
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] CQI (Clinic) 1.2 [  ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [ ] R2R 1.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [ /]CQI (Clinic) 2.2 [ ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [ ] R2R 2.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

3. ประเภท หน่วยงาน  

3.1 [ ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.) 3.2 [ /] ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 3.3 [  ] หน่วยสนับสนุน(สสอ./สสจ.)  

4. การเสนอผลงาน  

4.1[/ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 4.2[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  

4.3[ ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  

1)[ ] ชนะเลิศ 2)[ ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3)[ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4)[ ] ชมเชย  

5. ชื่อเร่ือง  รักษ์ใส่ใจ  ห่างไกล Phlebitis 

 6. ทีมผู้น าเสนอผลงานวชิาการ  

1.      ทิพย์  จินตาคม 
2. นางสุวรรณดี  ชูรัตน์ 
3.                      

7. หน่วยงาน  

1) [ ]รพ.สต./ศสม. 2)[ /] รพช. 3)[  ] สสอ./สสจ. อ าเภอ..ศรีบรรพต. 

 8. เบอร์โทร .....094-3498935.............E-mail .stqrt@hotmail.com..........................................  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                  

1. ป   ภ ……CQI  clinic 
2. ป   ภ               IC 
3.              รักษ์ใส่ใจ  ห่างไกล Phlebitis 
4.        น า                 

1.  งสุทิพย์  จินตาคม 
2.   สุวรรณดี  ชูรัตน์ 

             3.                     
5.            .                 074-689016   111 e-mail : tooktik75@gmail.com 

 
6.         

 การเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ ( Phlebitis ) มักมีอาการปวด บวม แดงร้อน หรือหลอดเลือดเป็น 
ล าแข็ง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการให้สารน  าหรือยา โดยการใส่สาย 
catheter ซึ่งสาเหตุที่ท าให้หลอดเลือดด าได้รับการระคายเคือง ได้แก่ 1. การระคาย เคืองของหลอดเลือดด
ด าเนื่องจากการเสียดสีจากเข็ม 2.การระคายเคืองจากยาหรือสารเคมีที่ให้ที่ได้รับ การเตรียมไม่เหมาะสม 
ความเข้มข้นหรืออัตราความเร็วที่ให้ 3. การอักเสบจากการมีลิ่มเลือดบริเวณปลายเข้ม หรือ 4.อาจเกิดจาก
การติดเชื อบริเวณที่ให้สารน  า ซ่ึงอาจมีที่มาจาก สารน  า , เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร , ตัวผู้ป่วยเอง เป็นต้น 
ดังนั นการป้องกันหรือลดอัตราการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ อันดับแรกคือ บุคลากรต้องเฝ้าระวังและ
สามารถประเมินระดับความรุนแรงของการอักเสบของหลอดเลือดจากการให้สารน  า ( Phlebitis Scale ) ได ้

      ส า           Phlebitis                Phlebitis                          
  ป  2555-2560     ป   0.78 , 0.03, 0.09, 1.74, NA,0.33 /1000                             
 0      /1000          งการเกิด        ดด า       (phlebitis)             ป ว           ป       
                  ล าเส้นเลือดได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการดุแลที่เหมาะสมบริเวณท่ีเกิด
                                                                                        
          (sepsis)                                    บางรายต้องส่งต่อไปรับการรักษายัง
โรงพยาบาล         ภ      ว่า                                            พ่ิมขึ น ดังนั นทางงานควบคุม
   ป                                              ส า                               
(Phlebitis)          ท าแผนพัฒนารักษ์ใส่ใจ ห่างไกล Phlebitis 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 

1.ชื่อเรื่อง :    รักษ์ใส่ใจ ห่างไกล  

2.ทีม :นางสุทิพย์  จินตาคม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลศรีบรรพต 

           นางสุวรรณดี  ชูรัตน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลศรีบรรพต 

           นางอัญชลี  ทองดีเพ็ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลศรีบรรพต 

3.บทน า : การเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ ( Phlebitis ) มักมีอาการปวด บวม แดงร้อน หรือหลอดเลือดเป็น 
ล าแข็ง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการให้สารน  าหรือยา โดยการใส่สาย 
catheter ซึ่งสาเหตุที่ท าให้หลอดเลือดด าได้รับการระคายเคือง ได้แก่ 1. การระคาย เคืองของหลอดเลือดด
ด าเนื่องจากการเสียดสีจากเข็ม 2.การระคายเคืองจากยาหรือสารเคมีที่ให้ที่ได้รับ การเตรียมไม่เหมาะสม 
ความเข้มข้นหรืออัตราความเร็วที่ให้ 3. การอักเสบจากการมีลิ่มเลือดบริเวณปลายเข้ม หรือ 4.อาจเกิดจาก
การติดเชื อบริเวณที่ให้สารน  า ซึ่งอาจมีที่มาจาก สารน  า , เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร , ตัวผู้ป่วยเอง เป็นต้น 
ดังนั นการป้องกันหรือลดอัตราการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ อันดับแรกคือ บุคลากรต้องเฝ้าระวังและ
สามารถประเมินระดับความรุนแรงของการอักเสบของหลอดเลือดจากการให้สารน  า ( Phlebitis Scale ) ได ้

      ส า           Phlebitis                Phlebitis                          
  ป  2555-2560      ป   0.78 , 0.03, 0.09, 1.74, NA,0.33 /1000                             
 0      /1000          งการเกิด        ดด า       (phlebitis)             ป ว           ป       
                  ล าเส้นเลือดได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการดุแลที่เหมาะสมบริเวณท่ีเกิด
                                                                                        
          (sepsis)                                    บางรายต้องส่งต่อไปรับการรักษายัง
โรงพยาบาล         ภ      ว่า                                            พ่ิมขึ น ดังนั นทางงานควบคุม
   ป                                              ส า                               
(Phlebitis)          ท าแผนพัฒนา ปลอดเชื อ ปลอดภัย ห่างไกล Phlebitis  เพ่ือดูแลป้องกันภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับสารน  าและยาทางหลอดเลือดด า 

 

ตัวช้ีวัด 

อัตราการติดเชื อจากการเกิด Phlebitis  เท่ากับ  0 

 

 

 
 



4.วิธีการด าเนินการ 
วิเคราะห์สาเหตุ 
                                                                                                                                                 

     

พยาบาล 

 

ขาดความตระหนักใน        ความเร่งรีบ     

การดูแลผู้ป่วย                                           ภาระงาน                           

                                                                                                                       

                 อายุมากว่า 60ปี            โรคพื นฐาน                                      ขาด tegaderm ,alcohol  pad       

       ผู้ป่วย                                                                                                                          

ในการให้สารน  า                                

                                                                                                      นวตักรรมช่วยสังเกต                                                                                                               

          ทุพโภชนาการ              ให้ยา/สารน  านาน                                  Phlebitisในเด็กที่ oN IV/HL                       

                                          

 

แนวทางการพยาบาลเพ่ือ 

ป้องกันการเกิดPhlebitisไม่ชัดเจน                     

                                               ป้ายให้ค าแนะน าการดุแลผู้ป่วยให้ยา                                      

                                                                                                                 และสารน  าทางหลอด

เลือดด า 

                                          การสื่อสาร นิเทศงานโดย 

                                      หัวหน้างานยังไม่ต่อเนื่อง 

                                           

                                              

Man บุคลากร/

ผูป่้วย 

Machine อุปกรณ์อ านวย

ความสะดวก 

Method 

กระบวนการท างาน 

Environment 

สภาพแวดล้อม สถานท่ี 

Phlebitis 



           

                                                    

 PDCA รอบท่ี 1    ( 1 ตุลาคม  2560 - 30 กันยายน 2561 ) 

     Plan 1: 

                 1. ป้องกันการติดเชื อ ไม่ให้เกิดหลอดเลือดด าอักเสบจากการให้สารน  า  

                 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางถูกต้อง 

                 3. ผู้ดูแลได้รับการ Empowerment ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน  าทางหลอดเลือดด า 

    Do1 : 

                 1. การก าหนดแนวทางการให้สารน  าทางหลอดเลือดด าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยการท า 

                     แบบ Check list ในหน่วยงาน 

                 2.จัดท าแนวทางปฏิบัติ (WI) เรื่องการให้สารน  าทางหลอดเลือดด า 

                 3. จัดท าแถบสีรุ้งติดที่สายน  าเกลือและเข็มให้ครบตามวันเวลาที่ก าหนด 7 วัน 7 ส ี

                 4. เปลี่ยน Set IV drip ยาทุกเวรดึก 

                 5. ทบทวนเทคนิคการปฏิบัติเรื่องการให้สารน  าทางหลอดเลือดด าทุก 6 เดือน 

                 6. ส่งเวรที่เตียงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์สีคาสายสารน  าทุกเวร 

                 7. จัดท าป้ายข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยและญาติในการให้สารน  าทางหลอดเลือดด าทุกราย 

                 8. ท าสมุด IV Round ทุก 4 ชม. 

                 9. ให้มีการรับส่งเวรที่เตียงผู้ป่วยเพื่อตรวจการได้รับสารน  าของผู้ป่วย 

       Check 1 

      จากการประเมินผลการปฏิบัติงานพบอัตราการเกิด Phlebitis  ร้อยละ   0.22 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า    

           1.ผู้ป่วยไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในขณะที่ ON IV LINE หรือ ON HEPARIN  LOCK  

           2.จากการให้ยา ATB คือ Cloxacillin 1 gm IV q 6 hr ซึ่งผู้ป่วยบ่นว่าปวดแสบ เวลาให้ยาและต้อง    

 เปลี่ยนเส้นให้ยาทุก 24 ชั่วโมง 

        



 

 Act  1 

               1.ประชุมประจ าเดือน ชี แจงให้ทราบถึงอุบัติการณ์การเกิด Phlebitis ในหน่วยงาน พร้อมทั งวิเคราะห์หา

สาเหตุร่วมกัน และเน้นให้บุคลกรในหน่วยงานทุกคนตระหนักถึงความส าคัญในเรืองการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน  าและ

ยาทางหลอดเลือดด าเพ่ือลดและป้องกันไม่ให้มีการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบจากการได้รับสารน  าหรือยาทาง

หลอดเลือดด า 

                2.  จัดท าคู่มือการบริหารยาฉีดในหอผู้ป่วย 
                3. เก็บรวบรวมรายงานการเกิดอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องครบตามก าหนดทุกเดือน 

                       4. มีแนวทางการนิเทศผู้ป่วยที่ได้รับสารน  าเข้าหลอดเลือดด าส่วนปลาย 
                       5. เน้นย  าการPre-Pose conference ทุกวันเพื่อประเมินอาการและเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึง

ประสงค์ท่ีจะเกิดกับผู้รับบริการ 
 

PDCA รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

-ประชุมหน่วยงานประจ าเดือน                                                                    - ป้องกันการติดเชื อจากการ

ให้สารน  า 

 -จัดท าคู่มือบริหารยาฉีด                                                                               - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

แนวทางถูกต้อง                                 -รวบรวมอุบัติการณ์                                                                                

-ผู้ดูแลได้รับการ Empowerment  

-แนวทางการนิเทศผู้ป่วย 

 

                                                                                                                                    -

จัดท าแนวทางปฏิบัติ (WI)                                                                                                                                                                                                          

- จัดท าแถบสีรุ้ง 

-จากการให้ยา ATB                -จัดท าป้ายข้อพึงปฏิบัติ 

-ผู้ป่วยไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัว 

-การตรวจสอบอุบัติการณ์ 

 

 

      P 

     A      D 

      C 



PDCA รอบท่ี 2 ( 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562) 

Plan 2 
          ทบทวนระบบการให้ยาและสารน  าทางหลอดเลือดด า โดย 
               1.พัฒนารูปแบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื อจาก   
                   การให้ยาและสารน  าทางหลอดเลือดด า 
               2. ผู้รับบริการปลอดภัยจากการติดเชื อจากการให้ยาและสารน  าทางหลอดเลือดด า 

         Do 2 
           1.วิเคราะห์รูปแบบเดิมเรื่องการป้องกันการติดเชื อบริเวณให้สารน  าทางหลอดเลือดด าเพ่ือทบทวนสาเหตุของ
การเกิดการติดเชื อบริเวณท่ีให้ยาและสารน  าทางหลอดเลือดด า 
           2. ศึกษาวิธีการเพ่ือพัฒนารูปแบบใหม่ โดย  
               - มีการน ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน  าทางหลอดเลือดด ามาใช้เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นมาตรฐาน 
       เดียวกัน 
               - มีการน าแบบฟอร์มเฝ้าระวังการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ/ติดเชื อมาใช้ในผู้ป่วยที่ ON IV LINE หรือ  
       ON HEPARIN  LOCK ทุกราย 
            -ปรับปรุงแนวทางการนิเทศผู้ป่วยที่ได้รับสารน  าเข้าหลอดเลือดด าส่วนปลาย 
3.ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบใหม่ 
4. ประชุมชี แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติรูปแบบใหม่ 
5.ด าเนินการปฏิบัติตามรูปแบบใหม่ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
6. เฝ้าระวังเก็บข้อมูล 
7. น าผลที่ได้จากการน ารูปแบบใหม่ไปด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล     
 
 Check 2 
       จากการประเมินผลการปฏิบัติงานพบอัตราการเกิด Phlebitis ลดลงจากเดิมเหลือร้อยละ 0.22  ซึ่งจากการ

วิเคราะห์พบว่า    
       เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางในการ ON IV LINE หรือ ON HEPARIN  LOCK  แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามแนวทาง ขาด
ความตระหนักในการดูแลผู้ป่วย  เกิดจากความเร่งรีบ  ภาระงานที่มาก และเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันกับผู้ป่วย
หรือญาติในการปฏิบัติตัวขณะที่ ON IV LINE หรือ ON HEPARIN  LOCK   
Act  2 
            1. เน้นการ Care IV line ผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย พร้อมทั งประเมินต าแหน่งและสภาพบริเวณIV line โดยการ
น าแบบฟอร์มเฝ้าระวังการเกิดหลอดเลือดด าส่วนปลายอักเสบ/ติดเชื อมาใช้ 
             2. กระตุ้นให้มีพฤติกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทีได้รับสารน  าหรือยาทางหลอดเลือดด าทุก 1ชม.เพ่ือให้ไวต่อ
การประเมินการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบและสามารถแก้ไขได้ทัน 
             3. เน้นย  าให้มีการเปลี่ยนต าแหน่ง IV line ทันที ทีผู้ป่วย complain หรือท าการแก้ไขทันทีที่มีการรั่วซึม
ของสารน  าหรือยา 



             4. ส าหรับยาที่ระคายเคืองต่อหลอดเลือดด า เช่น Cloxacillin ให้เจือจางด้วย 0.9 % NSS เพราะมีความ
เป็นกรดน้อยกว่า 5%D/W โอกาสเกิด Phlebitis น้อยกว่า โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30-40 นาท ี
             5.นิเทศติดตามการให้สารน้พด้วยหัวหน้างาน      
PDCA รอบที่ 2 ( 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 )  
 

-จัดท าแบบประเมินการให้สารน  า                                                           -   พัฒนารูปแบบการให้ยาและ

สารน  าทาง    

-นิเทศการให้สารน  าด้วยหัวหน้างาน                                                          หลอด เลือดด า 

                   -ผู้รับบริการปลอดภัยจากการติดเชื อ 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                

                                                                                                                    

 

                                                                                                         -วิเคราะห์รูปแบบเดิม 

 -ติดตามอุบัติการณ์                                                                        -มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ให้ 

                                                                                               สารน  าทางหลอดเลือดด ามาใช้ 

            หลอดเลือดด าอักเสบ/ติดเชื อ    
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PDCA รอบท่ี 3 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ) 

Plan 3  

ทบทวนทักษะและความรู้การให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงและสารน  าทางหลอดเลือดด า โดย 

 1.พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้ความรู้และประเมินทักษะการให้ยาและสารน  าที่ถูกต้อง 

 2.ผู้รับบริการปลอดภัยจากการติดเชื อจากการให้ยาและสารน  าทางหลอดเลือดด า 

Do 3 

 1.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการติดเชื อบริเวณที่ให้สารน  าทางหลอดเลือดด าเฉพาะราย 

 2.ศึกษาวิธีการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดย 

  - อบรมฟ้ืนฟูทักษะการให้สารน  าทางหลอดเลือดด าแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลตามแนวปฏิบัติของที่

เป็นรูปแบบเดียวกันทั งจังหวัดพัทลุง 

  - ทบทวนทักษะการเฝ้าระวังภาวะ Phlepbitis ที่ครอบคลุมและถูกต้องพร้อมทั งใช้ภาพประกอบการ

เฝ้าระวังภาวะphlebitis ในระดับต่างๆติดที่รถให้สารน  า 

  - คิดค้นนวัตกรรมใช้ในผู้ป่วยเด็กท่ีให้สารน  าเพ่ือเฝ้าระวังภาวะPhlebitisในเด็กได้สะดวกมากขึ น 

ส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ได้ใช้  Tegaderm แทน fixomol ในการแปะติด medicut กับผิวหนัง เนื่องจากท าให้สามารถ

สังเกตการเกิดphlebitisได้ชัดเจน สะดวก 

  - เพ่ิมการใช้ alcohol pad แทนการใช้ส าลีก้อนที่ใส่ในกระปุกส าลีเพื่อลดการ contaminate 

 3.ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบใหม่ 

 4.ประชุมชี แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติรูปแบบใหม่ 

 5.ด าเนินการปฏิบัติตามรูปแบบใหม่ตั งแต่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

 6.น าผลที่ได้จากการน ารูปแบบใหม่ไปด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล 

 

 

 

 

 



Check 3 

 จากการประเมินผลการปฏิบัติการงานพบอัตราการเกิด Phlebitis   ร้อยละ  0   ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า 

 1.มีการ Care IV และ HL ครอบคลุมในทุกเวร 

 2.การติดตามนิเทศการให้สารน  าและยาทางหลอดเลือดด าจากหัวหน้างานอย่างสม่ าเสมอ 

 3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการให้สารน  าและยาทางหลอดเลือดด าอย่างถูกต้อง 

Act 3 

 1.เน้นการ Care IV line ผู้ปว่ยทุกราย ทุกเวร และเน้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีดที่มีความเข้มข้นสูง พร้อมทั ง

ประเมินต าแหน่งและสภาพบริเวณ IV line โดยการบันทึกในบันทึกทางการพยาบาล 

              2.เน้นการ round IV ขณะส่งเวร 

              3.เน้นย  าการเปลี่ยน IV line ทันทีเม่ือพบว่ามีPhlebitis ระดับ 1 

4.ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่น สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เบาหวาน มะเร็ง การตรวจเส้นของผู้ป่วยควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการตรวจสอบมากยิ่งขึ น เช่น ทุก 4 ชม.หรือทุกครั งที่check vital signs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PDCA รอบท่ี 3( 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ) 

 -พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ                                                          
                                                                                                 การให้ความรู้และการประเมิน        
                                                                                                                                    
ทักษะการให้ยาและสารน  าที่             
   ถูกต้อง 
เน้น IV care lineทุกราย           
 ทุกเวร                                                                                                                              -
การใช้นวัตกรรมการให้                                            
มีการRound  ขณะรับ                                                                              สารน  าในเด็กและการใช้                                                                     
ส่งเวร                                                                                                                             
catgaderm ในผู้ใหญ่ที่ให้                           
เน้นย  าการเปลี่ยนต าแหน่ง                                                                                             สารน  า                                                             
IV line ทันทีเม่ือพบ        -ทบทวนทักษะการเฝ้าระวัง 
Phlebitis ระดับ 1  Phlebitis 
                                                                                                    -ทบทวน
ทักษะการให้IVตาม           
                                                                                                                            แนวปฏิบัติ
ของทัม IV จังหวัดพัทลุง 
  
 

              มีการ Care IV / HL ในทุกเวร 

 การบันทึกทางการพยาบาลไม่ครอบคลุม 

 มีการแขวนป้ายแนวทางการดูแลผู้ป่วย On IV/HL 
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5.ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อัตราการเกิด Phlebitis 0 0.78 0.03 0.09 1.74 NA 0.33 0.22 0.16 0 

 

 

0.78

0.33

0.09

1.74

0

0.33
0.22

0.16

00 0 0 0 0 0 0 0 00

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

                                    

             Phlebitis

อ   า า    ด Phlebitis

  ้า มา 

 

6.วิจารณ์   

           จากการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดหลอดเลือดด าอักเสบพบว่าเกิดจาก การขาดการนิเทศการให้สารน  าหรือยา
ทางหลอดเลือดด า  การตรวจสอบและการประเมิน IV  site ยังปฏิบัติไม่สม่ าเสมอท าให้เกิดการอักเสบของเลือดด าที่
ให้ยาหรือสารน  า  หลังจากท าโครงการนี ยังค้นพบอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเกิด phlebitis คือการให้ยาที่มีความ
เข้มข้นสูง ได้แก่ dicloxa เป็นต้น ซึ่งมาปรับแก้โดยการจัดท าคู่มือในการบริหารยาที่มีความเข้มข้นสูงที่ต้องให้ผ่าน
หลอดเลือดด าเพ่ือให้ผุ้ปฏิบัติได้มีแนวทางเดียวกันในการบริหารยาทางหลอดเลือดด า  ด้านอุปกรณ์ที่ช่วยในการสังเกต
การเกิดphlebitis ได้ใช้ tegaderm ในการปิดบริเวณที่ให้สารน  าจากเดิมที่ใช้fiximol ปิด ซึ่งสามารถช่วยให้สังเกต
บริเวณท่ีให้สารน  าได้สะดวกขึ นหากมีอาการบวมแดงเกิดขึ น  
 

 

 



7.สรุป 

 การเกิด Phlebitis เป็นภาวะแทรกซ้อนขณะดูแลรักษาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ให้สารน  าทางหลอดเลือดด าและ

ผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด า ซึ่งบางครั งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

นานขึ น หรือในบางรายต้องส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ นท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น 

ดังนั นการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้สารน  าและยาทางหลอดเลือดด าที่ถูกต้อง รวมถึงการป้องกันและแก้ไข้ภาวะ 

Phlebitis และมีการตกลงหาแนวทางป้องกันการเกิดPhlebitis ร่วมกัน โดยมีการนิเทศ ตรวจสอบและประเมิน IV 

site ให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทุกเวร และเพ่ิมความระมัดระวังในการบริหารยาดังกล่าวให้มากขึ นทั งการเพ่ิมให้

ความเข้มข้นเจือจางลงและเพ่ิมการตรวจเยี่ยม IV site ก่อนและหลังให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงร่วมถึงยา Antibiotic ทุก

ครั ง รวมถึงปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื อ จึงเป็นส่วนส าคัญในการลดอัตราการเกิด Phlebitis 
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ภาพประกอบนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานวงล้อที่ 3 

 

          

                     แบบเก่า แบบใหม่ 

                                                                                       

แบบฟอร์มการประเมินการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 

       


