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WATER  AS A PERCENTAGE  OF  BODY  WEIGHT   (Taylor , et.al., 2008)

WATER

COMPARTMENT

INFANT
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การประเมนิผู้ป่วยทีม่ปัีญหาของสารน า้และอเิลคโทรไลด์

1.การซักประวตั ิควรสอบถามผู้ป่วยและญาตเิกีย่วกบัปัจจัยเส่ียงดงันี้
1.1   อาย ุในทารกและผูสู้งอายุ
1.2   ปริมาณและชนิดของน ้าด่ืมโดยปกติในรอบ  24  ชัว่โมง
1.3   ปริมาณและจ านวนคร้ังของการขบัถ่ายปัสสาวะในรอบ  24  
ชัว่โมง
1.4   ปัญหาในการรับประทานอาหาร
1.5 ชนิดของอาหารท่ีชอบรับประทาน 



การซกัประวติั(ต่อ)

1.6 การออกก าลงักาย ท่ีมีการสูญเสียเหง่ือมาก และการไดรั้บสารน ้า
ทดแ
1.7  ประวติัการเจบ็ป่วยและการผา่ตดั
1.8  ประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุ
1.9   มีประวติั การรักษาท่ีไดรั้บ
1.10  ภาวะเครียด



Assessment  parameters
• Fluid  intake   and  output

• Urine volume and concentration

• Body weight

• Skin turgor (elasticity)

• Tongue turgor

• Moisture and oral cavity 

• Tearing and salivation

• Facial appearance 

• Edema (excessive accumulation of interstitial fluid)

• Vital  signs



การควบคุมสมดุลของสารน ้าในร่างกาย(Taylor , et.al., 2008)

Fluid  intake(ml) Fluid  output(ml)

Ingested  water 1300
Ingested  food 1000
Metabolic  oxidation      300

total                       2600

Kidneys                                          1500
Skin   

insensible   loss                     200-400
sensible    loss                      300-500

Lungs                                            400
Gastrointestinal                             100
Total                                   2500-2900



ปริมาณ I&O
สิง่ท่ีพยาบาลควรพิจารณา คา่ปกติ ในวยัผู้ใหญ่ การแปลผลสิ่งท่ีตรวจพบ

• fluid intake ได้แก่  น า้ด่ืม  เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ   
อาหารเหลวท่ีได้รับทางปากหรือทางNG tube , 
IV ,TPN
• fluid  output ได้แก่  ปัสสาวะ    สารคดัหลัง่
จากสายระบายจากแผล   สายระบายจากปอด 
สายระบายจากท้อง  สารระบายจากกระเพาะ
อาหาร อาเจียน  (vomitus), และท่ีส าคญัหากมี
การถ่ายอจุจาระเหลว ต้องประมาณจ านวนไว้
ด้วย รวมทัง้บนัทกึกรณีท่ีมีการสญูเสียเหง่ือ
อยา่งมาก 

• ปริมาณ  fluid intake 
1500-3500 มล. ตอ่วนั
ปริมาณ fluid  output  

2000มล. ตอ่วนั ในคนปกติ
บนัทกึจากปัสสาวะ และท่อ
ระบายตา่งๆ

•ถ้าปริมาณ I<O มี
ภาวะขาดน า้(Fluid 
volume deficit.)และ ถ้า
I>O มีภาวะน า้เกิน
(Fluid volume excess.)



ปริมาณ I&O

https://th.wikipedia.org/wiki

Fluid intake 

Fluid  output 

www.skytemple.org/th/articles/-2556/949--5.html

http://www.thaihealth.or.th/Content/28172-

https://th.wikipedia.org/wiki
http://www.skytemple.org/th/articles/-2556/949--5.html




ปริมาตรและความเข้มข้นของปัสสาวะ

สิ่งท่ีพยาบาลควรพิจารณา คา่ปกติในวยัผู้ใหญ่ การแปลผลสิง่ท่ีตรวจพบ

• ปัจจยัที่มีผลตอ่ปริมาตรของน า้
ปัสสาวะ:
1. ปริมาตรน า้ท่ีได้รับเข้าสูร่่างกาย
2. ปริมาณน า้ท่ีสญูเสียทาง
ผิวหนงั  ทางปอดจากการหายใจ  
และทางเดินอาหาร

3. จ านวนของของเสียท่ีขบัออก
จากร่างกาย

•ในภาวะปกติปัสสาวะที่ออกใน 1
ชัว่โมงคิดเป็น  1  มล. ต่อน า้หนกั
ตวั 1 กก. หรือคา่เฉลี่ยในผู้ใหญ่  
1500 มล. ต่อ 24 ชม. (40-80  มล.
ต่อ ชม.)
•ในภาวะเครียด ในผู้ใหญ่ ปริมาตร
ของน า้ปัสสาวะใน 24 ชม.จะลดลง
เหลือ750-1000 มล. (30-50  มล.
ต่อ ชม.) เน่ืองจากมีการหลัง่ของ
ฮอร์โมนaldosterone และ ADH 

• ปริมาตรของปัสสาวะน้อย และคา่ความ
ถ่วงจ าเพาะสงูบง่ชีว้า่มีภาวะขาดน า้

• ปริมาตรของปัสสาวะน้อย และค่าความ
ถ่วงจ าเพาะต ่าบง่ชีว้า่มีภาวะโรคไต

• ปริมาตรของปัสสาวะมากเป็นข้อมลู
สนบัสนนุวา่มีน า้เกิน



ปริมาตรและความเข้มข้นของปัสสาวะ

http://www.bcnu.ac.th/e-
learning1/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=60





ปริมาตรและความเขม้ขน้ของปัสสาวะ (ต่อ)

สิ่งท่ีพยาบาลควรพิจารณา คา่ปกติ ในวยัผู้ใหญ่ การแปลผลสิ่งท่ีตรวจพบ

4. ความสามารถของไตในการ
กรองน า้ปัสสาวะ

5. ปริมาตรของเลือดในร่างกาย
6. อิทธิพลของฮอร์โมน ท่ี
ส าคญัคือ aldosterone และ 
ADH

• คา่ปกติของความ
ถ่วงจ าเพาะของน า้ปัสสาวะ 
(specific gravity) คือ 1.003-
1.035. 
•คา่ปกติของ Urine  
osmolality อยูร่ะหวา่ง

500 - 800 mOsm/kg 
(mnol/kg).

• ภาวะปริมาตรการไหลเวียนเลือดลดลง
(Hypovolemia )เป็นสาเหตทุ าให้เลือดไป
เลีย้งไตลดลง ปัสสาวะจงึออกน้อย
(Oliguria)
•ภาวะท่ีไตสามารถท าหน้าท่ีได้ตามปกติ  
การเพิ่มขึน้ของปริมาตรการไหลเวียน
เลือด(Hypervolemia ) จะท าให้ปริมาตร
ของปัสสาวะเพิ่มขึน้ด้วย



น า้หนกัตวั
สิ่งท่ีพยาบาลควรพิจารณา คา่ปกติในวยัผู้ใหญ่ การแปลผลสิ่งท่ีตรวจพบ
•ค าแนะน าในการชัง่น า้หนกั

1. ใช้เคร่ืองชัง่น า้หนกัเดียวกนั

2. ควรชัง่น า้หนกัตื่นนอนตอน
เช้าหลงัถ่ายปัสสาวะและก่อน
รับประทานอาหารเช้า

3. เสือ้ผ้าที่สวมใส่ควรมี
ลกัษณะและเนือ้ผ้าเดียวกนั

4.ในกรณีที่ผู้ ป่วยไมส่ามารถ
เดินได้ใช้ bed scale แบบ
portable scale.

• น า้หนกัตวัควรมีค่าคงท่ี •การลดลง/เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของน า้หนกัตวัเกิด
จากปริมาณสารน า้ที่ได้รับทัง้หมดน้อย/มากกวา่
ปริมาณสารน า้ทัง้หมดที่ขบัออก

1. 2%บง่ชีว้า่มีภาวะขาดน า้/น ้าเกินระดบัน้อย
2. 5%บง่ชีว้า่มีภาวะขาดน า้/น ้าเกินระดบัปานกลาง
3. 8%บง่ชีว้่ามีภาวะขาดน า้/น ้าเกินระดบัรุนแรง
การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของน า้หนกัตวัอย่างรวดเร็ว1 kg 
(2.2 lb)จะเทา่กบัปริมาณน า้ที่ได้รับหรือขบัออก  1 
ลิตร



ความตงึตวัของผิวหนงั (Skin turgor)

http://www.apkmodgame.net/tag/tentin
g-skin-turgor



Clinical features of dehydration in an infant.From Lissauer and Graham, 2002.

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/dehydration



Vital signs

Body temperature Pulse Blood pressure

•อณุหภมิูร่างกายสงู
38.8◦ C  - 39.4 ◦C) 
ต้องการน า้เพิ่มขึน้อยา่ง
น้อย 500 ml ตอ่ 1  วนั, 
ถ้าอณุหภมิูร่างกายสงูเกิน
39.4 ต้องการน า้เพิ่มขึน้
อยา่งน้อย 1000 ml ตอ่ 1
วนั

ตรวจพบ Tachycardia เป็น
earliest sign ของการลดลงของ
ปริมาตรในหลอดเลือดซึง่เกิดจากภาวะ
ขาดน า้

 Irregular pulse rates 
พบใน potassium 

imbalances และ
magnesium deficit.

 ความแรงของ pulse ลดลงใน
ภาวะขาดน า้ และเพิ่มขึน้ในภาวะน า้
เกิน

 ถ้าพบความดนั Systolic 
pressure ตกมากกวา่15 mm 
Hg จากท่านอน ไปนัง่หรือยืน
(Postural hypotension) บง่ชี ้
วา่มีภาวะขาดน า้



การใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า
(Administering intravenous (iv) therapy)

Kanya Napapongsa Lecturer

College of Nursing  SSRU



วตัถุประสงค์

1.เพื่อแก้ไขภาวะไมส่มดลุของสารน า้และอิเลคโทรไลด์ที่สญูเสียไป อย่างรวดเร็ว  เช่น 
อจุจาระร่วง  บาดแผลไฟไหม้  การสญูเสียเลือดมากเป็นต้น

2.เพื่อป้องกนัภาวะไมส่มดลุของสารน า้และอิเลคโทรไลด์  เช่น ผู้ ป่วยงดน า้และอาหาร
ทางปากก่อนหรือหลงัผ่าตดั  หรือ กินไมไ่ด้  เบื่ออาหาร คลื่นไส้

3.เพื่อให้ยาทางหลอดเลือดด าในกรณีที่ต้องการแทนการให้ทางปากเพราะยาบางชนิด
ไม่สามารถจะซมึสูร่ะบบทางเดินของอาหารหรือบางชนิดที่รับประทานทางปากแล้ว
ถกูท าลายโดยน า้ย่อย 

4.เพื่อรักษาภาวะสมดลุของความเป็นกรด - ดา่งในร่างกาย



ข้อควรปฏิบัติและบทบาทของพยาบาลในการให้สารน ้า

1.ใช้หลกั  aseptic  technique อยา่งเคร่งครัด
2.ตรวจสอบชนิดของสารน า้ท่ีให้  จ านวน  วนัหมดอาย ุ  ลกัษณะของสารละลาย ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของถงุหรือขวดสารน า้ไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีช ารุดเสียหาย

3.เลือก ชนิดของชดุให้สารน า้ และ/หรือเคร่ืองควบคมุปรับหยดการให้สารน า้(infusion  pump)
ให้เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย์

4. เลือกต าแหน่งหลอดเลือดด าท่ีจะแทงเข็มให้ถกูต้องเหมาะสม
5. ควบคมุอตัราการหยดของสารน า้ให้ถกูต้องตามขนาดและเวลาตามแผนการรักษาของแพทย์
6.ท าความสะอาดบริเวณต าแหน่งท่ีแทงข็ม
7.จดบนัทกึปริมาณสารน า้ท่ีเข้าและขบัออกจากร่างกาย



ชนิดของสารน า้ที่ให้ทางหลอดเลือดด า
Isotonic solution Hypertonic Hypotonic

จะมีความเข้มข้นเทา่กบั 
extracellular fluid (275-

295mOsm/l)จะไมมี่การเคล่ือนท่ี
ของน า้ เข้าหรือออกจากเซลล์ จึง
ช่วยเพิ่มปริมาตรของน า้ท่ีอยูน่อก
เซลล์ใช้รักษาผู้ที่มีการเสียน า้
นอกเซลล์มาก เช่น อาเจียน 
ท้องเดนิ หรือมีเลือดออก
ผิดปกต ิ

มีแรงดนัออสโมติก มากกวา่ blood
serum (> 295mOsm/l) ผลท าให้น า้
ออกนอกเซลล์ มาอยูใ่น
intravascular compartment ท าให้
เซลล์เห่ียว จะให้กบัผู้ ป่วยท่ีมีการ
สญูเสียโซเดียมจ านวนมากๆ และ
ผู้ ป่วยท่ีมีน า้คัง่ในเซลล์เพ่ือช่วยให้มี
การดงึน า้ออกเซลล์ เช่น เนือ้สมอง
บวม ข้อควรระวัง ควรให้ใน
ปริมาณ น้อยและให้อย่างช้าๆ
เพื่อป้องกันมใิห้ ความดันเลือด
เพิ่มขึน้ 

มีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์
เป็นคร่ึงหนึง่ของสารละลาย 
Isotonic มีแรงดนัออสโมติกน้อย
กวา่ blood serum( <275 mOsm/l) 
จงึท าให้เกิดการเคล่ือนของน า้
เข้าสูเ่ซลล์ ซึง่มีผลท าให้เซลล์
ขยายตวั และบวม เซลล์แตกได้
มีประโยชน์ในการทดแทนน า้ท่ี
ร่างกายสญูเสียโดยไมต้่องการให้
ระดบัของโซเดียมในพลาสมา
สงูขึน้ 





รูปแสดงตัวอย่างขนาดและชนิดของสารน า้



ชุดให้สารน า้ (IV infusion set)

ชดุให้สารน า้ถกูท าให้ปลอดเชือ้บรรจอุยู่
ถงุพลาสติก มีหลายรูปแบบ ขึน้อยูก่บับริษัท
ที่ผลิต  แตมี่สว่นประกอบท่ีใช้งานเหมือนกนั
ตา่งกนัที่รูปลกัษณะ เมื่อน าออกจากถงุแล้ว
สว่น spikeและสว่น connector จะต้อง
ปราศจากเชือ้โดยมีปลอกพลาสติกสวมไว้



รูปแสดงชุดใหส้ารน ้าแบบพื้นฐานท่ีพบไดบ่้อย

เขม็แทงฝาปิดขวดสารน ้า
(Spike ) สวมปลอกพลาสติก

ส่วนเช่ือมต่อ(connector)

กบัIVcatheter

ภาชนะรองรับสารน ้า 
(drip  chamber)

ท่ีควบคุมการไหลของสารน ้า
โดยใชมื้อบงัคบัลูกลอ้เล่ือนหนีบสายยาง

(roller  clamp)



ชนิดของชุดให้สารน า้

1.ชดุให้สารน า้ชนิดหยดใหญ่ (Macrodrip) 
หมายถึงชดุให้สารน า้ท่ีมีเข็มพลาสติก
ส าหรับหยดสารน า้ใน drip  chamber โดย
ก าหนดให้อตัราหยดของสารน า้ (drop 
factor) เท่ากบั 10,15,20 หยด  เท่ากบั 1 
มิลลลิติร ขึน้อยูก่บัการผลติซึง่ตรวจสอบได้ท่ี
ฉลากของถงุท่ีบรรจชุดุให้สารน า้

Macrodrip



ชนิดของชุดให้สารน า้   (ต่อ)

Microdrip

2. ชุดให้สารน า้ชนิดหยดเลก็ (Microdrip ) หมายถึงชดุให้สารน า้ท่ีมีเข็มเหลก็
ส าหรับหยดสารน า้ใน drip  chamber
โดยก าหนดให้   อตัราหยดของสารน า้
(drop factor) เทา่กบั 60 หยด  เทา่กบั
1 มิลลิลิตร 



ชนิดของชุดใหส้ารน ้า   (ต่อ)

Volume controlled set

3. ชุดให้สารน า้ชนิดควบคุมปริมาตรVolume 

controlled set (Solu set)

• หมายถึงชุดใหส้ารน ้าท่ีมีกระบอกบรรจุ
สารน ้า และมีสเกลบอกปริมาตรขา้ง
กระบอกไวส้ าหรับผสมยา ท่ีตอ้งการ
ควบคุมปริมาตรของสารน ้า ซ่ึง
ก าหนดใหอ้ตัราหยดของสารน ้า (drop 
factor) เท่ากบั 60 หยด  เท่ากบั 1 
มิลลิลิตร 



รูปแสดง INFUSION SET SPIKES และ drips  chambers 

macrodrip microdrip

SPIKES

Drips  
chambers



ตรวจสอบ drop  factor  ของชุดให้สารน า้ที่ฉลาก



ชุดให้เลือด (10, 15 drop/ml)



เข็มแทงหลอดเลือดด ามีหลายแบบ   เช่น 

A butterfly needle

Butterfly needle
• ลกัษณะเป็นเข็มท่ีเป็นโลหะ สัน้ มี
ปลอกพลาสติกสวมไว้เพ่ือรักษา
สว่นเข็มให้ปราศจากเชือ้ ท่ีจบัเข็ม
แบบ สองปีกคล้ายปีกผีเสือ้  ท า
ด้วยพลาสติก



IV catheter

IV catheter IV catheter

• เป็นทอ่พลาสติก ซึง่มีเข็มโลหะสอดอยู่ตรง
กลาง ใช้เป็นสว่นน าส าหรับแทงเข้าหลอด
เลือดด าโดยดนัสว่นทอ่พลาสติกเข้าสูห่ลอด
เลือดด าแล้วคอ่ยๆถอนเข็มออกสว่นที่ค้างอยู่
ในหลอดเลือดด าคือสว่นที่เป็นทอ่พลาสติก
เทา่นัน้



ตวัอยา่ง iv  catheter

ปลอกพลาสติก

ทอ่พลาสติก

Introducer needle



3–way  stopcock

ใช้ส าหรับค าส่ังการรักษาของแพทย์ที่ให้สารน า้มากกว่า 1 ชนิด



Extension  tube

• สายตอ่ส าหรับให้สารน า้/ยาบางเวลา โดย
หลอ่ลื่นสายไว้ด้วย  heparin  หรือ  NSS

CANNULAE  

A.threaded-lock 

cannula
B. lever-lock cannula



สายรัดแขน  (Tourniquet)
สายยางรัดแขนมีวตัถปุระสงค์เพื่อหยดุการ
ไหลกลบัของเลือดชัว่คราวท าให้ต าแหน่ง
ของหลอดเลือดบริเวณท่ีต ่ากวา่ต าแหน่งที่
รัดมีเลือดคัง่ท าให้หลอดเลือดโป่งนนู 
สามารถเห็นหลอดเลือดได้ชดัเจน

ถงุมือสะอาด (disposable gloves)



เสาแขวนถงุ/ขวดสารน า้(Iv pole)

การปรับความสงูของเสาแขวน
สารน า้



Cleansing swabs (alcohol ) 

การเตรียมพลาสเตอร์อปุกรณ์ท าความสะอาดผิวหนงัประกอบด้วย
แอลกอฮอล์ 70%, ส าลีsterile ,forceps 
และชามรูปไตส าหรับทิง้ขยะ



การเลือกต าแหน่งหลอดเลือด (Venipuncture sites)

• ต าแหน่งหลอดเลือดท่ี
เหมาะสมและดีส าหรับการ
ให้สารน า้คือ

Lower cephalic  vein 
Accessory cephalic  vein
Basilic vein 



การเลือกต าแหน่งหลอดเลือด (Venipuncture sites)

Dorsal metacarpal vein 



• เลือกแทงเข็มแขนข้างท่ีไม่ถนดัก่อน

• ตรวจสอบบริเวณต าแหน่งท่ีจะแทงเข็มวา่มีสภาพท่ีเหมาะสม  เช่น ไมมี่บาดแผล   หรือ
แผลไหม้ท่ีท าให้หลอดเลือดถกูท าลาย  แขนข้างนัน้ได้รับการผา่ตดัเลาะต่อมน า้เหลือง
ออกหรือไม่   ถ้าใช่ห้ามแทงเข็ม หรือเจาะเลือดแขนข้างนัน้เพราะจะท าให้เกิดการตดิเชือ้
ได้ง่ายและการรัดสาย tourniquet จะขดัขวางระบบไหลเวียนแขนอาจบวมได้

• ไม่ควรใช้ antecubital vein  ถ้ายงัมีหลอดเลือดอ่ืนท่ีพอจะหาได้เพราะการงอแขนของ
ผู้ ป่วยจะท าให้  IV catheter เลื่อน

• ไม่ควรใช้หลอดเลือดท่ีขาเน่ืองจากอาจเกิดอนัตรายการไหลเวียนของเลือดไม่ดีได้ง่าย



• ไม่ใช้หลอดเลือดด าบริเวณท่ีได้รับการผา่ตดั  เน่ืองจากบริเวณนีห้ลอดเลือดด าถกูรบกวน
จากการได้รับการผ่าตดั  หรือบริเวณท่ีหลอดเลือดได้รับการผ่าตดัเช่ือมระหวา่งหลอดเลือด  
2 หลอด (shunt)

• ในทารกแรกเกิด ให้แทงเข็มบริเวณ scalp  vein เน่ืองจากเห็นชดั ต าแหน่งของเข็มเลื่อนหลดุ
ได้ยาก กวา่เมื่อทารกดิน้

• ค านงึถึงชนิดของสารน า้ท่ีให้ สารน า้ชนิด  hypertonic  เน่ืองจากสารน า้มีความเข้มข้นของ
สารละลายสงู และมีความหนืดควรเลือกหลอดเลือดเส้นใหญ่ในการให้สารน า้

• ผู้ ป่วยท่ีให้ยาทางหลอดเลือดด า  เช่น    ยาปฏิชีวนะ   โปตสัเซียมคลอไรด์ อาจมีการระคาย
เคืองและปวด บริเวณหลอดเลือด



• ควรเปลี่ยนต าแหน่งหลอดเลือดทกุ  72-96 ชม. การแทงเข็มให้เร่ิมจากต าแหน่ง
สว่นปลายของหลอดเลือดเข้าหาสว่นต้นในทิศทางเข้าหาหวัใจ

• ควรเลือกเข็มเบอร์เลก็ ความยาวสัน้ ในผู้ ป่วยท่ีมีค าสัง่การรักษาต้องให้สารน า้
ทางหลอดเลือดด าเป็นเวลาหลายวนั

• หลีกเลี่ยงการแทงเข็มบริเวณข้อ  ข้อพบัเพราะจะท าให้เข็มเคลื่อนไปมาท าให้
เกิดการบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืด



การเตรียมขวดสารน า้

ปิดป้ายชนิดสารน า้ที่ข้างขวดตาม
แผนการรักษาของแพทย์

ท าเคร่ืองหมายแสดงระดับสารน า้ตามเวลาที่
ผู้ป่วยควรได้รับตามเวลาตรงด้านที่มีสเกล



Regulating IV flow rate

•Check physician’s order

•Check patency of iv line and needle

•Verify drop factor (number of drops in 1 ml) of the 
equipment  in use.

•Calculate the flow rate



ขัน้ตอนการค านวณหยดน า้เกลือ

Example- administer 1000ml D5W  over 10 hours (set drop 
factor 60 หยด/ml)

1.ปริมาตรน า้เกลือทัง้หมด หารด้วยจ านวนชัว่โมง  จะได้ปริมาตรน า้เกลือ ml/hr

=    1000/10   = 100 ml/hr
2.แปลงผลลพัธ์จากข้อ 1 เป็นหน่วยนาที โดยเทียบบญัญตัิไตรยางค์ 
จาก 100  cc/hr  1hr = 60 min 

60 min = 100 cc 

1min    =100/60   ml/min
ก าหนดให้ drop factor 1ml = 60 หยด 
ดงันัน้                      100/60 ml = 100/60 x  60 =100 หยด/นาที



แบบฝึกหดั จงค านวณหาอตัราหยดตอ่นาที

1.administer 1000ml D5/NSS  over 8 hours (drop factor 
20 หยด /1 ml)

2. administer 1000ml D5/W  over 12 hours (drop factor 25 
หยด /1 ml)

3. administer 1000ml LRS  over 6 hours (drop factor 15 
หยด /1 ml)

4. administer 500ml 0.9 NSS  over 10 hours (drop 

factor20  หยด /1 ml)



Short formula using milliliters per hour

gtt/min = milliliters per hour x drop factor(gtt/ml)

time (60 min)

Find milliliters per hour by dividing 1000ml by 10 hours

1000 =100 ml/hr

10

gtt/min = 100 ml x60

60min

= 6000

60

=100 gtt/min



การท าเคร่ืองหมายแสดงระดบัน า้เกลือ
CLOSE OPEN

1000-- --10

900-- -

800-- --9

700-- -

--8

600-- -

--7

500-- -

--6

-

400-- --5

-

--4

300-- -

--3

-

200-- --2

-

100-- --1



การเปิดและเตรียมชดุให้สารน า้
1. ล้างมือเพ่ือลดจ านวนเชือ้โรค

2 .เปิดชดุให้สารน า้และตอ่กบัขวด
สารน า้ด้วยวิธีการดงันี ้

2.1    เปิดฝาปิดจกุยางของขวดสารน า้ออกเพื่อ
เตรียมตอ่ชดุให้สารน า้บริเวณจกุยาง



2.2  ใช้ปากคีบส าลีชบุแอลกอฮอล์  70%
ใสมื่อบีบให้หมาด  เช็ดจกุยางขวดสารน า้ 

2.2   เพ่ือท าความสะอาดและป้องกนัการปนเปือ้นเชือ้



2.3   ปิดท่ีปรับหยดสารน า้เพื่อป้องกนัอากาศเข้าชดุให้สารน า้

2.4   ดงึฝาครอบปลายเข็มด้านท่ีมี
กระเปาะออก  แทงผา่นทะลจุกุยางของ
ขวดสารน า้เพ่ือตอ่ขวดสารน า้เข้ากบัชดุ
ให้สารน า้





2.5   แขวนขวดสารน า้กบัเสาแขวนเพ่ือให้สารน า้ไหลตามแรงโน้มถ่วง

2.6   บีบกระเปาะของชดุให้สารน า้ ให้สารน า้ไหล
ลง โดยให้มีปริมาตรคร่ึงหนึง่ของกระเปาะเพ่ือ
สะดวกต่อการสงัเกตการหยดของสารน า้

2.6



ฟองอากาศ

2.7  เปิดท่ีปรับหยดสารน า้ ให้สารน า้ไหลตามสายเพื่อ ไลอ่ากาศในสาย
ชดุให้สารน า้ออกให้หมด  แล้วปิดท่ีปรับหยดสารน า้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้
ฟองอากาศจ านวนมากเข้าไปในหลอดเลือด



การแทงเข็มให้สารน า้

1.เลือกหลอดเลือดด าท่ีจะให้สารน า้โดยรัดสายยางเหนือบริเวณท่ีจะแทงเข็ม  2-3  นิว้  
ถ้าเป็นต าแหน่งท่ีบริเวณหลงัมือ  บอกให้ผู้ ป่วยก ามือเพื่อให้เหน็เส้นเลือดชัดเจน

2.เช็ดผิวหนงัด้วยส าลีชบุแอลกอฮอล์ 70  โดยเช็ดวนออกโดยรอบหรือเช็ดไปทางเดียวกนั
เพื่อลดจ านวนเชือ้โรค

3.แทงเข็มเข้าหลอดเลือดด าด้วยวิธีการดงันี ้
3.1ใช้มือข้างท่ีถนดัจบัเข็มโดยให้ปลายด้านตดัของเข็มอยูด้่านบน  ดึงปลอกเข็มออก
เพื่อสะดวกในการแทงเข็ม

3.2 ยดึผิวหนงับริเวณหลอดเลือดด าท่ีจะแทงเข็มให้ตงึด้วยมืออีกข้างเพื่อให้หลอด
เลือดอยู่กับที่



3.3แทงเข็ม โดยท ามุมประมาณ 30-45
องศากับผิวหนังและเข้าทางด้านข้าง
หลอดเลือดด าจนมิดปลายตดัของเข็ม

แล้วกดมุมลงจนเกือบขนานกับผิวหนัง  เบน
ปลายเข็มเข้าหลอดเลือดด า เม่ือมองเหน็
เลือดที่หวัเข็ม  จงึสอดเข็มเข้าจนหมด



3.4 ให้ผู้ ป่วยคลายมือออก พร้อมปลดสายยางรัดแขนออกแล้วตอ่ชดุให้สารน า้  กบั
หวัเข็มให้แน่นเพื่อลดแรงต้านการไหลของสารน า้และป้องกนัการเลื่อนหลดุ

4.  เปิดที่ปรับหยดสารน า้  ให้สารน า้ไหลเข้าหลอดเลือดด า สงัเกตผิวหนงับริเวณที่
แทงเข็ม  ถ้าไม่บวมให้ยดึหวัเข็มกบัผิวหนงัด้วย พลาสเตอร์(หรือปิด  Sterile   
gauze ปิดด้วยพลาสเตอร์หรือปิดด้วยฟิล์มแผ่นใส) เพื่อให้แน่ใจวา่ปลายเข็มอยู่
ในหลอดเลือดด า  และเพื่อให้ปลายเข็มอยูก่บัที่ปรับอตัราการไหลของสารน า้
ตามแผนการรักษา





การเปล่ียนขวดสารน า้



การเปล่ียนชุดสายให้สารน า้

• ชดุสารน า้ชนิดธรรมดา พยาบาลควรเปลี่ยนทกุ 24-72 ชัว่โมง เพ่ือ
ป้องกนัการติดเชือ้ 

• ชดุสารน า้ชนิด solu set ควรเปลี่ยนทกุ 5วนั

• เขียนแถบป้ายเลก็ระบวุนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมใช้ชดุสายให้สารน า้

• ข้อควรระวงั หลงัการเปลี่ยนชดุสายให้สารน า้ คือ การไล่ฟองอากาศ
ให้หมดและตอ่ปลายข้อตอ่กบัหวัเข็มให้แน่น



การควบคุมอตัราการหยดของสารน ้า
• พยาบาลมีหน้าท่ีในการสงัเกตอตัราการหยดของสารน า้อย่างน้อยทกุ 1
ชัว่โมง เพ่ือรักษาความสมดลุของน า้และเกลือแร่  การให้เร็วเกินอาจเกิด
อาการหวัใจวาย โดยเฉพาะเด็ก สงูอาย ุผู้ ป่วยโรคไต หวัใจ

• KVO (keep vein open) การปรับอตัราหยดช้าๆ แตไ่มต่ ่ากวา่10-15มล./
ชม. โดยเฉพาะหยดเลก็ มิฉะนัน้แรงดนัในหลอดเลือดแดงจะมากกวา่
ท าให้เลือดไหลย้อนเข้ามาในสายน า้เกลือเกิดก้อนเลือด  อดุตนัทางผา่น
ของสารน า้



AN INTRAVENOUS INFUSION PUMP



เคร่ืองควบคมุอตัราการหยด
• สามารถปรับและควบคมุอตัราการหยด ตอ่ชัว่โมง ตอ่นาที

• ตรวจสอบอตัราการหยดตลอดเวลา เคร่ืองจะสง่เสียงเตือน หาก
อตัราการหยดมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หยดช้าหรือเร็วกวา่ก าหนด
หรือหยดุไหล ซึง่เกิดจากสาย หกั พบั งอหรือปลายเข็มชิดกบัผนงั
หลอดเลือด หรือสารน า้หมด มีฟองอากาศ ลิ่มเลือดอดุตนั สารน า้
ร่ัวซมึในเนือ้เย่ือ



Factors influencing flow rates
• The position of the forearm. Sometimes a change in 

position of the client’s arm decreases flow . Slight
pronation , supination extension, or elevation of the 
forearm on the pillow can increase flow.

• The position and patency of tubing. Tubing can be 
obstructed by the client’s weight, a kink, or a clamp 
closed  too  tighty. The flow rate also diminishes when 
part of tubing dangles below the puncture site.



Factors influencing flow rates continued

• The height of the infusion bottle . Elevating the height of the 
infusion bottle a few inches can speed the flow by creating 
more pressure.
• Possible infiltration or fluid leakage. Swelling, a feeling of 

coldness, and tenderness  at  the  venipuncture site may 
indicate infiltration.

• Relationship of the size of the angiocath to the  vein. A 
catheter that too large may impede the infusion flow.



การหยดุใหส้ารน ้า

• เม่ือได้สารน า้ครบ

• พบอาการแทรกซ้อน



อาการแทรกซอ้นจากการใหส้ารน ้า

• สารน า้แทรกซมึอยู่ในเนือ้เย่ือ (infiltration)
• หลอดเลือดด าอักเสบ (phlebitis)
• ฟองอากาศเข้าไปอยู่ในหลอดเลือด (air embolism)
• ถ้ามีลิ่มเลือดอุดตันที่ปลายเข็ม 
• การมีสารน า้มากกว่าปกติในระบบหลอดเลือด (circulatory 

overload)
• ปฏิกิริยาสารไพโรเจน เกิดมีสารไพโรเจนปนเปือ้น





การใหเ้ลือดทดแทน
วัตถุประสงค์

• เพิ่มปริมาณเลือด ทดแทนการสญูเสียเลือด เช่น ผ่าตดั บาดเจ็บ

• เพิ่มจ านวนเม็ดเลือดแดง และรักษาระดบัฮีโมโกลบินในผู้ ป่วย
โลหิตจาง

• เพื่อทดแทนปัจจยัการแข็งตวัของเลือด 



ชนิดของเลอืด

1.Whole blood หมายถึง สว่นของเลือดทัง้หมดประกอบด้วย เมด็
เลือดแดง เมด็เลือดขาว เกลด็เลือด ประมาณ 45% และพ
ลาสมา่ ประมาณ 55% มกัจะให้ในผู้ ป่วยท่ีมีการสญูเสียเลือด
เป็นจ านวนมากท่ีต้องได้รับการทดแทนทัง้จ านวนเม็ดเลือดแดง
และปริมาตรของเลือด  เลือด  1 ถงุจะมีปริมาณ 300 -400 
มิลลิลิตร



2.Fresh blood  เป็นสว่นแยกของเลือด  ที่ประกอบด้วยพลาสมาสด  ที่เก็บไว้ใน
ตู้ เย็นของธนาคารเลือด น้อยกวา่ 24ชัว่โมง  ประกอบด้วยปัจจยัการแข็งตวัของ
เลือด  จะให้ในผู้ที่มีปัญหาขาด ซึง่ท าให้มีภาวะเลือดออกง่าย

3.Packed red cell เป็นสว่นแยกของเลือดที่น าเอาพลาสม่าออกไปเกือบหมด มีเม็ด
เลือดแดงเข้มข้นประมาณ 70-75% มีความหนืดสงู  เลือด 1 ถงุจะมีปริมาณ 200-
250 มิลลิลิตร Packed red cellจะช่วยเพิ่มการน าพาออกซเิจนไปเลีย้งสว่นตา่งๆ
ของร่างกาย แตไ่ม่ได้เพิ่มปริมาตรของเลือดเหมือน Whole blood มกัใช้ในผู้ ป่วยที่
มีภาวะโลหิตจางเรือ้รัง



4.Leukocyte-poor blood เป็นสว่นแยกของเลือดท่ีประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงที่มี
สว่นของเม็ดเลือดขาวน้อย 

5.Platelet concentrate  เป็นสว่นแยกของเลือดท่ีประกอบด้วยเกลด็เลือดเข้มข้น จะ
ให้ในผู้ ป่วยที่มี    เกลด็เลือดต ่า  เพื่อช่วยในการห้ามเลือด  ท าให้เลือดหยดุ

6.Concentrate leukocyte เป็นสว่นแยกของเลือดท่ีประกอบด้วยเม็ดเลือดขาว
เข้มข้น  ซึง่จะให้ทดแทนในผู้ ป่วยที่มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต ่าหรือผิดปกติ  ซึง่จะ
ช่วยป้องกนัหรือลดการติดเชือ้



7.Cryoprecipitate เป็นสว่นแยกของเลือดที่ประกอบด้วยพลาสมาโปรตีน  มี
สว่นประกอบของไฟบริโนเจน  และ แฟคเตอร์ VIII ซึง่ช่วยในการแข็งตวัของเลือด  
ใช้รักษาผู้ ป่วยท่ีมีมีภาวะเลือดออกง่าย  เช่น  Hemophilia

8.Cryoremoved plasma เป็นสว่นแยกของเลือดท่ีเหลือจากการเตรียม Cryoprecipitate
ไปแล้ว  จงึขาดไฟบริโนเจน  และ แฟคเตอร์ VIII ใช้รักษาผู้ ป่วยท่ีมีมีภาวะ
เลือดออกเน่ืองจากขาดปัจจยัการแขง็ตวัของเลือดบาชนิดได้  และยงัช่วยในการเพ่ิม
ปริมาตรของพลาสมาในผู้ ป่วยช็อคหรือมีบาดแผลไหม้น า้ร้อนลวกได้



9.Human  serum albumin  เป็นสว่นแยกของเลือดท่ีประกอบด้วย
Albumin ซึง่เป็นพลาสมาโปรตีน ใช้ในการรักษาผู้ ป่วยท่ีต้องการเพิ่ม
ปริมาตรของเลือด เช่น ผู้ ป่วยช็อคจากการเสียเลือด  หรือมีบาดแผลไหม้
น า้ร้อนลวก เพ่ือป้องกนัภาวะเลือดเข้มข้น  หรือผู้ ป่วยท่ีมี  Albumin ต ่า



การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีได้รับเลือด

ก่อนการให้เลือด
• ในรายท่ีได้รับสารน า้อยู ่ประเมินขนาดของเข็ม ให้มีขนาดใหญ่ 18-20 เพราะ
เม็ดเลือดมีโมเลกลุใหญ่กวา่สารน า้ หนืด เพ่ือป้องกนัการแตกของเม็ดเลือด 
(hemolysis)

• บอกวตัถปุระสงค์ 

• ตรวจสอบหมูเ่ลือด ชนิดของเลือด ช่ือ นามสกลุ เลขท่ีผู้ ป่วย เลขท่ีรพ. ให้ตรง
กบัใบขอเลือดและถงุเลือดก่อน อุน่เลือดโดยทิง้ไว้ในอณุหภมูิห้องก่อน



การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีได้รับเลือด(ตอ่)

ขณะให้เลือด
ประเมินอาการแพ้เลือดและการได้เลือดผิดกลุม่ใน 15 นาทีแรก และทกุ ๆ
15นาที ปรับอตัราหยด 25หยด/นาที ในระยะ  30นาทีแรก อาการแสดงท่ี
ส าคญัคือ หนาวสัน่ ไข้ ผ่ืนท่ีผิวหนงั BP ต ่า shock





การปรับอตัราการหยด

• Whole blood 1 unit       =   450     ml

• Packed red cell 1 unit   =   250     ml
ใช้เวลา 1 ½ -4 hrs.

• Plasma 1 unit                 =  220  - 250   ml
ใช้เวลา 2-3 hrs

• Platelet 1 unit                      = 20-30      ml

• leukocyte 1 unit                   = 20-30      ml

ใช้เวลา  10 min



อาการแทรกซ้อน

1.เกดิปฏกิริยาภมูิแพ้

1.1 ปฎิกริยาการเกิดไข้ ซึง่อาจเกิดจากการท่ีร่างกายของผู้ ท่ีได้รับเลือดมีความไวตอ่การได้รับ
เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ ท่ีให้เลือดมากกวา่ปกต ิ (hypersensitivity)  ท าให้มีไข้  
หนาวสัน่  ปวดศีรษะและปวดเม่ือยตามตวั  ถ้าผู้ ป่วยมีอาการดงักลา่วให้รีบหยุดการให้เลือด  
รีบรายงานแพทย์  ตดิตามสญัญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงตอ่

1.2ปฏิกริยาภมูิแพ้ ( allergic  reaction) เป็นปฏิกิริยาจากการท่ีร่างกายของผู้ รับเลือดมี
ความไวตอ่การได้รับพลาสมาโปรตีนของผู้ให้เลือด ท าให้มีอาการของภมูิแพ้  เช่น มีผ่ืนแดงขึน้
ตามตวั คนั ในรายท่ีมีอาการรุนแรงมากอาจมีการหายใจล าบาก  ถ้าผู้ ป่วยมีอาการดงักลา่วให้
รีบหยดุการให้เลือด  รีบรายงานแพทย์    ซึง่มกัให้ยา antihistamine



2. เกิดปฏกิริยาการท าลายเม็ดเลือด  (hemolytic  reactions)

เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงเป็นอนัตรายถึงชีวติ  เกิดจากการท่ีเลือดของผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บเขา้กนัไม่ได ้ เน่ืองจากมีการใหเ้ลือดหรือส่วนแยกของเลือดท่ีมีหมู่เลือดไม่
ตรงกนั  ร่างกายของผูรั้บจึงสร้าง antibody เพื่อท าลายเมด็เลือดแดงท่ีไดรั้บทนัที
ผูป่้วยจะมีอาการหนา้แดง  ร้อน มีไข ้ หนาวสัน่  ปวดศีรษะ ปวดหลงั  หายใจเร็ว 
หายใจล าบาก  ความดนัเลือดต ่า ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีสีด า ตอ้งรีบหยดุการให้
เลือด  รีบรายงานแพทย ์ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้งทนัท่วงที มิฉะนั้นผูป่้าย
อาจเสียชีวิต



3.เกิดปริมาตรสารน า้เกิน  (fluid   volume  overload)  

• เน่ืองจากได้รับเลือดหรือสว่นแยกของเลือดเร็วเกินไป หรือมีปริมาณมากเกินไป  
มกัพบในเดก็เลก็หรือผู้สงูอายซุึง่มีปัญหาเก่ียวกบัการท างานของหวัใจและไต   
ผู้ ป่วยจะมีอาการจากการเพ่ิมแรงดนัของหลอดเลือดด า เส้นเลือดท่ีคอโป่ง หายใจ
ล าบาก  ไอ และเสียงปอดผิดปกติ   จงึมกัให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้น(Packed red cell)
แทนการให้เลือดรวม    ( Whole blood)  เพื่อช่วยป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อน



4.เกิดการตดิเชือ้ (septic  reaction)

• เกิดจากการได้รับเลือดหรือสว่นแยกของเลือดท่ีมีแบคทีเรียปนเปือ้น  จากการใช้เทคนิคไร้
เชือ้ไม่ดี ท าให้เกิดการปนเปือ้น  ผู้ ป่วยมกัมีไข้อยา่งรวดเร็ว   หนาวสัน่  อาจมีอาเจียน  
ท้องเสีย  ความดนัเลือดต ่าต้องรีบหยดุการให้เลือด  รีบรายงานแพทย์

• ตรวจสอบให้ถงุเลือดอยูใ่นระบบปิดและมีสภาพสมบรูณ์ไม่มีการร่ัวหรือช ารุด  ต้องมีการ
เก็บรักษาเลือดหรือสว่นแยกของเลือดอยูใ่นตู้ เย็นของคลงัเลือดทีมีการควบคมุอณุหภมูิ
เฉพาะประมาณ 4  องศาเซลเซียส  ขณะรับเลือดมาจากคลงัเลือด ต้องน าใสภ่าชนะท่ีมีการ
ควบคมุอณุหภมูิท่ีเหมาะสม  เม่ือถึงหอผู้ ป่วย ห้ามอุน่เลือด ให้วางรอไว้ท่ีอณุหภมูิห้อง
เพื่อให้คลายความเย็น  แตไ่ม่ควรเกิน 20 นาที และควรให้เลือดให้หมดภายใน  4  ชัว่โมง



ข้อพงึระวัง

• ต้องเปลี่ยนชดุให้เลือดใหม่ทกุครัง้ที่เปลี่ยนถงุเลือด (1 ถงุตอ่  1 ชดุ) เพื่อให้
การกรองเลือดมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ

• ห้ามให้ยาหรือสารละลายที่มีสว่นประกอบของเดก็ซ์โตส  (dextrose) ทกุชนิด
ร่วมไปพร้อมกบัเลือด  เพราะอาจท าให้เกิดการสลายตวัของเลือด หรือท าให้
สายยางอดุตนัและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้

• ไม่ควรให้เลือดท่ีเพิ่งน าออกมาจากตู้ เย็นใหม่ๆ   เพราะอาจท าให้ผู้ ป่วยหนาว
สัน่  ความเย็นของเลือดอาจรบกวนการท างานของกล้ามเนือ้หวัใจ  ท าให้หวั
ใจเต้นผิดปกติ
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