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เรียนท่านประธานและสวัสดีผู้ร่วมประชุมทุกท่าน



Presenter
Presentation Notes
ปัจจุบันความก้าวหน้างทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้อัตราการอดชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยเพิ่มขึ้น และความเจ็บป่วยของทารกมีความซับซ้อนมากขึ้น



สถานการณปั์จจบุนั 

• อตัราการรอดชีวิตของทารกเกิดกอ่นกําหนด

น้ําหนกัตวันอ้ยเพ่ิมข้ึน  ซบัซอ้นมากข้ึน 

• การเปิดหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน 

        - หลอดเลือดดําใหญ่ท่ีสะดือ (umbilical 

catheter) 

        - หลอดเลือดดําสว่นปลาย (peripheral vein ) 
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สถิติของ NICU  โรงพยาบาลศิริราช ทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยที่สุดที่รับไว้รักษ  คือ 370 กรัม ในการดูแลทารกเกิดกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย และทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤตหัตถการที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือ การเปิดหลอดเลือดเพื่อให้สารน้ำ และ ยา  และสารอาหาร ต่างๆ การเปิดหลอดเลือดที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันก็คือ  การเปิดหลอดดำใหญ่ที่สะดือ หรือ umbilical catheter และการเปิด หลอดเลือดดำส่วนปลาย



Umbilical catheter 



Peripheral vein 
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โดยเฉพาะทารกในระยะวิกฤตต้องมีเส้นสำหรับให้ยาจำนวนหลายเส้น 





• หลอดเลอืดดําใหญ่ท่ีสะดือ (Umbilical catheter) ไม่
คานานเกิน 10-14 วนั 

• ภาวะแทรกซอ้นจากการใหส้ารน้ําทางหลอดเลอืด
ดําสว่นปลาย 

         - Phlebitis 

         - Extravasation 

         - Occlusion 

         - Embolism 

         - Infection 
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ข้อจำกัดของการใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดสายสะดือก็คือ ไม่คาไว้นานเกิน 10-14 วัน เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื่อ หรือลิ่มเลือดอุดตันและอักเสบ   ส่วนปัญหาที่พบจากการเปิดหลอดเลือดดำส่วนปลายก็คือPhlebitis  extravasation occlusion embolism และ รืดำแรนื







สายสวนหลอดเลือดดําใหญ่ 
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ทางเลือกต่อมาก็คือการใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนกลางโดยวิสัญญีแพทย์ ซึ่งต้องทำในห้องผ่าตัด และอาจต้องรอเวลา



สายสวนหลอดเลือดดําใหญ่ 



Peripheral Inserted Central Venous Catheterization 

(PICC) 

• การใสส่ายสวนหลอดดาํใหญ่โดยผา่นทางหลอดเลือดดาํสว่น

ปลาย ใหต้าํแหนง่ของปลายสายอยูท่ี่  superior vena cava  

• สามารถใหท้ัง้ในระยะเฉียบพลนั และระยยาว 

• วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหอ้าหารทางหลอดเลือดดาํ  

    ยาปฏิชวีนะ และยาเคมีบาํบดั 

• สถิต ิหนว่ยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศิริราช 15 ราย/เดอืน 
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ดังนั้น จึงนำหัตถการ PICC line มาใช้กับทารก เป็นการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่โดยผ่านทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ให้ตำแหน่งของปลายสายอยู่ที่ superior vena cava ซึ่งเป็นหัตถการทำได้ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว ปัจจุบันทารหในหน่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศิริราช ได้รับหัตการนี้ประมาณ 15 ราย/เดือน



Peripheral Inserted Central Venous Catheterization 

(PICC) 

• ขอ้บ่งช้ี 

     - ทารกมขีอ้จาํกดัของการแทงเสน้ทางหลอดเลือดดาํสว่นปลาย 

       - ทารกที่ตอ้งไดร้ับยาหรือสารนํา้ทีม่กีารระคายเคืองตอ่หลอดเลือด

ดาํสว่นปลาย 

      - ทารกที่จาํเป็นตอ้งใหส้ารนํา้ทางหลอดเลือดดาํมากกวา่ 7 วนั  

      - ทารกที่ไดร้ับสารอาหารทางหลอดเลือดดาํที่มคีวามเขม้ขน้ของ

กลโูคสสงู 
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รแทง PICC Line จะทำในทารกที่มีข้อจำกัดของการแทงเส้นทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย  ทารกที่ต้องได้รับยาหรือสารน้ำที่มีการระคายเคืองต่อหลอดเลือดำดส่วนส่วนปลาย สารน้ำที่มีความเข้มข้นของกลูโคสสูง หรือยาบางชนิที่เกิดการระคายเคืองได้ง่ายถ้าให้ผ่านผลอดเลือดดำขนาดเล็ก ทารกที่จำเป็นต้องได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำมากกว่า 7 วัน



ตําแหน่งหลอดเลือดดําท่ีใสส่าย PICC 
• Antecubital vessels     

• Median Basilic vein 

• Basilic vein 

• Cephalic vein 

• Accessory cephalic vein 

• External jugular vein 

• Axillary vein 

• Femoral vein 

• Great saphenous vein  

• Temporal vein  

• Posterior auricular vein  

 

Presenter
Presentation Notes
การแท PICC Line สามารถแทงผ่านหลอดเลือดได้หลายตำแหน่ง



ขัน้ตอนการใสส่ายPICC 



ขัน้ตอนการใสส่ายPICC 



ขัน้ตอนการใสส่ายPICC 



การ Strap PICC 



Tips for nurse 

• เลือกหลอดเลือดสาํหรับแทง PICC : Basilic vein ดา้นขวา 

• รักษาอณุหภมูกิายทารกใหค้งที่ 

• เตรียมอปุกรณส์าํหรับแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นใหพ้รอ้ม 

• ยาระงบัอาการปวดกอ่นใสต่อ้งใหก้อ่น 1 ชัว่โมง 

• Patient safety  

• ใชอ้ปุกรณด์ามตาํแนง่ที่แทงระวงัการหักพบัของสาย  

• ยืนยนัตาํแหนง่ปลายสายกอ่นเร่ิมใชง้าน 
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พยาบาลมีบทบาทสำคัญตั้งแต่เริ่มใส่ จนกระทั่งการเอาสายออก โดยมีหลักสำคัญที่ต้องคำนึงถึงดังนี้  เลือกหลอดเลือดที่จะใส่ควรเป็น Basilic vein เนื่องจากมีขนาดใหญ่และตรงที่สุด 



ตําแหน่งของปลายสาย PICC LINE ในหวัใจท่ีเหมาะสม 

( ปรับจากภาพ Intravenous fluid sites ใน  http://adam.about.com/encyclopedia/Intravenous-

fluid-sites.htm ) 



ตําแหน่งของปลายสายสวนท่ีเหมาะสม  





Malpositioned PICC line in the right atrium 



Malpositioned PICC line 

Probably located in the coronary sinus or in the left atrium 



Malpositioned PICC line 

through a patent foramen ovale into the left atrium and 

subsequently into a pulmonary vein 



Tips for nurse 

• ตรวจสอบความเขา้กนัไดก้อ่นใหย้า 

• เปลี่ยนชดุใหส้ารนํา้สารอาหารทกุ 24 ชัว่โมง 

• ลา้งสายดว้นนํา้เกลือนอรม์ลั โดยใช ้syringe ขนาด 5-10 มล. 

เพื่อลดแรงตา้นขณะลา้งสาย (การใช ้syringe ขนาดเล็กจะ

กอ่ใหเ้กิดแรงดนัที่มากกวา่ ทาํใหส้ายฉีกขาดได ้ 

• ไมเ่ปลี่ยน dressing จนกวา่จะเอาสายออก หรือวสัดเุปียกชืน้ 

เปรอะเป้ือน ที่ปิดแผลมกีารลอกหรือปิดไมส่นทิ 

 



Tips for nurse 
• สิ่งที่ไมค่วรทาํ 

    - ไมด่ดูเลือดเพื่อสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร 

    - ไมใ่หเ้ลือดทางสาย PICC Line (ยกเวน้กรณีเร่งดว่น) 

    - ไมว่ดัความดนัแขนหรือขาขา้งที่ใสส่ายสวน PICC  

    - ไมเ่จาะเลือดจากหลอดเลือดดาํบริเวณดา้นเดยีวกบัที่ใสส่าย

สวน PICC  

• เฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้น 

• เอาออกเมือ่ไมม่ขีอ้บง่ชีใ้นการใช ้



ภาวะแทรกซอ้น 

• ความเจ็บปวด 

       - ห่อตวั 

       - ใหน้ํา้ตาล sucrose ทางปาก 

       - พิจารณาใหย้า 

       - ประเมนิความเจ็บปวดเป็นระยะ 

 





ภาวะแทรกซอ้น 

• เลือดออกบริเวณที่ใสส่ายสวน  

      - กอ่นปิดแผลใชผ้า้กอ๊ซชิน้เล็กกดบริเวณแผลดา้นบน และ

ปิดทบัดว้ยแถบกาวใส 

      - ทาํหัตถการดว้ยความระวงั 

      - หมัน่ตรวจสอบวา่สายสวนยงัอยูใ่นหลอดเลือดทกุครั้งที่มี

การฉีดยาหรือใหส้ารนํา้ 



ภาวะแทรกซอ้น 

• หัวใจเตน้ผดิจงัหวะ จากใสส่ายลึกเกินไป ตาํแหนง่ของปลาย

สายอยูใ่นหัวใจและกระต ุน้กลา้มเนือ้หัวใจ 

       - กาํหนดความยาวที่เหมาะสม 

       - แกไ้ขโดยเลื่อนใหป้ลายสายออกมาอยูใ่นตาํแหนง่ที่

เหมาะสม (ถา้อาการยงัไมด่ขีึน้ตอ้งใหก้ารรักษา) 

       - EKG monitoring 

       - ตรวจสอบโดยถ่ายภาพรังสีเป็นระยะ 



ภาวะแทรกซอ้น 

• มฟีออากาศเขา้ไปในหลอดเลือดดาํและไปอดุตนัในระบบ

ไหลเวียนเลือดหรืออวยัวะตา่งๆ  

     - flush สายดว้ย NSS จนไมม่อีากาสในสายกอ่นเร่ิมใส ่

     - สวมและยึดขอ้ตอ่ตา่งๆใหแ้นน่ และตรวจสอบเป็นระยะ 

     - ถา้พบฟองอากาศ ใหรี้บดดูออกทนัที 

     - ไลฟ่องอากาศใหห้มดกอ่นฉีดยา ใหส้ารนํา้ 



ภาวะแทรกซอ้น 
• การเคลื่อนตาํแหนง่ของสายสวน 

      - ตดิตาม ประเมนิอาการผดิปกตขิองผูป่้วยเป็นระยะ 

      - ตดิตามภาพถ่ายรังสีเพื่อยืนยนัตาํแหนง่ 

• ตาํแหนง่สายสวนไมเ่หมาะสม 

• การตดิเชือ้ 

• ภาวะการรวมตวัของกอ้นเลือด หรือ clotที่เกิดขึน้ในหลอด
เลือดดาํ 

• การฉีกขาดของสายสวนจากการดงึสายสวนยา่งแรง หรือมี
ผงัผดืยึดตดิกบัเนือ้เย่ือใตผ้วิหนงั 
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