
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 
 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูปวยไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําอยางถูกตอง ปลอดภัย ไดมาตรฐาน  

ขอบเขต 
 ผูปวยทุกรายท่ีไดรับการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา  
ข้ันตอนการปฏิบัติ: 
  การเตรียมอุปกรณ 

1. ถาด Stainless หรือลอเข็นสําหรับใสอุปกรณ 
2. ชนิดสารละลายท่ีตรงกับแผนการรักษาของแพทย set IV ธรรมดาสําหรับผูใหญ  Micro drip สําหรับ

เด็ก พรอมท้ังเขียนปายติดถุงIV ติด Sticker IV สีรุงท่ีตึกผูปวยในกรณี Admit ถาเปนผูปวยท่ีตอง
Refer ตองใส Tree way และ Extension ทุกราย 

3. Medicut เบอรท่ีเหมาะสมกับผูปวย  
4.  สําลีชุบ Alcohol 70%,Transfer forceps 
5. สายยางรัดแขน (Tourniquet)  
6. พลาสเตอรปดแผล 
7. ถุงมือใชแลวท้ิง (Dispossable) 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบแผนการรักษาของแพทยพรอมท้ังประเมินอาการผูปวยและอธิบายใหผูปวยหรือญาติทราบ 
2. เตรียมสารละลายโดยใชset IV แทงบริเวณจุกยางท่ีเปดฝาแลวบีบกะเปาะ set IV เพื่อใหสารลายไหลลง

กะเปาะปรับให สารละลายลงในสายเพื่อไลฟองอากาศนําสารละลายและอุปกรณท่ีเตรียมไวไปท่ีเตียง
ผูปวย 

3. ลางมือ ตามหลัก UP สวมถุงมือ Dispossable 
4. แจงใหผูปวยหรือญาติใหรับทราบในการ on IV 
5. ตรวจสอบอวัยวะท่ีจะ on IV โดยการเลือกเสนเลือดซึ่งจะใชบริเวณสวนปลายกอนไดแกบริเวณหลังมือ 

แขน หรือ ขอพับ หรือหลังเทาเปนทางเลือกสุดทาย 
6. ใช Tourniquet  รัดเหนือบริเวณท่ีจะแทงเข็ม on IVประมาณ 2 นิ้วโดยรัดเปนแบบเงื่อนกระตุกใหปลาย

สายอยูดานบนและใหผูปวยกํามือ 
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7. ใช Transfer Forceps  ค ีบสําลีชุบ Alcohol70 % ท่ีเตรียมไวทาบริเวณเสนเลือดท่ีเลือกโดยเริ่มทาจาก
ตรงกลางบริเวณท่ีจะใชแทงเข็ม เปนวงกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว 

8. ใช Medicut ท่ีเตรียมไวแทงเสนเลือด เมื่อเห็นเลือดไหลยอนใน Medicut แลวใหปลดสายยางรัดถอดเข็ม
ใน Medicut ออก 

9. ตอชุดใหสารละลายกับ Medicut ท่ีแทงเสนเลือดนั้น พรอมท้ังติด พลาสเตอร บริเวณ ผิวหนังผูปวยกับ 
medicut เพื่อไมให IV ท่ี on เล่ือนหลุด  

10. ปรับอัตราการใหสารละลายใหเปนไปตามแผนการรักษาของแพทย] 
11. ถอดถุงมือ เก็บอุปกรณท่ีใชแลว 
12. สังเกตอาการหลังการใหสารละลาย 
13. บันทึก วัน เวลา ช่ือผูใหสารน้ําลงในแบบฟอรมของแตละหนวยงาน 

 
ตัวช้ีวัด 

- ผูปวยไดรับการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดทุกราย 

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการ ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 
 
 

ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 
 

 

                                        ลงช่ือ   
                                                       (นางอุบล   สิงหแกว) 

                                                                                 หัวหนากลุมการพยาบาล  
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โรงพยาบาลหางดง 

  แบบ Check List WI   การ ON IV 
 

รายการตรวจสอบ  
 

ทํา ไมทํา 
1. ตรวจสอบแผนการรักษาของแพทยพรอมท้ังประเมินอาการผูปวยและอธิบายให

ผูปวยหรือญาติทราบ 
  

2. เตรียมสารละลายโดยใชset IV แทงบริเวณจุกยางท่ีเปดฝาแลวบีบกะเปาะ set IV 
เพื่อใหสารลายไหลลงกะเปาะปรับให สารละลายลงในสายเพื่อไลฟองอากาศนํา
สารละลายและอุปกรณท่ีเตรียมไวไปท่ีเตียงผูปวย 

  

3. ลางมือ ตามหลัก UPสวมถุงมือDispossable   
4. แจงใหผูปวยหรือญาติใหรับทราบในการ on IV   
5. ตรวจสอบอวัยวะท่ีจะ on IVโดยการเลือกเสนเลือดซึ่งจะใชบริเวณสวนปลายกอน

ไดแกบรเิวณหลังมือ แขน หรือ ขอพับ หรือหลังเทาเปนทางเลือกสุดทาย 
  

6. ใช Tourniquet  รัดเหนือบริเวณท่ีจะแทงเข็ม on IVประมาณ 2 นิ้วโดยรดัเปนแบบ
เงื่อนกระตุกใหปลายสายอยูดานบนและใหผูปวยกํามือ 

  

7. ใช Transfer Forceps  ค ีบสําลีชุบ Alcohol70 % ท่ีเตรียมไวทาบริเวณเสนเลือดท่ี
เลือกโดยเริ่มทาจากตรงกลางบริเวณท่ีจะใชแทงเข็ม เปนวงกลมเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 3 นิ้ว 

  

8. ใช Medicut ท่ีเตรียมไวแทงเสนเลือด เมื่อเห็นเลือดไหลยอนใน Medicut แลวให
ปลดสายยางรัดถอดเข็มใน Medicut ออก 

  

9. ตอชุดใหสารละลายกับ Medicut ท่ีแทงเสนเลือดนั้น พรอมท้ังติด พลาสเตอร 
บริเวณ ผิวหนังผูปวยกับ medicut เพื่อไมให IV ท่ี on เล่ือนหลุด  

  

10. ปรับอัตราการใหสารละลายใหเปนไปตามแผนการรักษาของแพทย   

11. ถอดถุงมือ เก็บอุปกรณท่ีใชแลว 
 

  

12. สังเกตอาการหลังการใหสารละลาย 
 

  

13. บันทึก วัน เวลา ช่ือผูใหสารน้ําลงในแบบฟอรมของแตละหนวยงาน 
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โรงพยาบาลหางดง 
 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 027 
 

เรื่อง :  การใหสารละลาย 
ทางหลอดเลือดดํา 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 

ผูจัดทํา  : 
คณะกรรมการ 

กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 

1 

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง     การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 

 



               

 
 
 
 
 

เร่ือง    การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

สําเนาสงหนวยงาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน สําเนาฉบับท่ี ช่ือผูรับ 
1.  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1  
2.  กลุมการพยาบาล 2  
3.  งานผูปวยพิเศษ 3  
4.  งานผูปวยในหญิง 4  
5.  งานผูปวยในชาย 5  
6.  งานหองคลอด 6  
7.  งานหองผาตัด 7  
8.  งานเวชปฏิบัติและครอบครัว 8  
9.  งานปฐมภูม ิ 9  
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10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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