชื่อยา หรือชนิดของอาหารที่ผู้ป่วยเคยแพ้ไว้ให้
ชัดเจน ในแบบฟอร์มการรักษาของผู้ป่วย 
            การประเมินด้านจิตสังคม สอบถามการรับรู้ต่อความเจ็บป่วยของตนเองและความ
ช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับการได้รับยา ซึ่งจะช่วยเป็น
ข้อมูลในการให้ความร่วมมือต่อแผนการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย 
             2. การตรวจร่างกาย 

   พยาบาลจะต้องประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วยเกี่ยวกับ การมองเห็น การได้ยิน การ
กลืน ระดับความรู้สึกตัว สภาพของผิวหนัง หลอดเลือดด้า กล้ามเนื อและความแข็งแรงของแขนขา 
น ้าหนักตัว ส่วนสูง และตรวจวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันเลือด เพ่ือเป็นข้อมูลส้าหรับ
ประเมินสภาวะของผู้ป่วย ในการตอบสนองต่อการรักษา เช่น ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง จะต้อง
ตรวจวัดความดันเลือดก่อนและภายหลังได้รับยา เป็นต้น 

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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  มียาหลายตัวที่ก่อนให้ยา ผู้ป่วยจ้าเป็นจะต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประเมินก่อนให้ยา เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจจ้าเป็นต้องได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(Electrocardiogram) ก่อนได้รับยาโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไตต้องได้รับการตรวจเลือดหาหน้าที่การ
ท้างานของไต ก่อนได้รับยาปฏิชีวนะกลุ่ม  Aminoglocoside ผู้ป่วยที่ ได้รับยาขับปัสสาวะ 
(Diuretics) จะต้องหาระดับโพแทสเซียมในเลือด ผู้ป่วยที่ติดเชื อ อาจต้องตรวจเพาะหาชนิดของเชื อ 
(Culture) บริเวณที่สงสัย เช่น บาดแผล เลือด (Hemoculture) หรือดูจากผลการเจาะเลือดหา
ระดับเม็ดเลือดขาว ทั งนี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดูการออกฤทธิ์ของยา 

การวางแผนการให้ยา 
             ในการให้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พยาบาลจะต้องวางแผนการให้ยาของผู้ป่วย โดยการ
ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับค้าสั่งการรักษาของแพทย์ และค้านวณขนาดของยาที่ผู้ป่วยได้รับ ตรวจสอบ
ชื่อยาและการออกฤทธิ์ของยา ผลข้างเคียงของยาและอาการไม่พึงประสงค์ของยา ซึ่งจะขอกล่าว
รายละเอียดเฉพาะค้าสั่งการรักษาและการค้านวณยา ดังนี  
            1. ค้าสั่งการรักษาของยา 
             โดยทั่วไปแล้วแผนการรักษาในเรื่องยาจะกระท้าโดยแพทย์ แพทย์จะเขียนค้าสั่งยาไว้ใน
ใบสั่งการรักษาหรือใบสั่งยา พยาบาลผู้ร่วมทีมสุขภาพจะเป็นผู้ร่วมมือดูแลให้แผนการรักษานี บรรลุ
เป้าหมายในเชิงปฏิบัติการจริง แผนการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุดเป็นแผนการรักษาที่บันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ดีและลดความผิดพลาดได้ แต่ในบางสถานการณ์แพทย์อาจสั่ง
การรักษาทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ พยาบาลต้องติดตามให้แพทย์เขียนค้าสั่งการรักษาให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือพยาบาลเขียนค้าสั่งการรักษาของแพทย์และระบุว่ารับค้าสั่งด้วยค้าพูดหรือทาง
โทรศัพท์ และติดตามให้แพทย์เซ็นชื่อภายใน 24 ชั่วโมง ทั งนี เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ นได้ 

องค์ประกอบของค้าสั่งการรักษา (Medication Order) 
1.              1.1 ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการให้ยาที่ผู้ป่วยชื่อซ ้ากันได้ 
2.              1.2 วัน เดือน ปี และเวลาที่สั่งยา 
3.              1.3 ชื่อยาควรเป็น Generic name หรือ Trade name ที่เขียนชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งถ้า

พยาบาลมีข้อสงสัยต้องเปิดคู่มือการใช้ยา หรือสอบถามแพทย์ 
4.              1.4. ขนาดของยา อาจเป็นมิลลิกรัม กรัม หรือเกรน โดยทั่วไปใช้ระบบเมตริก 
5.              1.5 วิถีทางที่ให้ยาและวิธีการให้ที่เฉพาะ (Route of administration) โดยมากใช้ตัวย่อ 
6.              1.6 เวลาและความถี่ในการให้ยา มักเขียนเป็นตัวย่อ 
7.              1.7 ลายเซ็นชื่อผู้สั่งยา เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
8.             พยาบาลหัวหน้าทีมจะเป็นผู้คัดลอกค้าสั่งการรักษาที่เกี่ยวกับยา ลงในใบบันทึกการให้ยา

(Medication administration record, MAR) 
            2. ชนิดของค้าสั่งในการรักษา 
            2.1 ค้าสั่งครั งเดียวใช้ได้ตลอดไป (Standing Order) เป็นค้าสั่งการให้ยาอย่างต่อเนื่องกัน
ไปจนกว่าจะมีค้าสั่งงดยา หรือก้าหนดระยะเวลาไว้พอครบก้าหนด ค้าสั่งนี จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 
เช่น Ampicillin 250 mg O tid a.c. x 5 วัน 

1.             2.2 ค้าสั่งใช้ยาครั งเดียว (Single dose) เป็นค้าสั่งให้ยาเพียงครั งเดียว ตามเวลาที่
ก้าหนดให้  เช่น  Diazepam 10 mg IM. On call to the operation room (Operaion room) 
หมายถึงให้ยาก่อนไปห้องผ่าตัด 
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2.                2.3 ค้าสั่งที่ต้องให้ทันที (Stat order) เป็นค้าสั่งที่ให้ยาครั งเดียวและต้องให้ในทันทีมัก
ใช้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือมีความจ้าเป็นต้องรีบด่วน เช่น Morphine sulfate 10 mg IV. Stat. 

3.                2.4 ค้าสั่งให้ยาเมื่อจ้าเป็น (PRN order) เป็นค้าสั่งการให้ยาที่พยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจใน
การให้ ซึ่งจะขึ นอยู่กับอาการของผู้ป่วย เช่น ปวด คลื่นไส้ 
           3. ค้าย่อที่ใช้เกี่ยวกับการให้ยา 
           เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ แพทย์มักเขียนค้าสั่งการรักษาโดยใช้ตัวย่อ พยาบาลควรท้าความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวย่อ เพ่ือใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเฉพาะตัวย่อที่ใช้บ่อย 
ดังนี  
           ตารางที่ 10 .1   ตัวย่อเก่ียวกับลักษณะของยา 
ค้าย่อ        ภาษาอังกฤษ               ภาษาไทย 
           amp.                ampule            ยาหลอด 
           aq.                water            น ้า 
           cap.               capsule             ยาที่มีปลอกหุ้ม 
           elix.               elixir            ยาน ้าที่มีแอลกอฮอล์อย่างอ่อน 
           sol.               solution             สารละลาย 
           tab.               tablet             ยาเม็ด 
           tinct.               tincture              ทิงเจอร์ 
           ung.               ointment             ยาขี ผึ ง 

 
           ตารางที ่ 10.2  ค้าย่อเกี่ยวกับวิถีทางที่ให้ 
 

ค้าย่อและ
สัญญลักษณ์ 

        ภาษาอังกฤษ            ภาษาไทย 

         H.          hyperdermic            ใต้ผิวหนังชั นลึก 
         I.M. , M         intramuscular            เข้าชั นกล้ามเนื อ 
         I.V. , V         intravenous            เข้าหลอดเลือดด้า 
         inj.         an injection            การฉีดยา 
         inhal.         an inhalation            การสูดดม หรือพ่นยา 
         P.O. , O         by mouth            ทางปาก 
         r.         by rectal            ทางทวารหนัก 
        Sc.         subcutaneous            ภายใต้ผิวหนัง 
        Sl.         sublingual            อมใต้ลิ น 
        Vag.         vaginal             ทางช่องคลอด 
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    ตารางที่ 10.3   ค้าย่อเกี่ยวกับขนาดและการใช้ยา 
 

        ค้าย่อ        ภาษาอังกฤษ          ภาษาไทย 
        aa. of each อย่างละเท่าๆกัน 
        add. add to เติมจนครบ 
        c with ด้วย , กับ 
       cc cubic centrimeter 1 ซีซ ี
       contin let it to be continued ให้ต่อไป 
       dil dilute ท้าให้เจือจาง 
       gm. gram กรัม 
       gr. grain เกรน 
      gtt. drop , drops หยด 
      mEg millieguivalent มิลลิอิคววาเลนท์ 
      mg. milligram มิลลิกรัม 
      03 ounce ออนซ์ 
      per by โดยทาง 
      sig write on label ขนาดที่บอกไว้ 
      tsp , t teaspoonful ช้อนชา 
      tbsp , T tablespoon ช้อนโต๊ะ 

 
 
            ตารางที่  10.4. ค้าย่อเก่ียวกับเวลาที่ให้ยา 
 

ค้าย่อ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
a.c. before meals ก่อนอาหาร (7, 11, 15 น.) 
bid twice a day วันละ 2 ครั ง (6 , 18 น.) 
h.s. hour of sleep ก่อนนอน (20 น.) 
O.D. everyday ทุกๆวัน 
p.c. after meals หลังอาหาร 
p.r.n. as needed, according to 

necessity 
เมื่อจ้าเป็น 

q. each, every ทุกๆ 
q.hr. every hour ทุกชั่วโมง 
q.6hr. every 6 hours ทุก 6 ชั่วโมง 
q.i.d four time a day วันละ 4 ครั ง (8, 12, 17, 20 น.) 
stat immediately ทันทีทันใด 
t.i.d. three time a day วันละ 3 ครั ง (8, 12, 17 น.) 
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           มาตราส่วนและการค้านวณยา 
           การค้านวณยาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพยาบาลที่จ้าท้าให้ผู้ป่วยได้รับยาตามขนาดของ
การรักษา ดังนั นพยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับการค้านวณยา และการเปลี่ยนจากระบบของการวัด
หนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่ง ซึ่งจะกล่าวเฉพาะที่ใช้บ่อยในประเทศไทยดังนี  
           ตารางที่   10.5 มาตราส่วนเทียบในระบบต่างๆ 
มาตรา
เทียบ 

ระบบเมตริก 
(Metric) 

ระบบอะโปติคารีส์
(Apothecary) 

ระบบเฮาส์โฮลด์ (HouseHold) 

น ้าหนัก 60 mg                             1 grain  
 10 mg                             1/6 grain    
ปริมาตร 0.06 ml                           1 minim 1 drop 
 1 ml, cc                           15 minims - 
 5(4) ml                            1 fluid dram 1 teaspoonful 
 15 ml                              4 fluid drams 1 tablespoonful 
 30ml                               1 fluid ounce 2 tablespoonful 
 180 ml                            6 fluid ounces 1 teacupful 

        การค้านวณยา  กรณีที่เป็นยาเม็ด 
 
 
 

1. กรณีท่ียาเป็นของเหลว 
 
 
 
           จากความรู้เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดของยาในเด็กมีความละเอียด
มากกว่าในผู้ใหญ่ ซึ่งแพทย์จะค้านวณยาเพ่ือการรักษาในขนาดที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเด็ก ก่อนการ
รักษาแล้ว พยาบาลมีหน้าที่ตรวจสอบอีกครั ง จึงมีความจ้าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการค้านวณยา
ในเด็กดังนี 
           สูตรที่ใช้ในการค้านวณยาของเด็ก  ที่พยาบาลสามารถตรวจสอบได้สะดวก คือ 

วิธีค้านวณตามอายุ 
1. กฎของยัง (Young’s rule) ใช้กับเด็กอายุ 1-12 ปี 
2.  
3.  

 
4. กฎของฟรายด์ (Fried’s rule) ใช้กับเด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี 
5.  

 
 
        

สตูร                  ขนาดยาที่แพทย์สัง่ (มิลลกิรัม)                  =  จ านวนเมด็ยาที่ผู้ ป่วยได้รับ 
                      ขนาดของยาที่ผลติตอ่เม็ด (มิลลกิรัม)              

 สูตร   ขนาดยาที่แพทยส์ั่ง x ปริมาตรของยาในขวด (มลิลลิิตร)  = ปริมาตรยา (มิลลลิิตร) ที่ผู้ป่วยไดร้ับ 
         ขนาดของยาที่บอกไว้ในฉลากยา (มิลลิกรัม) 

สูตร        ขนาดยาของเด็ก            =     ขนาดยาของผู้ใหญ่   x        อายุของเด็ก (ปี) 
                                       อายุของเด็ก (ปี) + 12              

สูตร        ขนาดยาของเด็ก             =    ขนาดยาของผู้ใหญ่   x       อายุของเด็ก (เดือน) 
                                      150 เดือน 
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การปฏิบัติการให้ยา 
         ในการปฏิบัติการให้ยา พยาบาลจะต้องให้ยาอย่างถูกต้อง ตามขั นตอน โดยยึดหลัก
ปฏิบัติถูกต้อง 7ประการ (7R) ดังนี  

1.             1.  ถูกต้องตรงกับผู้ป่วย(Right patient) ตรวจสอบชื่อ และนามสกุลของผู้ป่วยที่ได้รับใน
ใบ MAR  และต้องถามชื่อ และนามสกุลของผู้ป่วยและดูป้ายข้อมือทุกครั งให้ตรงกับใบMAR ก่อนให้
ยา 

-            2.   ถูกต้องตามชนิดของยา (Right drug) ตรวจสอบชื่อยาในใบ MAR กับซองยาหรือขวด
ยาให้ถูกต้องตรงกันอย่างน้อย 3 ครั งคือ ก่อนหยิบยา ก่อนรินยาและก่อนเก็บเข้าตู้ยา 

2.            3.  ถูกต้องตามขนาด (Right dose) อ่านและตรวจสอบขนาดยาอย่างละเอียดรอบคอบใน
ใบ MAR 

-            4.  ถูกต้องตามเวลา (Right time) ต้องทราบตัวย่อเวลาให้แม่นย้า เช่น t.i.d., p.c. , q.i.d.
ต้องทราบเวลาในการให้ยาในแต่ละแห่งและให้ยาใกล้เวลามากที่สุด คือ ช่วง 15 นาที ก่อนหรือหลัง 
เวลาที่ก้าหนดไว้ อ่านและตรวจสอบเวลาที่ให้อย่างละเอียดรอบคอบในใบMAR 

-            5.  ถูกต้องตามวิถีทาง (Right route หรือ method) ต้องทราบตัวย่อของวิถีทางต่างๆ ที่
ให้ยาอย่างแม่นย้า เช่น IM, Sc.ให้ยาตรงตามวิถีทางที่แพทย์ให้การรักษา อ่านและตรวจสอบวิถีทาง
อย่างละเอียดรอบคอบในใบMAR 

9.            6.  บันทึกถูกต้อง (Right documentation)ภายหลังการให้ยา พยาบาลจะต้องลงบันทึก
ในแผ่นใบบันทึกการให้ยา(MAR) ชื่อยา ขนาดของยา วิถีทางที่ให้ยา และเวลาที่ให้ยา ในกรณีที่เป็น
ยาที่ให้เมื่อจ้าเป็นหรือที่ให้โดยทันทีทันใด และยาที่ได้รับเป็นประจ้าลงชื่อพยาบาลที่ให้ยาไว้เป็น
หลักฐาน 
           7.  ถูกต้องตามการเขียนโปรแกรม   (Right programming with pump) ( Rosdahl & 
Kowalski , 2012,  p.912.) ตรวจสอบการตั งโปรแกรมการให้ยาโดยใช้เครื่องควบคุมการให้ยาให้
ถูกต้องตามขนาด เวลาที่ให้และสัญญาณเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด  
 
วิธีการให้ยาตามวิถีทางต่างๆ 
           1.  ทางปาก (Oral medication) 

  การให้ยาทางปากเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดที่สุด ให้ได้กับผู้ป่วยทุกคนที่สามารถกลืนได้ 
ส้าหรับเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความล้าบากในการกลืนยาเม็ดแข็ง อาจจ้าเป็นต้องดัดแปลงวิธีการ 
เช่น บดให้เป็นผงแล้วละลายน ้า ช่วยให้กลืนยาง่ายขึ น ข้อห้าม ไม่ควรให้ยาทางปากแก่ผู้ป่วยในกรณี
ต่อไปนี  ไม่สามารถกลืนได้ไม่รู้สึกตัว   มีอาการคลื่นไส้อาเจียน อย่างรุนแรง มีอาการท้องเดินอย่าง
รุนแรง 

   
           การให้ยา (Medication administration) 
           หลักปฏิบัติในการเตรียมยา 

1.            1. ตรวจสอบใบ MAR ให้ยากับใบค้าสั่งการรักษาในรายงานผู้ป่วย เพ่ือความถูกต้อง
เกี่ยวกับชื่อ-สกุล ของผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา วิถีทางและเวลา ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่
ตรงกัน ให้ยึดค้าสั่งการรักษาเป็น 

2.            2. เตรียมยาตามขั นตอน ดังนี  
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3. 2.1 หยิบภาชนะบรรจุยาชนิดที่ต้องการ อ่านชื่อยา ขนาด ถ้าตรงกับบัตรให้ยา ให้แยกออกไว้       
2.2. ค้านวณขนาดยาที่ต้องการ 

4. 2.3. ล้างมือให้สะอาด 
5. 2.4. ก่อนน้ายาออกจากภาชนะท่ีบรรจุให้อ่านชื่อยา และขนาดให้ตรงกับใบ MAR 
6. 2.5 น้ายาออกจากภาชนะท่ีบรรจุตามขนาดที่ต้องการ ใส่ในภาชนะ 

2.6  ก่อนทิ งหรือเก็บภาชนะบรรจุยาเข้าที่ให้อ่านชื่อยา และขนาดให้ตรงกับใบ MARอีกครั ง 
           ข้อควรปฏิบัติ 
           ในการเตรียมยาส้าหรับผู้ป่วยหลายคน น้าบัตรให้ยาทั งหมดเรียงตามหมายเลขเตียงหรือ
ห้อง และจัดยาเป็นรายบุคคล 
           การให้ยาทางปาก (Oral administration) 
          วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ยาถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดโดยผ่านทางเดินอาหาร 
          อุปกรณ์     ใบMAR  รถจัดยา ยา ถ้วยยา 
           วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  

 
วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. ล้างมือให้สะอาด 7 ขั นตอน หรือใช้
แอลกอฮอล์เจล 

1. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักการเตรียมยา  2. เพ่ือความปลอดภัยในการให้ยา 
3. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่
ใบMAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่
ข้อมือ  บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้
ยา 

3. เพ่ือความปลอดภัย คลายความวิตกกังวล 
และให้ความร่วมมือ 

4. เตรียมน ้าดื่มวางไว้ข้างเตียง 4. เพ่ือสะดวกในการรับประทานยา 
5. จัดท่าผู้ป่วยนอนหงาย ศีรษะสูงหรือท่านั่ง 
ให้ผู้ป่วยรับประทานยา 

5. เพ่ือความสุขสบายของผู้ป่วย 

6. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 6. เพ่ือสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
7. บันทึกการให้ยาในใบMAR 7. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 
 

1.             ข้อควรปฏิบัติ 
2.             ในกรณีที่เตรียมยาเม็ด ให้ใช้ช้อนตักหรือเทจากภาชนะบรรจุลงในถ้วยยา ห้ามใช้มือหยิบ  

ในกรณีที่เตรียมยาน ้าจับขวดยาให้หันด้านที่มีฉลากออกให้ผู้จัดยาเห็นได้ชัด ขณะรินยาทุกครั ง    ยา
น ้าชนิดแขวนตะกอนให้เขย่าขวดทุกครั งก่อนรินยา  เปิดฝาขวดยาวางหงาย  มืออีกข้างถือแก้วยกให้
สูง อยู่ในระดับสายตา ใช้นิ วหัวแม่มือวางตรงระดับที่ต้องการ รินยาขนาดที่ต้องการ โดยไม่ให้ปาก
ขวดสัมผัสกับแก้วยา   การตวงยาที่มีส่วนผสมของน ้ามัน ให้อ่านระดับยาที่โค้งล่างของแก้วยา 
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ภาพที่ 10.1การอ่านระดับยา ที่มา : Kozier, 2004.  ภาพที่ 10.2 การวางยาไว้ใต้ลิ นที่มา : Carol, 
1995, p.602 

การอมยาใต้ลิ น ( Sublingual  administration) 
            วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ยาถูกดูดซึมได้รวดเร็ว 
            อุปกรณ์    ใบMAR   รถจัดยา ยา ถ้วยยา  
            วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1 . ล้ า ง มื อ ใ ห้ ส ะ อ า ด  7 ขั น ตอน  ห รื อ ใ ช้
แอลกอฮอล์เจล  

1. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักการเตรียมยา  2. เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการให้
ยา 

3. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่
ใบMAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่
ข้อมือ  บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้
ยา 

3. เพ่ือความปลอดภัย คลายความวิตกกังวล 
และให้ความร่วมมือ 

4.จัดท่านอนหงายหรืหท่านั่ง ให้ผู้ป่วยอ้าปาก 
และกระดกลิ น วางยาขนาดตามแผนการรักษา
ไว้ใต้ลิ น ใกล้ Frenulum  linquae  ให้ผู้ป่วย
หุบปากไว้ไม่ให้กลืนยา 

4 . เ พ่ือสะดวกในการให้ ยาและเ พ่ื อ ให้
ผลการรักษามีประสิทธิภาพ 

5. จัดท่าผู้ป่วยพักบนเตียง 5. เพ่ือป้องกันอันตรายจากฤทธิ์ของยา 
6. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 6. เพ่ือสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
7. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 7. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 
       2. การให้ยาเฉพาะที่   ( Topic  medication) 
   2.1  การให้ยาทางผิวหนัง   (Skin  application )  หมายถึงการให้ยาทาบริเวณผิวหนัง  เพื่อการ
รักษาเฉพาะที่ภายนอกผิวหนังซึ่งยาถูกเตรียมในรูปของโลชั่น  (Lotion) ,   ครีม( Cream) , ขี ผึ ง  
(Oinment) 

 การให้ยาทางผิวหนัง   (Skin  application) 
           วัตถุประสงค์   1. เพ่ือรักษาโรคผิวหนัง 

1.                               2. เพ่ือบรรเทาอาการคัน 
2.                               3. เพ่ือท้าให้ผิวหนังชุ่มชื นและป้องกันการท้าลายเซลล์ของผิวหนัง 
3.                               4. เพ่ือขยายหลอดเลือด 
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            อุปกรณ์    ใบMAR    ยา/ Medication patch  ไม้พันส้าลี  ถุงมือยาง ชามรูปไต ผ้าก๊อซ 
-                       

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1. ล้างมือให้สะอาด 7 ขั นตอน หรือใช้แอลกอฮอล์
เจล 

1. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยา และน้าไปที่เตียง 

2. เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการ
ให้ยา 

3. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่ใบ
MAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่ข้อมือ  
บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยา 

3. เพ่ือความปลอดภัย คลายความวิตก
กังวล และให้ความร่วมมือ 

4.จัดท่าผู้ป่วย เตรียมความสะอาดของผิวหนังโดย
การล้างและเช็ดให้แห้ง กรณีมีแผลท้าความ
สะอาดแผลตามหลักการ 

4.เพ่ือสะดวกในการให้ยาและเพ่ือให้
ผลการรักษามีประสิทธิภาพ 

5. เปิดภาชนะที่บรรจุ วางหงายไว้ ใช้ไม้พันส้าลี
ป้ายยา ปิดฝา ทายาบริเวณที่ต้องการ โดยทายา
ไปในทิศทางเดียวกัน หรือวนจากตรงกลางออกไป
โดยรอบ 

5. เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

6. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 6. เพ่ือสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
7. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 7. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 
 
          ข้อควรปฏิบัติ 
          1.  ก่อนทายาทุกครั งควรท้าความสะอาดบริเวณผิวหนังโดยการอาบน ้าเพ่ือชะล้างหรือเช็ดถู 
แล้วซับให้แห้ง 

2.  ในกรณีที่ยาบรรจุอยู่ในหลอด  ให้บีบยาจากก้นหลอดช้าๆโดยไม่ให้ปากหลอดสัมผัสกับ
ไม้พันส้าลี 

3.  ถ้าต้องการทายา ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส  เช็ดถู หรือเกาบริเวณนั น 
4.  การทายาที่เป็นน ้ามัน ล้างมือให้สะอาดก่อนเทยาลงบนฝ่ามือ ถูมือเข้าด้วยกันแล้วทายา

บริเวณท่ีต้องการ 
5.  กรณีท่ีเป็นยาน ้า (Lotion) เขย่าขวดยาเพ่ือให้ยาผสมกันดี เทยาใส่ชามรูปไต สวมถุงมือ

จับผ้าก๊อซชุบยาน ้าทาบางๆบริเวณท่ีต้องการ 
6.  กรณียาป้ายชนิดครีมชนิดใส่แผ่นกระดาษปิดบนผิวหนัง เช่น Nitroglycerine patse ให้

บีบยาลงบนกระดาษซึ่งมีตัวเลขบอกความยาวของยาที่บีบตามแผนการรักษา พับริมกระดาษเข้าหา
กันเพ่ือให้ยากระจายทั่วแผ่น ปิดกระดาษยาบริเวณท่ีต้องการ ไม่ปิดซ ้าต้าแหน่งเดิม 

7.  กรณียาผง เทยาลงบนผ้าก๊อซ ใส่ยาบริเวณที่ต้องการ ถ้ายาอยู่ในหลอดที่พ่นได้ บีบยา
พ่นลงบนผิวหนังโดยตรง 
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                       2.2 การหยอดตาและป้ายตา (Eye instillation) หมายถึงยาที่ใช้หยอดตาซึ่งอยู่
ในรูปของสารละลาย หรือขี ผึ งที่ปราศจากเชื อ โดยจะหยอดลงไปบริเวณ Conjunctival  sac ซึ่งยา
ที่หยอดหรือป้ายตามักจะสลายตัวเมื่ออยู่ในที่มีอากาศร้อนและความชื นสูง ดังนั นจึงควรเก็บไว้ใน
ตู้เย็น เมื่อใช้จึงน้าออกมาทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักระยะหนึ่งก่อนหยอด 
 

การหยอดตา (Eye Instillation) 
            วัตถุประสงค์   1.  เพ่ือลดการอักเสบและติดเชื อ 

1.                                2.  เพ่ือให้รูม่านตาหดหรือขยาย ช่วยในการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา 
2.                                3.  เพ่ือให้ยาชาเฉพาะที่ 

             อุปกรณ์     ใบMAR   ยาหยอดตา ส้าลีปราศจากเชื อ  น ้าเกลือนอร์มัล (NSS) ชามรูปไต 
           

                                                    
              ภาพที1่0.3  แสดงต้าแหน่งที่หยอดตา  ที่มา : Rosdahl & Kowalski, 2012, p.926 
 

                                     
       ภาพที่ 10.4 บีบยาป้ายตาจากหัวตาไปหางตา  ที่มา : Rosdahl & Kowalski, 2012, p.926 
               วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1. ล้ า งมื อ ให้ สะอาด  7 ขั นตอน หรื อ ใช้
แอลกอฮอล์เจล 
2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยา และน้าไปที่เตียง 
3. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะ เงยหน้า
เล็กน้อย 
4. เปิดห่อสาลี หยิบส้าลีออกมา 1-2 ก้อน เท
น ้าเกลือนอร์มัลลงบนส้าลีเหนือชามรูปไต บีบ
ส้าลีพอหมาด ถือไว้ 
5. บอกให้ผู้ป่วยหลับตา เช็ดเปลือกตาบนจาก
หัวตาไปหางตา 
6. เปิดฝาขวดยาออก วางหงายได้ หยิบส้าลี
แห้งไว้ในอุ้งมือ ให้ผู้ป่วยลืมตามองขึ นข้างบน 
ใช้นิ วชี ดึงหนังตาล่างลง มืออีกข้างจับขวดยา
คว่้าลง พร้อมกับบีบยา 1- 2 หยดลงด้านใน
เปลือกตาล่างใกล้หัวตา กรณีเป็นยาป้ายให้
ป้ายยาบนเยื่อบุเปลือกตาล่างจากหัวตาไปหาง
ตา โดยให้ปากขวดยาห่างจากตา 1-2 ซม. ให้
ผู้ป่วยกลอกตาไปมา หยิบส้าลีแห้งกดที่หัวตา 
30วินาที กรณีเป็นยาป้ายคลึงบนหนังตาเบาๆ 
7.ปิดฝาขวดยา ท้าความสะอาดอุปกรณ์และ
เก็บเข้าที ่
8. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 

1. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 
 
2.เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการให้ยา 
 
3. เพ่ือความสุขสบาย 
 
4. เพื่อเตรียมเช็ดตาก่อนหยอดตา 
 
 
5. เพ่ือขจัดสิ่งสกปรกจากตา 
 

6. เพ่ือป้องกันการหยอดยาลงบนกระจกตา
โดยตรง ลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา และ
ให้ยากระจายทั่วลูกตา ป้องกันยาไหลลงคอ
ทางท่อน ้าตา  
 
 
 
 
 
 

7.เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
 
8.เป็นหลักฐานทางกฎหมาย   

            
            ข้อควรจ้า 
            1.กรณีที่หยอดตา 2 ข้าง ต้องเช็ดและหยอดตาข้างที่สะอาดก่อนทุกครั ง ถ้าตามีสิ่งที่ขับ
หลั่ง (Eye discharge) ให้เช็ดตาซ ้าจนสะอาด โดยพลิกส้าลีหรือใช้ส้าลีก้อนใหม่ 

1.            2. ยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้วมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน  
 2.3  การหยอดจมูก (Nasal instillation) หมายถึง การให้ยาประเภทที่ใช้

หยอดหรือพ่นเข้าไปในโพรงจมูก 
         การหยอดยาจมูก (Nasal Instillation)                                                                                            
           วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดการคั่งภายในโพรงจมูก 

1.                             2. เพ่ือให้หลอดเลือดหดตัว ระงับเลือดออก 
           อุปกรณ์      ใบMAR  ยาหยอดจมูก  ส้าลีปราศจากเชื อ  ชามรูปไต 
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ภาพที่ 10.5 แสดงการจัดท่าหยอดจมูกรูปที่เพ่ือให้เข้าสู่ Ethmoid และ Sphenoid sinus (ซ้าย) 
และภาพที่ 10.6  Maxillary และ Frontal sinus (ขวา) ที่มา : Ellis , Nowlis & Bentz ,1992, p. 
379. 
           วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 

1 .ล้ า งมื อ ให้ สะอาด  7 ขั นตอน หรื อ ใช้
แอลกอฮอล์เจล 

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยาและน้าไปที่เตียง 

2. เพ่ือความปลอดภัย 

3. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุล
ที่ใบMAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่
ข้อมือ  บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ให้ยาให้ผู้ป่วยทราบ 

3. เพ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง
ตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลายความ
วิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 

4. จัดผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง แหงนหน้า หรือนอน
หงายใช้หมอนรองใต้ไหล่ เพ่ือให้ศีรษะแหงน
ไปทางด้านหลังหรือเอียงศีรษะเล็กน้อย ถ้า
ต้องการให้ยาไปสู่โพรงกระดูกด้านใดด้านหนึ่ง  
เช็ดท้าความสะอาดในช่องจมูกออกให้หมด
โดยใช้ส้าลีพันปลายไม้เช็ด 

4. เป็นท่าที่จะไหลลงสู่โพรงจมูกได้สะดวก
ที่สุดและไม่ไหลลงคอ 
 
 

5. เปิดฝาหลอดยาลงในรูจมูก ขนาดตาม
แผนการรักษา โดยไม่ให้ปลายหลอดยาสัมผัส
รูจมูก ปิดฝา ให้ผู้ป่วยนอนในท่าเดิม 

5. เ พ่ือป้องกันการปนเปื้อน และให้ยา
กระจายทั่วโพรงจมูก 

6. จัดท่าผู้ป่วย 6. เพ่ือความสุขสบาย 
7. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 7. เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
8. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 8. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

                                 
      2.4 การหยอดหู (Ear instillation) หมายถึง การให้ยาที่ใช้หยอดหูซึ่งอยู่ในรูปของสารละลาย 
            การหยอดหู (Ear instillation) 
                       วัตถุประสงค์  1. เพ่ือลดการอักเสบและติดเชื อ 

1.                               2. เพ่ือให้ขี หูที่อุดตัน (Impacted cerumen) อ่อนนุ่ม ก่อนการล้างหู 
             อุปกรณ์    ใบMAR   ยาหยอดหู  ส้าลีปราศจากเชื อ   ชามรูปไต                       
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             วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 

1.ล้ างมือให้สะอาด 7 ขั นตอน หรือใช้
แอลกอฮอล์เจล 
2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยาน้าไปทีโ่ต๊ะข้างเตียง 

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 
 
2. เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการให้ยา 

3. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุล
ที่ใบMAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่
ข้อมือ  บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ให้ยาให้ผู้ป่วยทราบ 

3. เพ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง
ตรงตามแผนการรักษา เพื่อให้คลายความวิตก
กังวลและให้ความร่วมมือ 

4. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงหรือนั่งเอียงคอ
ไปด้านตรงข้ามหู ข้างที่จะหยอดยา  

4. เพ่ือความสะดวกในการหยอดยา 

5. ตรวจดูในช่องหูว่ามีหนอง เลือด หรือไม่ 
ถ้ามีใช้ไม้พันส้าลีเช็ดท้าความสะอาด 

5. เพ่ือให้ช่องหูสะอาด 

6. เปิดฝาขวดยาและถือไว้ในมือ มืออีกข้าง
ดึงใบหูผู้ป่วยด้วยวิธีการดังนี  
ผู้ใหญ่  ดึงใบหูขึ นไปด้านหลัง 
เด็กอายุต่้ากว่า 3 ปี ดึงใบหูลงไปด้านหลัง 

6. เพ่ือให้อุณหภูมิของยาเท่ากับอุณหภูมิของ
ร่างกายและเพ่ือให้รูหูตรง ยาไหลลงได้สะดวก 
 
 

7. หยอดยาขนาดตามแผนการรักษา ให้
ผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมอย่างน้อย 5 นาที อุดหูไว้
ด้วยส้าลีแล้วจึงจัดท่าให้ผู้ป่วย 

7. เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของยาและ
ซับยาที่ไหลออกมา และเพ่ือความสุขสบาย 

8. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 8. เพื่อความสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
9. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 9. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 

                              
ภาพที่ 10.7 การหยอดหูในผู้ใหญ่ให้ดึงใบหูขึ นไปด้านหลัง  (ซ้าย)  ที่มา : Carol, B.L. et al .,1995, 
p. 581 และภาพที่ 10.8 การหยอดหูในเด็กอายุต่้ากว่า 3 ปี ให้ดึงใบหูลงไปด้านหลัง (ขวา) ที่มา : 
Christensen & Kockrew , 2011, p.710 
 
   2.5 การเหน็บยาทางช่องคลอด (Vaginal suppository) หมายถึง การให้ยาทางช่องคลอดซึ่งอยู่
ในรูปของยาเม็ด (Tablets) หรือยาเหน็บ (Suppository) 
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ภาพที่ 10.9 แสดงการเหน็บยาทางช่องคลอดชนิดยาครีม (ซ้าย) และการเหน็บยาทางทวารหนัก
(ขวา) ที่มา : Rosdahl & Kowalski , 2012, p.924-925 
                      2.6 การเหน็บยาทางทวารหนัก (Rectal suppository) หมายถึง การให้ยาซึ่งอยู่
ในรูปของยาเหน็บ ทางทวารหนักที่ใช้กับเด็กได้แก่ ยาแก้ไข้ ยาแก้อาเจียน ก่อนการให้ยาด้อง
ตรวจสอบบริเวณรูทวารหนักว่ามีอุจจาระค้างหรือไม่ เพราะจะท้าให้การดูดซึมยาไม่ดี โดยใส่ถุงมือ
แล้วหล่อลื่นบริเวณปลายนิ วแล้วสอดนิ วเข้ารูทวารหนัก 

การเหน็บยาทางช่องคลอด (Vaginal suppository) 
            วัตถุประสงค์     เพ่ือลดการอกัเสบและติดเชื อ 
             อุปกรณ์         1.  ใบMAR   
                               2.  ยาเหน็บช่องคลอด (Vaginal tablet)   
                              3.  ชุดท้าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์  หม้อนอน 
                               4.  ชามรูปไต บรรจุน ้าเล็กน้อยเพื่อหล่อลื่นยา  ถุงมือสะอาด  
 วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.  ล้ างมือให้สะอาด 7 ขั นตอน หรือใช้
แอลกอฮอล์เจล 

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยาน้าไปที่โต๊ะข้างเตียง 

2. เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการใช้ยา 

3. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุล
ที่ใบMAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่
ข้อมือ  บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ให้ยาให้ผู้ป่วยทราบ 

3. เพ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง
ตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลายความ
วิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 

4. ปิดประตู กั นม่าน ปิดตา คลุมผ้า ถอด
กางเกงหรือผ้าถุง จัดท่านอนหงายชันเข่า 
5. ท้าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ยัง
ไม่ถอดถุงมือ 

4. ยอมรับความเป็นบุคคลของผู้ป่วยและ
สะดวกในการเหน็บยา 
5. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 

6. แกะห่อยาออก หล่อลื่นด้วยน ้า จับยาด้วย
นิ วหัวแม่มือและนิ วชี  สอดด้านปลายแหลม
เข้าไปในช่องคลอดและใช้นิ วชี ดันยาไปให้ลึก
ประมาณ 3.5-4นิ ว ซับให้แห้ง 

6. เพ่ือลดการระคายเคือง เพ่ือใส่ยาได้สะดวก
และให้ผลของการรักษามีประสิทธิภาพ 
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7. สวมกางเกงหรือผ้าถุง จัดท่าให้ผู้ป่วยนอน
พักบนเตียง  นาน 15 นาที 

7. ป้องกันไม่ให้ยาเปื้อนกางเกง เพ่ือความสุข
สบายและป้องกันยาหลุดออกมา และเพ่ือให้
ยาถูกดูดซึม 

8. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 8. เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
9. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 9. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 
                                       
            การเหน็บยาทางทวารหนัก (Rectal Suppository) 
            วัตถุประสงค์   เพ่ือการรักษาและบรรเทาอาการของโรค 
            อุปกรณ์        1. ใบMAR ยาเหน็บทวารหนัก  
                              2. กระดาษช้าระ   
                             3. สารหล่อลื่น K-Y jelly หรือน ้า   
                             4. ชามรูปไต ถุงมือสะอ 
            วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.ล้างมือให้สะอาด 7 ขั นตอน หรือใช้แอลกอฮอล์
เจล 

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยาน้าไปที่โต๊ะข้างเตียง 

2. เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการใช้
ยา 

3.ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่ใบ
MAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่ข้อมือ  
บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้
ผู้ป่วยทราบ 

3. เ พ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยา
ถูกต้องตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลาย
ความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 

4. ปิดประตู กั นม่าน จัดท่านอนตะแคงข้างใดข้าง
หนึ่ง ปิดตาคลุมผ้า เลื่อนกางเกงหรือผ้าถุงให้พ้น
บริเวณสะโพก 

4. ยอมรับความเป็นบุคคลของผู้ป่วย และ
สะดวกในการเหน็บยา 

5. สวมถุงมือ แกะห่อยาเหน็บออก หล่อลื่นยา
เหน็บด้วยสารหล่อลื่น จับยาด้วยนิ วหัวแม่มือและ
นิ วชี  บอกให้ผู้ป่วยหายใจทางปากขณะที่สอดด้าน
ปลายแหลมเข้าในทวารหนัก และใช้นิ วชี ดันยาเข้า
ไปให้ลึกท่ีสุด ซับให้แห้ง 

5. ป้องกันการปนเปื้อนเพ่ือลดการระคาย
เคือง เพื่อใส่ยาได้สะดวก และให้ผลของการ
รักษามีประสิทธิภาพ 

6. เลื่อนกางเกงหรือผ้าถุงให้เข้าที่ จัดท่าให้ผู้ป่วย 
ขมิบก้นไว้สักครู่ในกรณีผู้ป่วยเด็ก หลังเหน็บยา
แล้วให้บีบก้นทั งสองข้างเข้าหากัน ทิ งไว้สักครู่ 

6. เพ่ือความสุขสบาย และป้องกันไม่ให้ยา
หลุดออก 

7. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที ่ 7. เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
8. บันทึกในใบรายการให้ยา 8. เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
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การให้ยาทาง Parenteral หมายถึง การให้ยาในวิถีทางใดๆซึ่งไม่ใช่ระบบทางเดินอาหาร
โดยทั่วไปหมายถึงการฉีดยาและการให้ยาทางหลอดเลือดด้า 

 การฉีดยา ยาที่ให้โดยการฉีดจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเร็วกว่าการให้ยาโดยวิธีอ่ืน ย่อม
มีอันตรายมากกว่าดังนั นหลักในการพิจารณาการให้ยาฉีดคือต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็ว  ผู้ป่วยไม่
สามารถรับประทานยาทางปากได้หรือไม่ปลอดภัยที่จะให้ทางปาก เช่น ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว กลืนล้าบาก 
ผู้ป่วยที่ต้องงดอาหารและน ้าก่อนการผ่าตัด  ยาที่ให้ระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร หรืออาจถูก
ท้าลายด้วยน ้าย่อยจากกระเพาะอาหาร การดูดซึมของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ   ต้องการให้ยา
ชาเฉพาะที่ 
           หลักปฏิบัติของการฉีดยา 

1. ขณะปฏิบัติต้องยึดหลักเทคนิคปราศจากเชื ออย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื อโรค 
2. ไม่เตรียมยาฉีดต่างชนิดกันใส่ในกระบอกฉีดยาอันเดียวกัน เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้ 
3. ขณะเตรียมยาต้องท้าด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ 
4.  ผู้เตรียมยาและผู้ฉีดยาต้องเป็นคนเดียวกัน 
5. ควรน้ายาไปฉีดทันทีภายหลังจากการเตรียมเสร็จเพราะยาบางชนิดมีความคงทน 

(Stability) ต่้า 
6. ก่อนฉีดยาทุกครั งจะต้องท้าความสะอาดบริเวณท่ีจะฉีดยาด้วยน ้ายา Antiseptic เช่น 

แอลกอฮอล์ 70% ก่อนเสมอ 
  เครื่องใช้ที่ส้าคัญในการฉีดยา 
1. เข็มฉีดยา (Needle) ท้าด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิมประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือส่วนหัว

เข็ม (Hub) เป็นส่วนที่สวมต่อกับกระบอกฉีดยา ตัวเข็ม (Shaft) เป็นรูกลวงให้น ้ายาไหลผ่านได้ 
ปลายเข็ม (Bevel) เป็นส่วนปลายของเข็มมีรูเปิดเอียงแฉลบ 
 

                                   
          ภาพที่ 10.10 แสดงส่วนประกอบของเข็มฉีดยาที่มา : Rosdahl & Kowalski, 2012. P. 930 
 

ความยาวของเข็มที่ใช้นี ตั งแต่ 3/8 – 1.50 นิ ว โดยวัดจากปลายตัดจนถึงรอยต่อของตัว
เข็ม และหัวเข็มขนาดของเข็มมีตั งแต่เบอร์ 14 ถึงเบอร์ 27 ซึ่งเขียน 14 g , 27g แสดงไว้บนหัวเข็ม 
ขนาดของเข็มวัดได้จากความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกของตัวเข็ม 

 หลักในการพิจาณาเลือกเข็มฉีดยา 
1. ค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
2. ความเข้มข้นหรือความหนืดของยา 
3. ความสุขสบายของผู้ป่วย 
4. ความลึกของเนื อเยื่อในผู้ป่วยที่อ้วน หรือ ผอม ต้องเลือกใช้เข็มที่มีความยาวต่างกัน 
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2. กระบอกฉีดยา (Syringe) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ กระบอกฉีดสูบ (Barrel) และลูกสูบ 
(Plunger) ส่วนปลายที่ต่อกับหัวเข็มเรียกปลายกระบอก (Tip) ขนาดของกระบอกฉีดยาโดยทั่วไปมี
ขนาดตั งแต่ 2, 5, 10, 20 และ 50 ซีซี ซึ่งจะแสดงสเกลไว้บนกระบอกฉีดยาด้วย การเลือกขนาดของ
กระบอกฉีดยาควรเลือกให้เหมาะสมกับจ้านวนยาที่ฉีด นอกจากที่มีกระบอกฉีดยาชนิดพิเศษ คือ 
Insulin syringe และ Tuberculin syringe ซึ่งมีขนาด 1 มล. จะมีสเกลบอกหน่วยเป็นยูนิต ซึ่งมี 3 
ชนิดคือ 40U 80U และ 100U สเกลนี จะบอกถึงความเข้มข้นของอินสุลินที่ใช้ เช่น ถ้าต้องการฉีดอิน
สุลินขนาด 40 ยูนิต ก็ต้องเลือกใช้สเกลด้านที่เขียนบอกไว้ว่า 40U เป็นต้น  

สเกลบน Tuberculin syringe จะละเอียดมาก แต่ละขีดสั นมีค่าเท่ากับ 1/100 มล. ส่วน
ขีดยาวแต่ละขีดมีค่าเท่ากับ 1/10 มล. กระบอกฉีดยาชนิดนี ใช้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังชั นตื น 
 

                                                                                                                         
ภาพที่ 10.11  แสดงกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา (ซ้าย)  A.Hypodermic syringe  B.Insulin 
syringe และ C.Tuberculin syringe (ขวา) ที่มา : Rosdahl & Kowalski, 2012. P. 930 
 

หลักปฏิบัติในการเตรียมยาฉีด (Parenteral administration) 
อุปกรณ์การผสมยาฉีด  ยา   กระบอกฉีดยาปราศจากเชื อ  เข็มส้าหรับดูดยา และเข็ม

ฉีดยาทปีราศจากเชื อขนาดต่างๆตามความเหมาะสม  อับส้าลีชุบแอลกอฮอล์ปราศจากเชื อ  ปากคีบ
พร้อมกระปุก  ใบเลื่อย  น ้ากลั่นส้าหรับผสมยาฉีด ชามรูปไต ถาดพร้อมฝาปิดที่ปราศจากเชื อ      

กรณีที่ยาเป็นสารละลายบรรจุในหลอดแก้ว (Ampule)  ตรวจสอบบัตรให้ยากับใบ
ค้าสั่งการรักษาในรายงานของผู้ป่วย (Chart) และใบMAR เพ่ือความถูกต้องเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุลของ
ผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา วิถีทาง และเวลา  เตรียมยาตามขั นตอนต่อไปนี  
         1.  เตรียมยาฉีด อ่านชื่อยา ขนาด และวันหมดอายุบนกล่อง ให้ตรงกับยาใบMAR 
         2.  ค้านวณขนาดยาที่ต้องการ 
         3.  ล้างมือให้สะอาด 
         4. อ่านชื่อยาบนหลอดแก้วอีกครั ง  ตั งหลอดยาขึ นแล้วใช้นิ วเคาะส่วนบนของหลอดแก้ว
เพ่ือให้ยาที่ค้างอยู่ปลายหลอดไหลลงจนหมด 
         5. เช็ดใบเลื่อยและรอบคอคอดของหลอดแก้ว ด้วยส้าลีชุบแอลกอฮอล์ เลื่อยรอบคอคอด ใช้
ส้าลีรองแล้วหักคอคอด  ถ้าเป็นชนิดที่มีแถบสีคาด ให้หักที่คอคอดโดยไม่ต้องเลื่อยก่อน 
         6.  เตรียมกระบอกฉีดยาขนาดพอเหมาะกับปริมาณยา ต่อหัวเข็มดูดยา ขนาดเบอร์ 18-20 
และยึดหัวเข็มให้แน่นกับกระบอกฉีดยา ระวังอย่าให้มือสัมผัสบริเวณปลายกระบอกฉีดยาที่ใช้ต่อหัว
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เข็มและปลายเข็ม และลูกสูบส่วนที่อยู่ในกระบอกฉีดยา  จับกระบอกฉีดยา โดยให้ด้านที่มีสเกลอยู่
ข้างบน และให้ปลายตัดเข็มคว่้าลง 
         7.  ใช้มือข้างที่ถนัดจับกระบอกฉีดยา มืออีกข้างถือหลอดแก้ว ค่อยๆสอดปลายเข็มเข้าไปใน
หลอดยา  จุ่มปลายเข็มลงในน ้ายาเพ่ือไม่ให้ดูดฟองอากาศขณะดูดยาเข้ากระบอกฉีดยา ดูดยาตาม
ขนาดที่ต้องการ 
         8.  อ่านชื่อยาบนหลอดแก้วอีกครั ง ก่อนทิ งหรือก่อนเก็บ 
         9.  เปลี่ยนเป็นเข็มส้าหรับฉีดยาตามขนาดที่ต้องการ หงายด้านปลายตัดให้อยู่ด้านเดียวกับ
สเกล ยึดหัวเข็มให้แน่น วางไว้ในถาดท่ีมีฝาปิด วางบัตรให้ยาไว้ใต้ถาดท่ีมีฝาปิด 
   

                                                          
                                          
ภาพที่ 10.12 การใช้ส้าลีรองแล้วหักคอคอด Christensen & Kcokrow ,2011,p 719      

                     
 

ภาพที่ 10.13 แสดงการดูดยาจาก Ampule ที่มา : Timby, 2009, p.799. 
 

            กรณีที่ยาเป็นผงบรรจุในขวด (Vial) อ่านชื่อยาและวิธีผสมบนขวดแกะฝาปิดขวดด้วยใบ
เลื่อยที่เช็ดด้วยส้าลีชุบ Alcohol แล้วเตรียมน ้ากลั่น หรือสารละลายที่ผสมยาตามขั นตอนการเตรียม
ยาจากหลอดแก้วจากนั นท้าตามขั นตอนดังนี  
             1. ใช้มือข้างที่ถนัดถือกระบอกฉีดยามืออีกข้างถือขวดยาแทงเข็มผ่านจุกยางเข้าไปในขวด 
โดยถือกระบอกฉีดยาและขวดยาในแนวขนานกับพื นดันน ้ากลั่นหรือสารละลายที่ผสมยาเข้าไปจน
หมดปล่อยให้อากาศเข้ามาแทนที่ในกระบอกฉีดยาดึงเข็มออก 
             2. เช็ดจุกยางด้วยส้าลีชุบ Alcohol แล้วดูดอากาศเข้าไปในกระบอกฉีดยาปริมาตรตาม
ขนาดยาที่ต้องการแทงเข็มผ่านจุกยางถือกระบอกฉีดยา และจับขวดยาดันอากาศเข้าไปในขวด  ยก
ขวดยาขึ นในแนวดิ่งดันปลายเข็มผ่านจุกยางเล็กน้อย ดูดยาออกตามจ้านวนที่ต้องการถือขวดยาและ
กระบอกฉีดยาในแนวขนาน ให้ปลายเข็มโผล่พ้นยาเล็กน้อย ดูดอากาศเข้าไปในกระบอกฉีดยา
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เล็กน้อย ดึงเข็มออกโดยใช้นิ วชี กดท่ีรอยต่อของเข็มกับกระบอกฉีดยาอ่านชื่อยาบนขวดยาอีกครั ง 
ก่อนทิ งหรือก่อนเก็บ 

-            3.  เปลี่ยนเป็นเข็มส้าหรับฉีดยาตามขนาดที่ต้องการหงายด้านปลายตัดของเข็มให้อยู่ด้าน
เดียว กับสเกล ยึดหัวเข็มให้แน่น วางไว้ในถาดท่ีมีฝาปิด วางบัตรให้ยาใต้ถาดท่ีมีฝาปิด 
 

      
 

ภาพที่ 10.14  การดันอากาศเข้าไปในขวดยา ยกขวดยาขึ น ดันปลายเข็มผ่านจุกยางเล็กน้อย ยก
ขวดยาขึ นในแนวดิ่ง ดูดยาออกตามจ้านวนที่ต้องการที่มา : Christensen & Kcokrow ,2011,p 
720. 
 
การฉีดยาเข้าชั นผิวหนัง 

การฉีดยาเข้าชั นผิวหนัง เป็นการฉีดยาเข้าชั นของหนังแท้ (Dermis) เพ่ือต้องการทดสอบ
การแพ้ยาหรือ ช่วยการวินิจฉัยโรค จ้านวนยาที่ฉีด 0.01-0.1 มล. ฉีดเข้าบริเวณก่ึงกลางหน้าแขน 
 

 A    B      C 
ภาพที่ 10.15  A  แสดงการใช้มือดึงผิวหนังให้ตึง  B แล้วแทงเข็มท้ามุม 5-15°  กับผิวหนัง เข้าไปจน
มิดปลายตัดของเข็ม  C ดันลูกสูบของกระบอกฉีดยาให้ยาเข้าไปในผิวหนังจนเป็นตุ่มนูนขึ น ขนาด
เท่าหัวไม้ขีดหรือปริมาตรของยาประมาณ 0.1 มล.ที่มา : Christensen & Kcokrow ,2011,p 727. 

การฉีดยาเข้าชั นผิวหนัง (Intradermal injection) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือทดสอบปฎิกิริยาของร่างกายต่อยาปฎิชีวนะ และทดสอบภูมิแพ้ 
อุปกรณ์        1. ใบMAR  ยาตามแผนการรักษา 

                               2. ถาดปราศจากเชื อ พร้อมฝาปิด (Tray)  
                               3. กระบอกฉีดยา ขนาด 1 มล. (Tuberculin Syringe)  
                               4. เข็มเบอร ์25-27 G ความยาว ½ - 2/3 นิ ว 
                               5.ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% และ ส้าลีแห้งปราศจากเชื อ   
               วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี   
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.ล้างมือให้สะอาด7 ขั นตอน หรือใช้
แอลกอฮอล์เจล 

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยา 

2. เพ่ือความปลอดภัย 

3.ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่ใบ
MAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่ข้อมือ  
บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้
ผู้ป่วยทราบ 

3. เ พ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยา
ถูกต้องตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลาย
ความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 

4. เปิดฝา  Tray หงายไว้บนโต๊ ะ หยิบส้ าลี
แอลกอฮอล์ เช็ดผิวหนังบริเวณท้องแขนด้านใน
โดยเช็ดไปในทิศทางเดียวกันหรือเช็ดวนจากตรง
กลางออกไปรอบๆ แล้วทิ งลงในชามรูปไต                                                         

4. ป้องกันการปนเปื้อนและลดจ้านวนเชื อ
โรคบริเวณท่ีจะฉีด 

5. หยิบกระบอกฉีดยา โดยจับที่ตัวกระบอกฉีด
ยาให้ตั งฉากในแนวดิ่ง ไล่อากาศออกให้หมด 
โดยดันลูกสูบขึ นจนมองเห็นหยดน ้ายาที่ปลาย
เข็ม 

5. ป้องกันการปนเปื้อนและเพ่ือไล่อากาศ
ออกจากกระบอกฉีดยาให้หมด 

6. จับกระบอกฉีดยาโดยให้นิ วชี อยู่ที่รอยต่อของ
หัวเข็ม นิ วหัวแม่มือและนิ วที่เหลือจับที่กระบอก
ฉีดยา โดยหงายปลายตัดของเข็มขึ นและให้สเกล
อยู่ด้านบน มืออีกข้างหนึ่งดึงผิวหนังให้ตึง แทง
เข็มท้ามุม 5-15°  กับผิวหนัง เข้าไปจนมิดปลาย
ตัดของเข็ม 

6. เพ่ือให้เกิดความมั่นคง และให้เข็มอยู่ใน
ชั นผิวหนังตามต้องการ 

 

7. ใช้มือข้างที่ยึดผิวหนังให้ตึงมาดันลูกสูบของ
กระบอกฉีดยาให้ยาเข้าไปในผิวหนังจนเป็นตุ่ม
นูนขึ น ขนาดเท่าหัวไม้ขีดหรือปริมาตรของยา
ประมาณ 0.1 มล. 

7. เพ่ือความสะดวกในการดันยาเข้าไปใน
ผิวหนัง 

8. วางส้าลีแห้งตรงบริเวณที่ฉีด ใช้นิ วชี แตะที่
รอยต่อของตัวเข็ม แล้วดึงกระบอกฉีดยาออกมา 

8. เพื่อไว้สังเกตปฏิกิริยา 

9. ใช้ปากกาวงรอบบริเวณที่ฉีดให้เส้นผ่าศูนย์  
กลางประมาณ 1 ซม. แนะน้าไม่ให้บริเวณที่ฉีด
ยาเปียกน ้า 

9. เพื่อสังเกตปฏิกิริยาได้ชัดเจน 

10. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 10. เพื่อสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
11. บันทึกในใบรายงานการให้ยา 11. เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
12. กลับไปสังเกตปฏิกิริยาจากการทดสอบตาม 
ก้าหนดเวลาการทดสอบยาแต่ละชนิด 

12. เพื่อประเมินผลการทดสอบ 

 
 



41 

 

ข้อควรระวัง 
-              การดึงผิวหนังให้ตึงในการฉีดเข้าชั นผิวหนังนี  ท้าโดยใช้มือข้างที่ถนัดจับเข็ม ใช้

นิ วหัวแม่มือกดท่ีผิวหนังบริเวณต่้ากว่าและเยื องไปด้านข้างของบริเวณที่จะแทงเข็ม และดึงผิวหนังให้
ตึง ภายหลังการฉีดยาชั นใต้ผิวหนัง ห้ามคลึงบริเวณท่ีฉีดยา 
 
การฉีดยาเข้าชั นใต้ผิวหนัง 
           เป็นการฉีดยาเข้าไปในชั นไขมันใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด
น้อย จ้านวนของยาที่ใช้ฉีดไม่เกิน 2 มล. บริเวณท่ีใช้ฉีด  คือ 

1.             1. ต้นแขนด้านหลัง โดยแบ่งต้นแขนออกเป็น 3 ส่วนจากปุ่มไหล่ถึงข้อศอก บริเวณท่ีใช้ฉีด
คือ ส่วนกลาง 

2.             2. หน้าขาโดยแบ่งต้นขาออกเป็น 3 ส่วน บริเวณท่ีใช้ฉีดคือ ส่วนที่สองโดยเยื องไปทางด้าน
นอกล้าตัว ห่างจากแนวกลางเล็กน้อย 

3.             3. หน้าท้องรอบๆ สะดือ คือบริเวณที่อยู่ใต้ราวนม (Nipples) กับขอบตะโพก ( Iliac 
creast) 

4.             การแทงเข็มท้ามุม 45-90 องศา ขึ นอยู่กับความยาวของเข็มและขนาดรูปร่างของผู้ป่วย 
ส้าหรับการฉีดยาที่มีความเข้มข้นหรืออาจระคายเคืองต่อเนื อเยื่อ เช่นยาพวก Insulin จ้าเป็นต้องใช้
เทคนิคพิเศษ โดยการดึงผิวหนังขึ นให้เกิดช่องว่างระหว่างชั นไขมันกับชั นกล้ามเนื อ แล้วจึงแทงมุม 
90 องศา เข้าไปในบริเวณนั นจะท้าให้ยาดูดซึมได้ดี 
 

  A   B   C 
ภาพที่ 10.16 A แสดงต้าแหน่งที่ใช้ฉีดยาเข้าชั นไขมันใต้ผิวหนัง    B แสดงการแทงเข็มท้ามุมฉีดยา  
เปรียบเทียบต้าแหน่งต่างๆ   C แสดงการยกผิวหนังขึ นแทงเข็มท้ามุม 45 - 90° ลึก    ½ - 1 นิ ว ท้า
มุมฉีดยาเข้าชั นไขมัน ที่มา : Rosdahl & Kowalski, 2012. p. 932 ,934 
             การฉีดยาเข้าชั นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous or Hypodemic injection) 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ยาที่ดูดซึมได้ดีในชั นไขมัน 
อุปกรณ์       1. ถาดปราศจากเชื อ พร้อมฝาปิด (Tray) 

                              2. กระบอกฉีดยา ขนาด 2 มล. 
                              3. ยาตามแผนการรักษา 
                             4. เข็มเบอร์ 24 หรือ 25หรือ 26 ยาว 1 นิ ว 
                             5. ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% และส้าลีแห้งปราศจากเชื อ  
                             6. ใบMAR  
                             7. ชามรูปไต 
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               วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี   
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.ล้างมือให้สะอาด7ขั นตอนหรือใช้แอลกอฮอล์
เจล  

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาตามหลักปฏิบัติในการเตรียมยา 2. เพ่ือความปลอดภัย 
3.ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่ใบ
MAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่ข้อมือ  
บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้
ผู้ป่วยทราบ 

3. เพ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง
ตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลายความ
วิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 

4.  เปิ ดฝาถาดปราศจาก เชื อ  หยิบส้ าลี ชุบ
แอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณที่จะฉีด โดยเช็ดไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือเช็ดวนจากตรงกลางออกไป
รอบๆ ทิ งส้าลีลงในชามรูปไต 

4. เพื่อลดจ้านวนเชื อโรคบริเวณผิวหนังที่จะ
ฉีด 

5. มือข้างที่ถนัด หยิบกระบอกฉีดยา โดยจับที่ตัว 
กระบอกสูบยึดหัวเข็มให้แน่นกับกระบอกฉีดยา 
ดึงปลอกเข็มออกถือกระบอกฉีดยาให้ปลายเข็ม
ตั งขึ นในแนวดิ่ง ดันลูกสูบขึ นจนมองเห็นหยดน ้าที่
ปลายเข็ม 

5. ป้องกันการปนเปื้อน และเพ่ือไล่อากาศ
ออกจากกระบอกฉีดยาได้หมด 

6. ถือกระบอกฉีดยาในแนวขนานกับพื น ใช้นิ วชี 
กด ที่รอยต่อของหัวเข็ม หงายปลายตัดของเข็ม
ขึ น มืออีกข้างยกผิวหนังขึ นแทงเข็มท้ามุม 45 - 
90° ลึก ½ - 1 นิ ว โดยกะให้ปลายเข็มอยู่ ใต้
กระเปาะ ผิวหนังที่ยกขึ น 

6. เพ่ือป้องกันยาหก ลดแรงเสียดทานและ
ให้ปลายเข็มอยู่ในชั นใต้ผิวหนัง 

7. ใช้มือข้างที่ยกผิวหนังมาดึงลูกสูบออกเล็กน้อย 
ถ้าไม่มีเลือดเข้ามาในกระบอกฉีดยาจึงดันเข้าไป 
ช้าๆจนหมด 

7. เพ่ือสะดวกในการดันยาเข้าใต้ผิวหนัง 
และเพ่ือทดสอบว่าปลายเข็มอยู่ในหลอด
เลือดหรือไม่ และเพ่ือลดอาการปวดและ
การเจ็บของเนื อเยื่อ 

8.  วางส้าลีแห้งตรงบริ เวณที่ ฉีด ดึงเข็มและ
กระบอกฉีดยาออก คลึงบริเวณท่ีฉีดยาเบาๆ 

8. เพื่อให้ยากระจายตัวและดูดซึมได้ดีขึ น 

9. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 9. เพื่อสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
10. สังเกตปฏิกิริยาภายหลังการฉีดยา และลง
บันทึกในใบรายงานการให้ยา 

10. เพ่ือประเมินผลของการฉีดยาและเป็น
หลักฐานตามกฎหมาย 
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การฉีดยาเข้าชั นกล้ามเนื อ  
            นิยมใช้การฉีดยาวิธีนี มากเนื่องจากสามารถฉีดยาที่มีความระคายเคืองต่อชั นไขมันได้และ
สามารถฉีดยาในปริมาณที่มากกว่าการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังชั นลึก โดยทั่วไปสามารถฉีดยาเข้า
กล้ามเนื อได้ครั งละ 5 ซีซี หากต้องการฉีดยาในจ้านวนที่มากกว่า 5 ซีซี ควรแบ่งครึ่งแล้วฉีดเข้า
กล้ามเนื อทีละข้าง ต้าแหน่งบริเวณท่ีใช้ฉีดยาเข้ากล้ามเนื อ 
            1.  กล้ามเนื อตะโพกบริเวณ Posterior gluteal site (Dorsogluteal site) โดยจะฉีดยา
เข้าไปในกล้ามเนื อ Gluteus medius  ต้าแหน่งที่จะใช้ฉีดยาท้าได้โดยการแบ่งตะโพกออกเป็น 4 
ส่วน ด้านล่างให้ลากเส้นผ่าน Inferior gluteal fold ด้านบนให้ลากเส้นผ่าน Iliac crest ลงมา 2-3 
นิ ว หรืออาจใช้วิธีแบ่งตะโพกเป็น 3 ส่วน โดยลากเส้นตรงจาก  Anterior superior iliac spine 
มายัง Coccyx แล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน บริเวณที่ใช้ฉีดยาคือ ส่วนที่ 1 ต่อส่วนที่ 2 การฉีด
ยาบริเวณนี อาจเกิดอันตรายต่อ Sciatic nerve ได้หากวัดต้าแหน่งที่ฉีดยาผิดพลาด การจัดท่าผู้ป่วย
ควรให้ผู้ป่วยนอนคว่้า หันหัวแม่เท้าเข้าด้านใน แล้วใช้หมอนรองใต้เข่าเพ่ือให้กล้ามเนื อคลายตัว ใน
กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถนอนคว่้าได้ ควรจัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงให้ขาด้านล่างเหยียดตรง และ
ด้านบนงอเล็กน้อย 

1.             2.  กล้ามเนื อตะโพกบริเวณ Ventrogluteal site (Von Hochstetter’s site) เป็นการฉีด
ยาเข้ากล้ามเนื อ Gluteus minimus และ Gluteus medius ถ้าฉีดในเด็กควรเป็นเด็กอายุมากกว่า 
2 ปีขึ นไป เพราะจะมีการเจริญของกล้ามเนื อมากขึ น การฉีดยาเข้าตะโพกด้านขวา ใช้มือซ้ายวางลง
บนตะโพกด้านขวาโดยให้ปลายนิ วชี อยู่ที่ Anterior superior iliac spine แล้วกางนิ วกลางออกให้
มากที่สุดโดยให้ปลายนิ วกลางอยู่ขอบล่างของ Iliac crest บริเวณที่ใช้ฉีดยาคือพื นที่รูปตัว V ที่อยู่
ระหว่างนิ วชี และนิ วกลาง การฉีดยาเข้าตะโพกด้านซ้าย ใช้มือซ้ายวางลงบนตะโพกด้านซ้ายโดยให้
ปลายนิ วกลางอยู่ที่ Anterior superior iliac spine แล้วกางนิ วชี ออกให้ห่างจากนิ วกลางมากที่สุด
บริเวณท่ีใช้ฉีดยาคือพื นที่รูปตัว V ทีอ่ยู่ระหว่างนิ วชี และนิ วกลาง 

2.             3.  กล้ามเนื อต้นขาด้านนอก Vastus  lateralis เป็นบริเวณที่นิยมใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื อมาก
เช่นกัน และใช้ได้กับทารกและเด็กอายุ 2 ปี เพราะ เป็นบริเวณที่มีกล้ามเนื อมากและไม่มี
เส้นประสาทหรือเส้นเลือดใหญ่ผ่าน สามารถฉีดยาโดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนหงายก็ได้ 
การวัดต้าแหน่งที่ฉีดยาคือบริเวณ Greater trochanter ลงมาหนึ่งฝ่ามือและวัดสูงขึ นมาจากเข่า
หนึ่งฝ่ามือเช่นกัน บริเวณที่ใช้ฉีดยาคือบริเวณที่อยู่ถัดจากกึ่งกลางเยื องมาทางด้านข้างหรืออาจแบ่ง
ต้นขาเป็นสามส่วนเท่าๆกันบริเวณที่ฉีดยาคือ ส่วนกลางเยื องไปทางด้านนอกห่างจากแนวกางกลาง
ของต้นขาเล็กน้อย 

3.             4.  กล้ามเนื อต้นแขน Deltoid muscle เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยนิยมใช้ฉีดยาบ่อยนักเพราะ
เป็นกล้ามเนื อที่บางและอยู่ใกล้กับเส้นเลือดและเส้นประสาท (Radial nerve) บริเวณที่ฉีดยาคือ
บริเวณท่ีวัดจาก Acromion  process มา 2-3 นิ วมือ เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีไม่กว้าง จะใช้ฉีดยาที่มี
จ้านวนไม่เกิด 2 มล. และควรเป็นยาที่ไม่ระคายเคืองต่อเนื อเยื่อ การจัดท่าผู้ป่วยอาจให้ผู้ป่วยอยู่ใน
ท่านั่งงอแขนไว้ด้านหน้าของล้าตัวเพ่ือให้กล้ามเนื อแขนคลายตัว 
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ภาพที่ 10.17 กลา้มเนื อที่ใช้ฉีดยา                          ภาพที่ 10.18 Landmarks  ส้าหรับฉีดยา 
 ที่มา : Ellis, et.al., 1992, p.380                         เข้ากล้ามเนื อ บริเวณ  Dorsogluteal  site  
                                                              ที่มา : Rosdahl & Kowalski, 2012. p. 935. 
  

                 
ภาพที่ 10.19 ต้าแหน่งฉีดยา Ventroglutealsite       ภาพที1่0.20  ต้าแหน่งฉีดยายากล้ามเนื อ                                                                                                
ที่มา : Taylor, et. Al.2008,p.799                        บริเวณ Vastus  lateralis ในทารก 
                                                           ที่มา : Christensen & Kcokrow ,2011,p 723 
 

                           
ภาพที่ 10.21  ต้าแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื อ บริเวณ  Vastus  lateralis ในผู้ใหญ่                                           
ที่มา : Christensen & Kcokrow ,2011,p 723 
 

การฉีดยาเข้าชั นกล้ามเนื อ (Muscular injection) 
            วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ยาที่ดูดซึมได้ดีในชั นกล้ามเนื อ และต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็วขึ น 
            อุปกรณ์       1.  ถาดปราศจากเชื อ พร้อมฝาปิด (Tray)  
                              2.  กระบอกฉีดยาขนาด 2-5 มล. 
                              3.  ยาตามแผนการรักษา 
                              4.  เข็มเบอร์ 23-27 ยาว 1-1.5 นิ ว 
                             5.  ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% และส้าลีแห้งปราศจากเชื อ 

1.                              6.  บัตรให้ยา  ใบMAR   
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2.                              7.  ชามรูปไต 
3. วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
4.  

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.ล้างมือให้สะอาด7 ขั นตอน หรือใช้แอลกอฮอล์
เจล 

1. ลดจ้านวนเชื อโรค 

2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยา 

2. เพ่ือความปลอดภัย 

3.ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่ใบ
MAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่ข้อมือ  
บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้
ผู้ป่วยทราบ 

3. เพ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง
ตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลายความ
วิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 

4.  เปิดฝาถาดปราศจากเชื อ  หยิบส้ าลีชุบ
แอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณที่จะฉีด โดยเช็ดไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือเช็ดวนจากตรงกลางออกไป
รอบๆ ทิ งส้าลีลงในชามรูปไต 

4. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรคบริเวณผิวหนังที่จะ
ฉีด 

5. มือข้างที่ถนัด หยิบกระบอกฉีดยา โดยจับที่ตัว 
กระบอกสูบยึดหัวเข็มให้แน่นกับกระบอกฉีดยา 
ดึงปลอกเข็มออกถือกระบอกฉีดยาให้ปลายเข็ม
ตั งขึ นในแนวดิ่ง ดันลูกสูบขึ นจนมองเห็นหยดน ้า
ที่ปลายเข็ม 

5. ป้องกันการปนเปื้อน และเพ่ือไล่อากาศ
ออกจากกระบอกฉีดยาได้หมด 

6. ถือกระบอกฉีดยาในแนวขนานกับพื น ใช้นิ วชี 
กด ที่รอยต่อของหัวเข็ม หงายปลายตัดของเข็ม
ขึ น มืออีกข้างยกผิวหนังขึ นแทงเข็มท้ามุม 45 - 
90° ลึก 2/3 ของความยาวเข็ม  

6. เพ่ือป้องกันยาหก ลดแรงเสียดทานและ
ให้ปลายเข็มอยู่ในชั นกล้ามเนื อ 

7. ใช้มือข้างที่ดึงผิวหนังมาดึงลูกสูบออกเล็กน้อย 
ถ้าไม่มีเลือดเข้ามาในกระบอกฉีดยา จึงดันยาเข้า
ไปช้าๆ จนหมด 

7. เพ่ือสะดวกในการดันยาเข้าชั นกล้ามเนื อ 
และเพ่ือทดสอบว่าปลายเข็มอยู่ในหลอด
เลือดหรือไม่ และเพ่ือลดอาการปวดและลด
การระคายเคืองต่อเนื อเยื่อ 

8. วางส้าลีแห้งตรงบริเวณที่ฉีด ดึงเข็มและ
กระบอกฉีดยาออก คลึงบริเวณท่ีฉีดยาเบาๆ 

8. เพื่อให้ยากระจายตัวและดูดซึมได้ดีขึ น 

9. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 9. เพื่อสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
10. สังเกตปฏิกิริยาภายหลังการฉีดยา และลง
บันทึกในใบรายงานการให้ยา 

10. เพ่ือประเมินผลของการฉีดยาและเป็น
หลักฐานตามกฎหมาย 

 
           ข้อควรจ้า 
           1.  กรณีที่ดึงลูกสูบออกแล้วมีเลือดไหลเข้ามาในกระบอกฉีดยา ให้ถอนเข็มฉีดยาออก
เตรียมยาเพื่อฉีดใหม ่
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           2.  กรณีที่ฉีดยาเข้าชั นใต้ผิวหนัง และกล้ามเนื อบริเวณแขน ปริมาณยาที่ฉีดไม่เกิน 2 มล. 
ถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื อท่ีสะโพก ปริมาณยาที่ฉีดไม่เกิน 5 มล. 

      3.  กรณียาฉีดเข้ากล้ามเนื อที่ท้าให้ระคายเคืองต่อเนื อเยื่อชั นไขมัน และยาที่ท้าให้เนื อเยื่อ
เปลี่ยนสี เช่น Ferrous sulphate ให้ฉีดยาวิธีซิกแซก (Z track) โดยดึงผิวหนังไปทางด้านข้างแล้ว
จึงแทงเข็มลง 90° เมื่อดันยาหมดแล้ว ดึงเข็มออกปล่อยผิวหนังกลับคือที่เดิม 
           4.  ยาที่เข้าน ้ามัน หรือมีความเข้มข้นสูง เช่น Benxatine Penicillin Sodium ให้ใช้เข็ม
เบอร์ 20-21 ฉีด 
           5.  ยาฉีดเข้าชั นใต้ผิวหนัง และเข้าชั นกล้ามเนื อบางชนิด ห้ามคลึงบริเวณท่ีฉีด 
           6.  การดึงผิวหนังให้ตึงในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื อท้าโดยใช้นิ วชี และนิ วหัวแม่มือวางบน
บริเวณท่ีจะฉีด แยกนิ วให้ห่างกัน 1 นิ ว ดึงผิวหนังให้ตึง 
 

                         
    
 รูปภาพที่ 10.22 ต้าแหน่งการฉีดยาบริเวณกล้ามเนื อ Deltoid ที่มา : Taylor, et. Al., 2008,p.799. 
     

           
 
ภาพที่ 10.23 การวัดต้าแหน่งการฉีดยา         ภาพที1่0.24 การฉีดยาวิธีซิกแซก (Z track) 
กล้ามเนื อสะโพก  (Ventrogluteal)             ที่มา : Ellis, et.al. (1992 ,p380-381) 
ที่มา : Ellis, et.al., 1992, p.381                         

การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด้า  
            การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด้า หมายถึง การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด้าเป็นวิถีทางการให้ยา
เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายโดยตรงโดยไม่ผ่านการดูดซึมยา ดังนั นยาจึงออกฤทธิ์เร็ว
ภายใน 30-60 วินาที และอาการที่ไม่พึงประสงค์ของยาก็เกิดขึ นได้เร็วเช่นกัน ดังนั นการให้ยาวิธีนี 
ต้องให้ช้าๆ รูปแบบของยาที่ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด้ามักอยู่ในรูปของยาผงที่ละลายในน ้า ส้าหรับ
ยาที่ละลายในน ้ามันจะไม่ฉีดโดยวิธีนี เด็ดขาด การให้ยาทางหลอดเลือดด้ามี 3 วิธีคือ 

1. การฉีดเข้าสู่หลอดเลือดด้าโดยตรง (Direct intravenous injection) 
2. การหยดเข้าทางหลอดเลือดด้าอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ (Continuous infusion) 

โดยการผสมยาที่ให้กับน ้าเกลือ แล้วหยดตามอัตราที่ก้าหนดเป็นระยะเวลาตามจ้านวนของน ้าเกลือ
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ที่ให้ (วิธีปฏิบัติให้ดูในรายละอียดของการให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า เพียงแต่ผสมยาลงในสารน ้า
ก่อนน้าไปให้ผู้ป่วย) 

3.  การหยดเข้าทางหลอดเลือดด้าเป็นระยะๆ (Intermittent infusion) โดยการให้สาร
น ้าทางหลอดเลือดด้าเพ่ือเป็นการเปิดเส้นเลือดแล้วฉีดยาเข้าทางสายน ้าเกลือ หรือ การให้ยาทาง 
Injection plug ใช้ในกรณีที่ต้องการเปิดเส้นเลือดด้าไว้โดยไม่ต้องให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้าอย่าง
ต่อเนื่อง หรือการผสมยาลงใน Piggyback หรือชุดหยดยา (Volume – controlled infusion) 

 
 

                              
ภาพที่ 10.25  การผสมยาลงในน ้าเกลือ              ภาพที ่ 10.26 Volume–controlled   infusion 
ที่มา : Taylor, et. Al., 2008,p.854.                ที่มา : Taylor, et. Al., 2008,p.853. 

                          
ภาพที่ 10.27 การฉีดยาเข้า Injection plug       ภาพที1่0.28 การฉีดยาเข้าทางสายน ้าเกลือ 
ที่มา Lamon,et al. (1995, p 630)                         ที่มา Lamon,et al. (1995,p 632) 

 
การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด้า (Intravenous injection) 

             วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ยาที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้โดยตรง และออกฤทธิ์ได้ทันที 
             อุปกรณ์       1.  ถาดปราศจากเชื อ พร้อมฝาปิด (Tray)  
                              2.  กระบอกฉีดยา ขนาด 5-50 มล.  
                              3.  ยาตามแผนการรักษา 
                              4.  เข็มเบอร์ 20-24 ยาว 1-1.5 นิ ว  
                              5.  ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% และส้าลีแห้งปราศจากเชื อ 
                              6.  บัตรให้ยา ใบMAR  
                              7.  สายยางรัดแขน (Tourniquet)   
                              8.  ชามรูปไต   
                              9.  พลาสเตอร์ พร้อมกรรไกรตัดพลาสเตอร์ 

  วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.ล้างมือให้สะอาด 7 ขั นตอน 1. ลดจ้านวนเชื อโรค 
2. เตรียมยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการ
เตรียมยา 

2. เพ่ือความปลอดภัย 

3.ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วยโดยอ่านชื่อ- สกุลที่ใบ
MAR  ถามชื่อ-สกุล ดูป้ายชื่อ นามสกุลที่ข้อมือ  
บอกและอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้
ผู้ป่วยทราบ 

3. เพ่ือความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง
ตรงตามแผนการรักษา เพ่ือให้คลายความวิตก
กังวลและให้ความร่วมมือ 

4. ใช้สายยางรัดหลอดเลือดด้า เหนือต้าแหน่ง
บริเวณท่ีจะฉีด 2-3 นิ ว 

4.  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ห็ น ห ล อ ด เ ลื อ ด ด้ า ชั ด เ จ น 
 

5. เปิดฝา หยิบส้าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่
จะฉีดเช็ดไปในทิศทางเดียวกัน หรือเช็ดวนจาก
ตรงกลางออกไปรอบๆ ทิ งส้าลีลงในชามรูปไต 

5. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรคบริเวณผิวหนังที่จะ
ฉีด 

5. 6. มือข้างที่ถนัด หยิบกระบอกฉีดยา โดยจับที่
ตัวกระบอกสูบ ยึดหัวเข็มให้แน่นกับกระบอกฉีด
ยา ดึงปลอดเข็มออก ถือกระบอกฉีดยาให้ปลาย
เข็มตั งขึ นในแนวดิ่ง ดันลูกสูบขึ นจนมองเห็น
หยดน ้าที่ปลายเข็ม  

6. 7. จับกระบอกฉีดยาในแนวขนานกับพื น ใช้นิ วชี 
กดที่รอยต่อของหัวเข็ม หงายปลายตัดของเข็ม
ขึ น นิ วหัวแม่มือของมืออีกข้างดึงผิวหนังบริเวณ
ส่วนล่างของต้าแหน่งที่จะแทงเข็มให้ตึง และแทง 

6. ป้องกันการปนเปื้อน และเพ่ือไล่อากาศ
ออกจากระบอกฉีดยาได้หมด 
 
 
 
7. เพ่ือป้องกันยาหก ลดแรงเสียดทานและให้
ปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือด 
 
 

เข็มเข้าเส้นเลือดด้า โดยท้ามุม 10-15 องศา กับ
ผิวหนัง และเบนปลายเข็มเข้าเส้นเลือดด้า 
8. ถ้ามีเลือดไหลเข้ามาในกระบอกฉีดยา ปลด
สายยางรัดแขน ดันยาเข้าไปช้าๆ พร้อมสังเกต
อาการผิดปกติ ถ้าไม่มีดันยาต่อจนหมด 

 
 
8. เพ่ือให้แน่ใจว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือด 
แ ล ะ เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย ที่ เ กิ ด จ า ก
ภาวะแทรกซ้อนของยา 

9. วางส้าลีแห้งตรงบริเวณที่ฉีด ดึงเข็มและ
กระบอกฉีดยาออก กดส้าลีสักครู่ ปิดด้วยพลา
สเตอร ์

9. เพ่ือลดการระคายเคือง และเพ่ือให้เลือด
หยุดไหล 

10. ท้าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ 10. เพื่อสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
11. สังเกตปฏิกิริยาภายหลังการฉีดยา และลง
บันทึกในใบรายงานการให้ยา 

11. เพ่ือประเมินผลของการฉีดยา และเป็น
หลักฐานตามกฎหมาย 
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            ข้อควรจ้า 
กรณีท่ีไม่มีเลือดไหลเข้ามาในกระบอกฉีดยาให้ดึงลูกสูบออกเล็กน้อย ถ้ายังไม่มีเลือดไหล

เข้ามา ให้ดึงเข็มออกมาเล็กน้อย แล้วแทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดด้าใหม่ 
                                                 
            การฉีดยาเข้าทางท่อยางของชุดให้สารน ้า 
 

                       
 
ภาพที1่0.29 การหักสายน ้าเกลือขณะดันยา         ภาพที1่0.30 ให้ยาทาง Piggyback  
    ที่มา :Lamon,et al.,1995, p. 633            ที่มา :Lamon,et al.,1995, p. 6333 

 วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
การเตรียมเครื่องมือและการเตรียมผู้ป่ วย
เช่นเดียวกับการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด้า
โดยตรง แต่ขนาดเข็มควรเป็นเบอร์ 23 และมีข้อ
ปฏิบัติเพิ่มเติมคือ 

เพ่ือมิให้ท่อยางเป็นรูกว้างท้าให้มีการรั่วซึม
ของสารน ้าได้ 

1. ล้างมือให้สะอาด 1. ลดจ้านวนเชื อโรค 
2. ตรวจดูต้าแหน่งที่แทงเข็มถ้าพบว่ามีอาการ
บวมแดง ผู้ป่วยบ่นปวด แสดงว่ามีการอักเสบ
ของหลอดเลือดด้า (Phlebitis) หรือพบว่าสาร
น ้าไม่หยด ไหลช้าลงโดยไม่มีการหักพับของสาย 
แสดงว่ามีการอุดตันที่ปลายเข็มห้ามฉีดยา ให้
เปลี่ยนต้าแหน่งเข็มใหม่ 

2. เพ่ือป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดด้า
เพ่ิมขึ นและป้องกันลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันใน
กระแสเลือด 

3.เช็ดท่อยางด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ปล่อยให้
แห้ง 

3. เพ่ือลดเชื อโรคบริเวณท่ีแทงเข็ม 

4.ปิดที่ควบคุมหยดน ้าเกลือก่อนฉีดยาหรือหัก
พับสายน ้าเกลือเหนือต้าแหน่งที่จะฉีดยา 

4. เพ่ือไม่ให้สารน ้าจากขวดไหลผ่านท่อยาง
ผสมกับยา 

5. ไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยาให้หมดแล้ว
แทงเข็มเข้าไปในท่อยางระวังไม่ให้เข็มแทงทะลุ
อีกด้านหนึ่ง 
 

5. เพ่ือป้องกันอากาศเข้าชุดให้สารน ้า และมิ
ให้สารน ้ารั่วออกจากสายน ้าเกลือ 
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วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 

6. ดึงลูกสูบขึ นเล็กน้อย หรือบีบท่อยางชั่วครู่
แล้วปล่อยจะเห็นเลือดไหลย้อนกลับเข้ามาใน
สายน ้าเกลือ 

6. เพ่ือทดสอบว่าเข็มให้สารน ้าอยู่ในหลอด
เลือดด้า 

7. ฉีดยาเข้าไปอย่างช้าๆ สังเกตอาการผู้ป่วย
ขณะได้รับยาฉีด เมื่อยาหมดแล้วดึงเข็มออกจาก
ท่อยาง 

7. เพ่ือป้องกันการระคายเคืองต่อผนังหลอด
เลือดและประเมินอาการแทรกซ้อนจะได้
ช่วยเหลือได้ทันที 

8. เช็ดท่อยางด้วยแอลกอฮอล์ 70% อีกครั ง 8. เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื อโรค 

9. เปิดที่ควบคุมหยดน ้าหรือคลายสาย ให้น ้าไหล
ลงและปรับอัตราหยดตามที่ก้าหนด 

9. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับสารน ้าอย่างต่อเนื่อง 

10. ลงบันทึกในใบรายงานการให้ยา 10. เพ่ือเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

                       
 

การฉีดยาเข้าทาง Injection plug มีลักษณะเป็นท่อส้าหรับพักน ้ายา Heparin ที่เจือ
จาง หรือ 0.9%NSS เพ่ือใช้หล่อสายและเข็มไว้มิให้มีการแข็งตัวของเลือดในเข็มปลายท่อมีจุกยาง
ส้าหรับแทงเข็มท้าให้ฉีดยาเข้าสู่หลอดเลือดด้าหรือสามารถทางเข็มต่อเข้ากับชุดให้สารน ้าได้ 
 

การฉีดยาเข้าทาง Injection plug 
             วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตารางข้างล่างนี  
 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
การเตรียมอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมเติมคือ 
 กระบอกฉีดยาบรรจุน ้ายา Heparin ที่เจือจาง 
1:10 (unit/ml)  และกระบอกฉีดยาบรรจุ  
0.9%NSS จ้านวน 3-5 มล. พร้อมเข็มเบอร์ 
23 หรือ 25 

 
เพ่ือใช้หล่อสายและเข็มป้องกันการแข็งตัว
ของเลือด(โรงพยาบาลบางแห่งไม่ใช้ใช้เฉพาะ
0.9%NSSอย่างเดียว) 
เพ่ือไล่น ้ายาที่ค้างสายเข้าไปในหลอดเลือดด้า 

1. ล้างมือให้สะอาด 1. ลดจ้านวนเชื อโรค 
2. เลือดหลอดเลือดด้าที่จะแทงเข็ม แล้วรัด
สายยางเหนือบริเวณท่ีจะแทงเข็ม 2-3 นิ วและ
ให้ผู้ป่วยก้ามือ 

2. เพื่อให้เห็นหลอดเลือดด้าชัดเจน 

3. เช็ดผิวหนังด้วยส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % 3. เพ่ือลดจ้านวนเชื อโรค 
4. แทงเข็มเข้าหลอดเลือดด้าด้วยวิธีการดังนี  
4.1 ใช้มือข้างที่ถนัดจับเข็ม ดึงปลอกเข็มออก
ยึดผิวหนังบริเวณหลอดเลือดด้าที่จะแทงให้ตึง
ด้วยมืออีกข้าง 
4.2 แทงเข็มท้ามุม 30 – 45 องศากับผิวหนัง
โดยเข้าข้างหลอดเลือดด้าจนมิดปลายตัดของ

4. เพื่อสะดวกในการแทงเข็มและเพ่ือให้
หลอดเลือดด้าอยู่กับที่ 
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เข็ม แล้วลดมุมลงจนเกือบขนานกับผิวหนัง 
เบนปลายเข็มเข้าหลอดเลือดด้า เมื่อมองเห็น
เลือดที่หวัเข็มจึงสอดเข็มจนหมด 
5.ให้ผู้ป่วยคลายมือ พร้อมกับปลดสายยางรัด
แขนออก แล้วต่อ Injection plug ซึ่งบรรจุ
น ้าเกลือ 0.9%NSS ไว้ โดยแทงเข็มเข้าทางจุก
ยางแล้วฉีดเข้าไป 1 มล. เพ่ือบรรจุน ้าเกลือ
ภายในท่อ ไว้ก่อนแล้วสวมปลายท่อ Injection 
plug เข้ากับหัวเข็มยึดให้แน่น 
6. ตรึงเข็มด้วยพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย 
7. ฉีด 0.9%NSS เข้าไปอีก 2 มล. 
 

เพ่ือลดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดด้า 
 
 
 
 
5. เพื่อให้เลือดไหลเวียนตามปกติ และ
ป้องกันการอุดตันของฟองอากาศในหลอด
เลือด 
 
6. เพื่อให้เข็มอยู่นิ่ง 
7. เพ่ือไล่เลือดที่ค้างในเข็มเข้าไปในหลอด
เลือด 

8. ต่อกระบอกบรรจุน ้ายาเฮปารินแทนแล้วฉีด
เข้าไปจ้านวน 0.3-0.5 มล. 
9. ดึงเข็มออกจากจุกยาง เช็ดแผ่นยางด้วย
แอลกอฮอล์ 70% 

8. เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
 
9. ป้องกันการปกเปื้อนของเชื อโรค 

การฉีดยาเข้าทาง Injection plug 
1. ล้างมือให้สะอาดและตรวจดูต้าแหน่งที่แทง 
เข็มไว้ 

 
1. เพ่ือลดการติดเชื อและให้แน่ใจว่าปลายเข็ม
อยู่ในหลอดเลือด 

2. ไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยาที่บรรจุ 
0.9 %NSS แล้วแทงเข็มผ่านแผ่นยาง ดึงลูกสูบ
ขึ นเล็กน้อยจะเห็นเลือดไหลย้อนเข้ามาฉีด
0.9%NSS เข้าไป 2-3 มล. จากนั นถอนเข็ม
ออกจาก Injection plug 

2. ป้องกันการอุดตันของฟองอากาศในหลอด
เลือด และเป็นการทดสอบว่าเข็มอยู่ในหลอด
เลือดด้า และเพ่ือไล่น ้ายา Heparin เข้าไปมิ
ให้ปนกับยา 

3. เช็ดแผ่นยางด้วยแอลกอฮอล์ 70% 3. เพ่ือลดการติดชื อ 

4. ไล่อากาศออกจากกระบอกยาฉีดที่เตรียมไว้ 
แล้วแทงเข็มผ่านแผ่นยาง ฉีดยาเข้าไปอย่าง
ช้าๆ และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงขณะได้รับ
ยาฉีด 

4. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนรักษา 

5. เมื่อฉีดยาหมดเปลี่ยนเป็นฉีด 0.9%NSS อีก
ครั ง 2-3 มล. แล้วดึงกระบอกฉีดยาออก 

5. เพ่ือไล่ยาที่ค้างสายเข้าไปในหลอดเลือดด้า 

6. เปลี่ยนเป็นฉีดน ้ายา Heparin จ้านวน 0.3-
0.5มล. 

6.ป้องกันการแข็งตัวของเลือดในเข็ม 

7. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ 
8. บันทึกการให้ยาลงในบันทึกการให้ยา 

7. เพ่ือสะดวกในการใช้ครั งต่อไป 
8. เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผลการรักษา
และหลักฐานทางกฎหมาย 
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การประเมินผลการให้ยา 
หลังจากท่ีพยาบาลได้ให้ยาแก่ผู้ป่วยแล้ว พยาบาลจะต้องติดตามประเมินผลการให้ยาโดย 

ประเมินว่า ผู้ป่วยได้รับผลกระทบต่อผลข้างเคียงของยาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารก เด็ก
ผู้สูงอายุ ทั งนี เนื่องจาก ทารก เด็ก ผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบบางอย่างที่มีผลต่อการตอบสนองต่อการ
ให้ยาแตกต่างจากผู้ใหญ่ และก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ประเมินผลการรักษาด้วยยาแล้วท้าให้ผู้ป่วย
อาการดีขึ น และได้แก้ไขที่สาเหตุของความเจ็บป่วย เช่น ผู้ป่วยเด็กมีการติดเชื อที่ระบบทางเดิน
หายใจ ภายหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ อาการของผู้ป่วยดีขึ นหรือไม่ ผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พบเชื อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื อ ผลเม็ดเลือด
ขาว (WBC) ลดลงเป็นปกติหรือไม่ และผู้ป่วยยังมีอาการไข้อยู่หรือไม่ การมีเสมหะ และอาการอ่ืนๆ 
ที่บ่งบอกถึงโรคท่ีติดเชื อในระบบทางเดินหายใจลดลงหรือไม่ เป็นต้น 
 
สรปุท้ายบท 
           การปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยา จะมีขอบเขตตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
จะสามารถให้ยาแก่ผู้ป่วยได้ เมื่อแพทย์มีแผนการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั น นักศึกษา
พยาบาลจะให้ยาผู้ป่วยได้ต่อเมื่อภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์
พยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ ค้าสั่งการรักษาประกอบด้วย ชื่อยา ขนาดยาที่ให้แต่ละมื อ วิถีทางที่ให้ 
เวลาที่ให้ ใบบันทึกการบริหารยา(Medication administration record ,MAR) ประกอบด้วย 
ข้อมูลผู้ป่วย (H.N.  A.N. ชื่อ นามสกุล อายุ การวินิจฉัยโรค )  ชื่อยา ขนาดยา ความถี่การให้ยา 
(เวลา) วันที่ให้ยา เวลา  ช่องลายเซ็นพยาบาลที่ให้ยาแต่ละมื อ  พยาบาลหัวหน้าทีมจะเป็นผู้ลอก
ค้าสั่งการรักษาลงในใบ MAR การเขียนค้าสั่งการรักษาจะมีสัญญลักษณ์ หรือค้าย่อต่างๆที่รับรู้และ
ยอมรับน้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องมีความเข้าใจ จึงจะสามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง หลักการส้าคัญท่ีพยาบาลทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติในการบริหารยาทุกชนิดคือ 7 Rights  
 
ค้าถามทบทวน 

1. Standing order คืออะไร 
2. PRN order คืออะไร 
3. หลักการปฎิบัติการให้ยา 7 R  คืออะไร  
4. จงบอกวิธีปฏิบัติในการหยอดตา 
5. จงบอกวิธีปฏิบัติในการหยอดหูผู้ใหญ่และเด็ก 
6. แพทย์มีแผนการรักษาให้ยา ดังนี  Ampicillin 750 mg V q 6 hrs ก้าหนดให้ Ampicillin 

1 vial = 1g  ให้อธิบายแผนการรักษาข้างต้น 
7. จงบอกจ้านวนยาที่ใช้ฉีดและบริเวณท่ีฉีดยาเข้าไปในชั นไขมันใต้ผิวหนัง 
8. จงบอกจ้านวนยาที่ใช้ฉีดและบริเวณท่ีฉีดยาเข้าไปในชั นกล้ามเนื อ 
9. ข้อควรระวังในการฉีดยาเข้าชั นกล้ามเนื อตะโพกบริเวณ Posterior gluteal siteและ

กล้ามเนื อต้นแขน Deltoid muscle คืออะไร 
10. การให้ยาทางหลอดเลือดด้ามีก่ีวิธี อะไรบ้าง 

 



53 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา  ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน  ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์. (2553).ทักษะการพยาบาล
พื นฐาน Basic Skills in Nurstng.พิมพ์ครั งที่ 3.กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี 
เพรส. 

สุปาณี เสนาดิสัย และ มณี อาภานันทิกุล บรรณาธิการ. (2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล . (พิมพ
ครั งที่1). กรุงเทพมหานคร : จุดทอง จ้ากัด 

สุปาณี เสนาดิสัย และ วรรณภา ประไพพานิช บรรณาธิการ. (2554). การพยาบาลพื นฐาน  
แนวคิดและการปฏิบัติ . (พิมพ์ครั งที่13). กรุงเทพมหานคร : จุดทอง จ้ากัด 

Christensen,B.L.and Kockrew, E.O. (2011).Foundation and Adult Health Nursing . 
6thedition , Missouri: Mosby,Inc. 

DeLaune, S.C. and Ladner, P.K. (2011). Fundamentals of nursing : standards 
&practice.  New york:  Thomson Learning. 

DeWit, S. C. & Neill, P.O. (2014).Fundamental concepts and skills for nursing.St. 
Louis,   :  Saunders Elsevier. 

Ellis, P. (2011).Evidence-based practice in nursing. Exeter:  Learning Matters 
Geralyn, O.  (2013).Study guide for fundamentals of nursing.St. Louis, 

Missouri: Elsevier Mosby. 
Jones, L.H. (2014).Reflective practice in nursing. London:  SAGE 
Potter, P.A. and Perry, A.B. (1995). Basic Nursing Theory and Practice. 3rd 

edition,St.Louis: Mosby-Year Book. 
Smith, A.F.,Duell, D.J. and Martin, B.C. (2000). Clinical Nursing skills. 5th edition, New 

Jersey: Presstice-Hall. 
Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P., Lynn, P. (2008). Fundamentals  of  Nursing  The  art  

and Science   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/opac/search.do?queryTerm=Fundamental%20nursing&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/opac/search.do?queryTerm=Nursing&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/opac/search.do?queryTerm=Fundamental%20nursing&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/opac/search.do?queryTerm=Nursing&mode=BASIC&activeMenuItem=false


54 

 

 
 


