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แนวทางดูแลผู้ป่วยท่ีมีสาย Double Lumen Catheter 

1.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 

2. เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นรุนแรงจากการติดเช้ือ  

3. เพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.ขอบเขต  หน่วยไตเทียม 

3.นิยามศัพท์ 

เส้นฟอกไต (vascular Access) หรือเส้นฟอกเลือดส าหรับการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม คือ 

เส้นทางเพื่อน าเลือดออกจากร่างกายผูป่้วยไปยงัตวักรองเลือดแลว้น าเลือดท่ีฟอกแลว้กลบัสู่ร่างกายผูป่้วย 

แบ่งเป็น ชนิดเส้นถาวรคือการผา่ตดัเส้นเลือดจริงท่ีแขน (AVF) การผา่ตดัใส่เส้นเลือดเทียม(AVG) การใส่สาย

ก่ึงถาวร(Perm catheter )การใส่สายชัว่คราว (Double lumen Catheter) ขอ้ดีของการใส่สาย Perm catheter และ

สาย Double lumen Catheter คือสามารถใชง้านไดเ้ลยหลงัใส่เสร็จ ขอ้เสียคือ ถา้ใชน้านจะเพิ่มความเส่ียงใน

การเกิดหลอดเลือดด าใหญ่อุดตนัและมีโอกาสติดเช้ือง่ายกวา่ชนิดอ่ืน 

การติดเช้ือสายฟอกไต แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1.การติดเช้ือทางรูผิวหนงั (Exit site infection) ซ่ึงพบไดบ้่อยท่ีสุด จะพบไดม้ากกวา่ร้อยละ90ท่ีใชส้าย

นานเกิน 3 เดือน จะเกิดการติดเช้ือ 1 คร้ัง โดยการติดเช้ือท่ีผิวหนงัน้ีจะก่อใหเ้กิดการสะสมของเซลล ์(Debris) 

ท าใหเ้กิดเป็นหนองเซาะตามแนวช่องวา่งระหวา่งสายและผิวหนงั (Tennel infection) ซ่ึงเป็นภาวะแทรกซอ้น

ท่ีมีความรุนแรงและขอ้บ่งช้ีในการน าสายฟอกเลือดออก 

2.การติดเช้ือทางรูเปิดของสายฟอกเลือด (transluminal infection) มกัเกิดจากการขาดความระมดัระวงั

ในการใช ้Aseptic technique หวา่งการใชส้ายท าใหเ้กิดการปนเป้ือน 



3.การติดเช้ือจากกระแสเลือดท่ีมาจากต าแหน่งอ่ืนในร่างกาย (Metastatic blood stream infection) หรือ

Systemic infection มกัพบในผูป่้วยอายมุาก มีการใชย้ากดภูมิคุม้กนั เบาหวาน มะเร็ง จะพบบ่อยจากการติดเช้ือ

ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินหายใจ 

การติดเช้ือทั้ง 3 แบบน าไปสู่การสร้าง Biofilm ขึ้นในพื้นผิวของสาย 

อาการของการติดเช้ือ คือ มีไข ้ปวดท่ีแผลบริเวณสาย แผลมี Discharge  

 4.เอกสารอ้างองิ: 

 ป่ินแกว้ กลา้ยประยงค.์  General Care of Vascular Access.ใน ธนิต จิรนนั, ทะวชั สิริภา, ชา้งศิริ สกุลชยั, ธนนั

ดาตระการวนิช,วสันต ์สุเมธกุล. New Frontier in Dialysis.Text and journal publication co; Ltd 2007. 

 5.หน้าที่ความรับผิดชอบ: 

  1.พยาบาลวิชาชีพผูดู้แลผูป่้วย มีหนา้ท่ีลงบนัทึกขอ้มูลการเฝ้าระวงั 

  2.ICWN สรุปแบบบนัทึกการเฝ้าระวงัและรวบรวมส่ง ICN ทุกเดือน 

3.ICN รวบรวมการเฝ้าระวงัการติดเช้ือ และสรุปการติดเช้ือ น ามาวิเคราะห์และแจง้ผลใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

6.วิธีปฏิบัติ: 

อุปกรณ์ 

• Set dressing 1 Set หรือ Hemodialysis set 

• Napkin 

• Mask และถุงมือ Sterile 

• Antiseptic solution  ไดแ้ก่ 10% Povidone iodine solution , 70 % Alcohol     

• Heparin 

• พลาสเตอร์ปิดแผล เช่น Fixomull 

• Syringe 10 ml. 3 อนั  Syringe 3 ml. จ านวน 2 อนั, Needle No.20 จ านวน 2อนั 

• Sterile cap ส าหรับปิดปลาย catheter 2 อนั 

• ถุงมือ 1คู ่

 



ขั้นตอนการต่อสายส่งเลือดกับ Catheter 

วิธีปฏิบติั 

1. ลา้งมือ  

2. ผกู Mask ทั้งพยาบาลและผูป่้วยและจดัท่าผูป่้วยใหห้นัไปตรงกนัขา้มกบัcatheter 

3. สวมถุงมือ เปิด Dressing ท่ีแผลของผูป่้วยออกใหห้มด สังเกตดู Exit site วา่ผิดปกติหรือไม่ เช่น การ

อกัเสบ บวมแดง เลือดออกมาก ไหมเยบ็หลุด เป็นตน้ 

4. สวมถุงมือ Sterile 

5. ท าความสะอาดแผลรอบๆ Catheter ดว้ย antiseptic solution เช็ดในลกัษณะเป็นวงกลมออกไปจาก 

 Exit site 10 cm. ปิดดว้ย Sterile gauze 

6. Scrub รอบๆ ขอ้ต่อของcatheterทั้ง2 ท่อดว้ย antiseptic solution   

7. วางสาย Catheterทบน Napkin 

8. เปิด Cap และท าความสะอาดปลาย Catheter ทั้ง 2 ขา้งดว้ย antiseptic solution  อีกคร้ัง จากนั้นใช ้

Syringe 10 ml. ดูด Heparin ท่ีหล่อท่ีสายทั้ง 2 ขา้งออก ประมาณขา้งละ 3ml. และท าการดูดเลือดเขา้-

ออก ขา้งละ 2-3 คร้ัง เพื่อทดสอบการท างานของ Catheter หากไม่มีการติดขดั แสดงวา่ Catheter ใชก้าร

ไดดี้ 

9. ต่อสายส่งเลือดดา้น Artery เขา้กบั Catheter ดา้น Artery และลอ็คใหแ้น่น 

10. เปิด Blood pump เพื่อส่งเลือดเขา้ไปในวงจรไตเทียม และไล่  0.9% Sodium Chloride ทิ้งท่ีปลายสาย 

ส่งเลือดดา้น Vein เม่ือเลือดมาถึง Venous chamber ต่อปลายสายส่งเลือดเขา้กบัดา้น Vein ของ 

Catheter พร้อมทั้งลอ็คให้แน่น 

11. หุม้ขอ้ต่อของ catheter กบัสายส่งเลือดดว้ย Sterile gauze 

12. เร่ิมท าการฟอกเลือด 

13. ปิดแผลใหเ้รียบร้อย 

ขั้นตอนการปลดสายส่งเลือดจาก Catheter 

วิธีปฏิบติั 

1. ลา้งมือ 

2. ผกู Mask จดัท่าผูป่้วยใหห้นัไปตรงกนัขา้มกบัcatheter 

3. สวมถุงมือ Sterile 



4. เตรียม Heparin เพื่อ lock สาย Catheter ดงัน้ี 

- ใช ้Syringe 10 ml. ดูด 0.9% Sodium Chloride ปริมาณ 10 ml. จ านวน 2 อนั 

- ใช ้Syringe 3 ml.จ านวน 2อนัใส่ Heparin +Sodium Chloride (ใช ้heparin 1,000 unit/ขา้ง ) 

ส าหรับใช ้fill heparin lock ดา้น Artery และดา้น Vein ขา้งละ1อนัโดยปริมาณท่ีfill lock ในสาย

catheter เกินกวา่ Priming volume ของ Catheter ขา้งละ 0.2 ml.  ตวัอยา่งเช่น Priming volume 

ของ Catheter ดา้น Artery เท่ากบั 2.0 ml. จะตอ้งผสมใหไ้ดป้ริมาณ 2.2 ml. และถา้ Priming 

volume ของ Catheterดา้น Vein เท่ากบั 2.1 ml. จะตอ้งผสมใหไ้ดป้ริมาณ 2.3 ml. เป็นตน้ 

5. Scrub ขอ้ต่อสายส่งเลือด และปลาย Catheter ทั้ง 2 ขา้ง ดว้ย antiseptic solution   

6. Clamp ท่ีดา้น Artery ของ Catheter ท่ีสายส่งเลือดดา้น Artery ปลดสายส่งเลือดออก ท าการคืนเลือด 

กลบัเขา้ตวัผูป่้วย 

7. Clamp ท่ีดา้น Vein ของ Catheter ท่ีสายส่งเลือดดา้นVein ปลดสายส่งเลือดออก 

8. ท าความสะอาดปลาย Catheter ทั้ง 2 ขา้ง ดว้ย antiseptic solution  ซ ้าอีกคร้ัง 

9. Flush แต่ละขา้งของ Catheter ดว้ย Sodium Chloride ขา้งละ 10 ml. 

10. Flush ตามดว้ย Heparin dilution ท่ีผสมเอาไวใ้นขอ้ 3 ขณะ flush ควรท าอยา่งรวดเร็ว เพื่อให ้Heparin 

dilution ไปถึงส่วนปลายของ Catheter และ Clamp ทนัที เพื่อป้องกนัเลือดไหลยอ้นกลบัเขา้มาใน 

Catheter ปิดปลาย Catheter ดว้ย Cap sterile 

11. ปิดแผลดว้ย Fixomullโดยจดัทิศทางของ Catheter ใหถู้กตอ้ง เพื่อป้องกนัการหกังอของ Catheter 

 

ข้อควรระวัง 

1. ยดึหลกั Sterile technique 

2. ตรวจดูบริเวณ Exit site ทุกคร้ังท่ีเปิดแผล วา่มีการติดเช้ือหรือความผิดปกติใดๆ หรือไม่ 

3. ตรวจดูไหมเยบ็ท่ีบริเวณ Suture wing ไม่ให้เล่ือนหลุดหรือขาด เพื่อป้องกนั Catheter เล่ือนหลุด 

ออกมาจากปากแผล 

4. เม่ือเกิด One-way obstruction (สามารถ Flush Sodium Chloride หรือเลือดเขา้ได ้แต่ไม่สามารถดูดออก

ได ้เน่ืองจากมี Blood clotted หรือปลายของ Catheter อยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ดี) ใหท้ าการแกไ้ขดงัน้ี 

4.1 จดัท่าผูป่้วยใหม่ 

4.2 หมุน Catheter ใหด้า้น Arterial หนัออกจากผนงัของหลอดเลือด เพื่อใหมี้การไหลของเลือดได้

สะดวกมากขึ้น 



4.3 ถา้ปฏิบติัตามขอ้ 4.1 และ4.2 แลว้flowยงัไม่เพียงพอส าหรับการฟอกเลือดหรือมีการสลบัสายตอ้ง

รายงานแพทยท์ราบ เพราะเกิด access recirculation 

5. หา้ม ขยบั Catheter ใหลึ้กเขา้ไปในหลอดเลือดมากขึ้น 

6. หา้ม Flush catheter ท่ีอุดตนัโดยเด็ดขาด 

7. ในกรณีท่ีไม่ไดท้ าการฟอกเลือด ตอ้ง Clamp catheter ไวต้ลอดเวลา เพื่อป้องกนัการไหลยอ้นกลบั และ

ควรเล่ือนต าแหน่งของ Clamp ทุกคร้ังเพื่อป้องกนัการตีบของสาย จากการกดทบัเป็นเวลานาน 

 

การหยุดการท า Hemodialysis ในผู้ป่วยท่ีใช้ vascular ชนิด Temporary 

 วิธีปฏิบัติ 

1. แจง้ใหผู้ป่้วยทราบ 

2. ลา้งมือเช็ดดว้ยกระดาษเช็ดมือใหแ้หง้ 

3. พยาบาลคนท่ี 1 สวมถุงมือ, ผกู Mask   เม่ือส้ินสุดการฟอกเลือด เคร่ืองจะ Alarm ใหท้ราบ ใหก้ดปุ่ ม

เพื่อ Off Alarm   กด confirm reinfusion เพื่อขยายหนา้ต่าง pressure alarm  ลดความเร็วของ Blood 

pump ใหเ้หลือ   150-200 ml/min 

4. พยาบาลคนท่ี1 เก็บ Dialysate port ออกจากตวักรองทีละดา้น โดยปฏิบติัเช่นเดียวกบั การหยดุท า AVF, 

AVG 

5. พยาบาลคนท่ี 2 ผกู mask สวมถุงมือ sterile เปิด DLC set ใช ้syring10 ml. 2 อนัดูด 0.9% Sodium 
Chloride จ านวน 10 ml และใช ้syringe 3 ml. 2 อนั ดูด Heparin ขา้งละ 1000 unit ต่อ syringe แลว้ 
dilute เพิ่มจากปริมาตร ท่ีก าหนดไวข้า้งสาย HD-catheter 0.2ml เพื่อให ้heparin fill ไดถึ้งปลายสาย 
catheter (tip) เพื่อป้องกนักอ้นเลือดอุดตนัและปิดปลาย syringe ทั้งหมดดว้ยเขม็ sterile No.20 

6. พยาบาลคนท่ี 1 stop blood pump ปิด clamp ปลาย arterial blood line  

7. พยาบาลคนท่ี 2 ปิด clamp สาย catheter ดา้น artery และปลดปลาย arterial blood line ออกจาก 

catheter ดา้น artery ส่งใหพ้ยาบาลคนท่ี 1 

8. พยาบาลคนท่ี 1เปิดปลาย arterial blood line ท าการไล่เลือดคืนสู่ระบบไหลเวียนผูป่้วย เม่ือเลือด flow 

มาถึงทางแยก IV-line ใหปิ้ด clamp ปลาย arterial blood line และเปิด clamp IV line 

9. พยาบาลคนท่ี 2 ท าความสะอาดปลาย catheter ดว้ย 70 % Alcohol  ใช ้syringe 10 ml ท่ีมี 0.9%Sodium 

Chloride ต่อเขา้กบัปลาย catheter ดา้น artery แลว้ push Sodium Chloride 10 ml. fill เขา้ catheter อยา่ง

รวดเร็ว เพื่อไม่ใหมี้เลือดคา้งใน luminal ซ่ึงเป็นสาเหตุของล่ิมเลือดท่ีท าใหเ้กิดการอุดตนัของสาย 



catheter หลงัจากนั้นตรวจสอบปริมาตร heparinใน syringe 3 ml.  เม่ือตรวจสอบเรียบร้อย push 

heparin เขา้ไปในสาย catheter ควรจะใชป้ริมาตรมากกวา่ท่ีระบุประมาณ 0.2 ml. เพื่อให ้heparin fill 

ไดถึ้งปลายสาย catheter (tip) เพื่อป้องกนักอ้นเลือดอุดตนัหรือ fibrin sheet โอบรัดรูเปิด ปลายสายซ่ึง

จะเป็นสาเหตุของ catheter dysfunction ในขณะเดียวกนัจะตอ้งระวงัไม่ใช ้heparin ในปริมาณท่ี

มากกวา่ท่ีระบุไวท่ี้ขา้งสายเพราะจะท าให ้heparin ส่วนเกินหลุดเขา้สู่ระบบไหลเวียน เลือดผูป่้วย ซ่ึงจะ

มีผลท าใหผู้ป่้วยมีเลือดออกไดง้่าย อาจเป็นอนัตรายไดเ้ม่ือ push heparin เขา้สายแลว้ น าจุก cap sterile 

ปิดปลายสาย arterial catheter ใหแ้น่นสนิทเม่ือคืนเลือดถึงปลาย venous blood line จนเลือดจางลง

เกือบใสแลว้พยาบาลคนท่ี 1 จึงปิด blood pump ปิด clamp ปลาย venous blood line  

10. วดั Vital sings และจดบนัทึก 

11. พยาบาลคนท่ี 2 ปิด clamp catheter สาย vein ปลดปลาย venous blood line ออก ส่งใหพ้ยาบาลคนท่ี 

1connect กบั circuit ปลด blood line และ dialyzer ออกจากเคร่ืองไตเทียมใส่ถงัส าหรับใส่ตวักรอง

เลือด (แยกภาชนะระหวา่งผูป่้วยปกติ ผูป่้วยติดเช้ือไวรัสHBV และ HCV) แลว้น าไปหอ้ง reused 

โดยเร็วท่ีสุด 

12. พยาบาลคนท่ี 2 ท าความสะอาดปลาย catheter สาย vein ดว้ย70 % Alcohol    แลว้ fill 0.9%Sodium 

Chloride 10 ml.และ heparin สาย catheter ดา้น vein  ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ (9) 

13. หุม้สาย catheter ทั้งสองดว้ย sterile gauze ปิดหุม้ double lumens ดว้ย fixomull ใหมิ้ดชิด ตอ้งระวงั

ไม่ใหผู้ป่้วยรู้สึกร้ังตึงจนเกินไป 

14. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 

 

7.เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ: 

1.อตัราการติดเช้ือสาย PC/DLC < 0.5 /1000 Catheter 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก: 

การดูแล catheter ของผู้ป่วย 

- รักษาความสะอาดบริเวณ dressing และหา้มเปียกน ้า หากเปียกน ้าตอ้งรีบมาพบแพทย ์หรือพยาบาลไต

เทียมเพื่อท าความสะอาดและเปล่ียน dressing ใหม่ 

- หา้มเปิดผา้ปิดแผลออกเพราะจะท าใหแ้ผลติดเช้ือได ้และอาจเกิดการเล่ือนหลุดของสาย catheter 

- หา้มผูป่้วยเปิดแผล เปิด clamp หรือเปิดจุก cap ปลายสายโดยเด็ดขาด เพราะจะท าให ้ฟองอากาศเขา้

ระบบไหลเวียนเลือด เกิดการอุดตนัจากฟองอากาศ (air embolism) ในหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงอวยัวะต่าง 

ๆ ถา้เป็นอวยัวะส าคญัอาจท าใหเ้สียชีวิตไดห้า้มบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใชแ้พทยโ์รคไตและพยาบาลไตเทียมใช้

สาย catheter เช่นดูดเลือดจาก catheter ใหย้าหรือสารน ้าทาง catheter 

- หากมีอาการปวด บวม แดง ร้อน มีไข ้เลือดออกตอ้งรีบมาพบแพทย ์

- กรณีสาย catheter เล่ือนออกมาหา้มดนัสายเขา้ไป ใหใ้ชพ้ลาสเตอร์ติดยดึไวใ้ห้แน่น แลว้รีบมาพบ

แพทย ์  หากสายเล่ือนหลุดออกมาหมดแลว้ใหใ้ชผ้า้สะอาดกดปากแผลไว ้แลว้รีบมาพบแพทยห์รือ

พยาบาลไตเทียม 

 

 

 

 
 


