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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูอานรูจักอาการไมพึงประสงคจากยาชนิด phlebitis และ extravasation
2. เพื่อใหผูอานทราบประเภท และชนิดของยาที่มีโอกาสทำใหเกิด phlebitis และ extravasation
3. เพื่อใหผูอานนำความรูไปประยุกตใชในการปองกันการเกิด phlebitis และ extravasation
บทคัดยอ
การเกิด phlebitis และ extravasation เปนภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้นไดจากการ
ที่ผูปวยไดรับสารน้ำ หรือยาฉีดที่ใชในการรักษาภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อผูปวยมานอนโรงพยาบาล การเกิด
ภาวะแทรกซอนนี้อาจมีผลใหผูปวยตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น หรือบางรายอาจถึงขั้นตองสูญเสีย
อวัยวะ การเกิด phlebitis และ extravasation มีสาเหตุจากหลายปจจัย เชน ปจจัยทางดานรางกายของ
ผูปวย ปจจัยทางดานทักษะของพยาบาล และปจจัยทางดานยา โดยความรุนแรงของการเกิดจะขึ้นอยูกับชนิด
ของยา ขนาดยา ความเขมขนของยา บริเวณที่ใหยา รวมไปถึงระยะเวลาที่ใหยา[1] ดังนั้นหากเภสัชกรทราบถึง
กลไก ประเภทของยา ชนิดยาที่มีความเสี่ยงในการเกิด phlebitis และ extravasation โดยบทความนี้มุงเนน
ไปที่ยาฉีดที่ใชในผูปวยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไมใชยา cytotoxic ทั้งนี้เพื่อใหเภสัชกรสามารถวาง
แนวทางรวมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาวไดอยางดี สงผลใหผูปวยปลอดภัย
จากการใชยา
คำสำคัญ phlebitis, extravasation, ยาฉีด, หลอดเลือดดำอักเสบ, ยารั่วออกนอกหลอดเลือด
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บทนำ
การอักเสบของหลอดเลือดดำ (phlebitis) และการรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือดดำสูเนื้อเยื่อ
โดยรอบ และทำลายเนื้อเยื่อ (extravasation) เปนภาวะแทรกซอนที่พบไดจากการใหยา หรือสารน้ำทาง
หลอดเลือดดำ ซึ่งเปนความเสี่ยงทางคลินิกที่มีผลทำใหผูปวยไดรับความทุกขทรมานเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจาก
ตัวโรค หรือภาวะผิดปกติที่ผูปวยเผชิญอยูซึ่งอาจทำใหผูปวยตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลที่นานขึ้น
โดยเฉพาะ extravasation จึงถูกจัดเปน serious adverse drug reaction (serious ADR)[2]ชนิดหนึ่ง โดย
ความชุกของการเกิด extravasation เมื่อใหยาทาง peripheral infusion พบประมาณ 0.1-6%[3] ซึ่งมีหลาย
ปจจัยที่ทำใหเกิดภาวะแทรกซอนได หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญคือ ชนิดของยาที่ไดรับ เนื่องจากยาบางชนิด
สามารถทำใหหลอดเลือดดำเกิดการอักเสบ หรือทำลายเนื้อเยื่อเมื่อมีการรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดดำ แบง
ออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก ยากลุมที่ออกฤทธิ์บีบหลอดเลือด หรือ vasopressors, ยากลุมที่มีคาออสโมลาริตี
สูง (Osmolarity), ยากลุมที่มีคาแสดงความเปนกรดดางของสารละลาย (pH) แตกตางกับคาความเปนกรดดาง
ของเลือดมาก และยากลุมเคมีบำบัด (cytotoxic drug)[4] แตอยางไรก็ตามการเกิด phlebitis หรือ
extravasation จากการใหยานีเ้ มื่อประเมินดวยแนวทางของ Schumock และ Thornton[2] พบวาเปน
อาการไมพึงประสงคจากยาที่สามารถปองกันได และสามารถลดความรุนแรงในการเกิดได (preventable
adverse drug reaction; pADR) ซึ่งการปองกัน ADR นี้อาจถูกมองวาเปนบทบาทหนาที่ของพยาบาลซึ่งเปน
ผูบริหารยาใหผูปวย แตผูเขียนมีความเห็นวาหากเภสัชกรเขาใจ และมีความรูในเรื่องของชนิดยาที่เสี่ยงตอการ
เกิด ADR เภสัชกรจะสามารถใหขอมูลที่มีประโยชนในการดูแลผูปวยรวมไปถึงการรูกลไกการเกิดอาจนำไปสู
การแกไขที่ถูกตองเหมาะสม
การอักเสบของหลอดเลือดดำ (Phlebitis)
การอักเสบของหลอดเลือดดำ หรือ Phlebitis หมายถึง การอักเสบของหลอดเลือดดำสวนปลาย อาจ
เกิดขึ้นไดภายหลัง 48 ชั่วโมงหลังถอดเข็มออก[5] หรือบางรายอาจเกิดระหวางใหยาทางหลอดเลือดดำ
กลไกการเกิด Phlebitis [6],[7]
เกิดจากการที่ผนังดานในของหลอดเลือดดำระคายเคือง หรือบาดเจ็บ ทำใหเยื่อบุผนังหลอดเลือด
ขรุขระ เกิดการจับตัวกันเปนกอนของเกล็ดเลือดบริเวณนั้น และอาจมีไฟบริน (Fibrin) เกาะอยูบริเวณรอบๆ
ทำใหเกิดเปนลักษณะกอนแข็งภายในหลอดเลือด นอกจากนี้การบาดเจ็บของหลอดเลือดทำใหเกิดการหลั่งสาร
histamine, bradykinin และ serotonin สรางความปวด และเกิดการขยายตัวของหลอดเลือด สงผลให
โปรตีนภายในหลอดเลือดออกมาอยูระหวางเซลล ทำใหเกิดอาการบวม และเจ็บ อีกทั้งยังมีการกระตุนให
leucocytes เคลื่อนที่มาบริเวณที่เกิดการอักเสบ และอาจเกิดการปลอยสาร pyrogens อาจทำใหเกิดไขใน
ผูปวยได
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อาการ และอาการแสดงของ Phlebitis
ปวด บวม ผิวแดงเปนจ้ำ ตามรอยเสนเลือดที่ใหยา หรือสารน้ำ บางรายอาจพบวาเสนเลือดมีลักษณะ
แข็งขาดความยืดหยุน ในรายที่รุนแรงอาจมีการติดเชื้อ แบงความรุนแรงออกเปน 5 ระดับดังตารางที่ 1 และ
Phlebitis scale ตามชมรมเครือขายพยาบาลผูใหสารน้ำแหงประเทศไทยในภาพที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความรุนแรงของหลอดเลือดดำสวนปลาย
ระดับความรุนแรง
เกณฑการประเมิน
0
ไมมีอาการ
1
บริเวณแทงเข็มแดง อาจมีอาการปวดรวมดวย
2
บริเวณแทงเข็มแดง บวม ปวด
3
บริเวณแทงเข็มแดง ปวด บวม คลำเปนเสนแข็งยาวนอยกวา 1 นิ้ว
4
บริเวณแทงเข็มแดง ปวด บวม คลำเปนเสนแข็งยาวมากกวา 1 นิ้ว หรือมีหนองไหล
ภาพที่ 1 Phlebitis scale จากชมรมเครือขายพยาบาลผูใหสารน้ำแหงประเทศไทย
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สาเหตุของการเกิด Phlebitis
การเกิด Phlebitis อาจเกิดไดจากหลายปจจัย ไดแก ปจจัยดานเทคนิค (mechanical related
phlebitis), ปจจัยดานการติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial related phlebitis), ปจจัยดานตัวผูปวย (patient
related phlebitis) และปจจัยดานเคมี (chemical related phlebitis)
1. ปจจัยดานเทคนิค (Mechanical related phlebitis)[7]
1) ตัวเข็ม :
- ขนาดของเข็ม โดยเข็มที่เล็กมีโอกาสการเกิด phlebitis นอยกวาเข็มใหญ
- วัสดุที่ทำเข็ม โดยเข็มที่ทำจาก Polyurethane ลดการเสียดสีกับหลอดเลือดไดดีกวา
Polytetrafluoroethylene
2) ตำแหนงที่แทงเข็ม : ไมควรแทงบริเวณใกลปุมกระดูก ใกลขอพับ ขาหรือเทา เนื่องจาก
ผูปวยเคลื่อนไหวลำบากเสี่ยงตอการอักเสบของหลอดเลือด
3) วิธีการยึดติดระหวางเข็ม กับผิวหนัง: การยึดติดตองไมขัดขวางการไหลของสารน้ำ หรือ
ยา และสามารถมองเห็นบริเวณผิวหนังที่ใหยาได ไมควรปดทึบ
4) ระยะเวลาในการเปลี่ยนตำแหนงที่แทงเข็ม: เมื่อใชเข็มแลวประมาณ 3-4 วัน ตาม
คำแนะนำของ The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)[8]
5) ทักษะของผูแทงเข็ม
6) ปจจัยอื่นๆทางดานเทคนิค เชน
- จำนวนครั้งของการแทงเข็ม
- ความถี่ของการเปลี่ยนสายขอตอ
- การเปลี่ยนพลาสเตอรบริเวณปดยึดเข็ม การเปลี่ยนบอยทำใหเกิดการระคาบเคือง
มากกวา หรือมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมากกวา
- ความเขมขน และอัตราการไหลของสารน้ำ เชน สารอาหารเขมขน 804 mOsm/L
drip ภายใน 16 ชั่วโมง เกิดPhlebitis นอยกวาการใหตลอด 24 ชั่วโมง
2. ปจจัยดานการติดเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial related phlebitis) อาจเกิดจากหลายสาเหตุ
เชน แบคทีเรียปนเปอนในสารน้ำ, การคาเข็มทิ้งไวนานเกินไป, เทคนิคการแทงเข็มที่ไมชำนาญ
การไมใชเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) หรือไมลางมือกอนทำหัตถการ ทั้งนี้หากเกิด
การติดเชื้อรุนแรงอาจพบมีหนองไหลออกมาจากบริเวณแทงเข็มได
3. ปจจัยดานตัวผูปวย (Patient related phlebitis) ไดแก
1) อายุ: ผูปวยที่มีอายุมากมีความเสี่ยงในการเกิด phlebitis มากกวา
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2) ภาวะโรคของผูปวย: ตัวอยางเชน เม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia), ขาดสารอาหาร
หรือการไดรับสารกดภูมิคุมกัน ทำใหเกิดการอักเสบของหลอดเลือดชาแตรุนแรง
4. ปจจัยทางดานเคมี (Chemical related phlebitis)
ปจจัยดานเคมีของการเกิด phlebitis คือ การไดรับสารน้ำ หรือยาฉีดที่มีคา pH หรือคา
osmolarity แตกตางกับเลือดมากสงผลใหหลอดเลือดเกิดการระคายเคืองไดงายคา pH ของ
เลือดปกติ คือ 7.4 และคา osmolarity ของเลือด ประมาณ 275-295 mOsm/L[9] ตัวอยาง
ของยาที่มีคา pH ตางจากเลือดดังตารางที2่
ตารางที่ 2 ตัวอยางยาที่มีคา pH เปนกรด หรือดางสูง
ยาที่มี pH เปนกรด หรือดางสูง
Morphine
Epinephrine
Vancomycin
Dopamine
Cloxacillin
Dobutamine
Potassium Chloride
Norepinephrine
Amikacin
Gentamicin
Ciprofloxacin
Nicardipine
Amiodarone *ถาเขมขน >250mg/100ml เพิ่ม

คา pH
2.5-6.5
2.2-5
2.5-4.5
2.5-5.0
2.5-5.5
2.5-5.5
2.5-6.5
3.0-4.5
3-5.5
3-5.5
3.3-4.6
3.7-4.7
4.1

ความเสี่ยง

Metronidazole
Sodium Chloride 3%
Cefotaxime
Alprostadil
Clindamycin
Amphotericin B
Imipenem

4.5-7
4.8
5-7.5
5.50
5.5-7
5.7
6.5-8.5
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ตารางที่ 2 ตัวอยางยาที่มีคา pH เปนกรด หรือดางสูง (ตอ)
ยาที่มี pH เปนกรด หรือดางสูง
Diazepam
Ceftriaxone
Meropenem
Ampicillin
Aminophylline
Dipotassium Phosphate
Furosemide
Phenobarbital
Phenytoin
Acyclovir

คา pH
6.6-6.9
6.7
7.3-8.3
8-10
8.6-9
8.8
8.8-9.3
9.2-10.2
10.0
11

ยาที่มีคา osmolarity สูงกวา 600 mOsm/L จัดเปนยาที่เสี่ยงมากตอการเกิดการระคาย
เคืองของหลอดเลือด ทั้งนี้ถาแพทยสั่งใชยาที่มีคา osmolarity มากกวา 500 mOsm/L มีขอแนะนำ
ใหทาง central line ตัวอยางสารน้ำ หรือยาที่มีคา osmolarity สูง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอยางสารน้ำ หรือยาที่มีคา osmolarity สูง

ยาที่มี osmotically active สูง
Calcium gluconate 10%
Dextrose > 10% ขึ้นไป
Dipotassium phosphate (20mEq/20ml)
Magnesium sulfate 50%
Mannitol 20%
Parenteral nutrition
Amiparen (10% Amino acid solution)
Kidmin (Amino acid solution)
Bfluid (Amino acid+CBH+Vit.B1+E'lyte)
Kabiven (Glucose+Amino acid+Fat emulsion)
Nutriflex lipid VR (Glucose+Amino acid+Fat emulsion)

osmolality (mOsm/L)
697
>500
7400
4057
1098
900
600
900
750
>900
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ตารางที่ 3 ตัวอยางสารน้ำ หรือยาที่มีคา osmolarity สูง (ตอ)

ยาที่มี osmotically Active สูง
Potassium Chloride (20mEq/10ml)
Sodium bicarbonate 7.5%
Sodium Chloride 3%

osmolality (mOsm/L)
4000
1790
1030

ปจจัยดานเคมี เปนปจจัยที่สำคัญ และเภสัชกรเขามามีบทบาทไดมาก เนื่องจากเปนผูมี
ความรูเรื่องยามากที่สุด และสามารถใหความรู ขอแนะนำแกทีมสหวิชาชีพได
การแกไขหลังจากเกิด phlebitis [6, 10]
1. ประเมินอาการ อาการแสดง ระดับของ phlebitis
2. คนหาสาเหตุของการเกิด phlebitis ไดแก สาเหตุจากยา หรือสารน้ำ, สาเหตุจากเข็ม, สาเหตุ
จากการติดเชื้อ
3. ยุติการใหสารน้ำ และถอดเข็มโดยพยาบาลวิชาชีพ
4. เปลี่ยนตำแหนง หรือแทงเข็มใหมทันทีในกรณีที่ผูปวยมีอาการ และอาการแสดงของการอักเสบ
ตั้งแตระดับที่ 1
5. หากพบอาการอักเสบใหยกบริเวณนั้นใหสูงขึ้น ประคบรอน หรือเย็นตามประเภทของยา อยาง
นอย 20 นาที วันละ 3-4 ครั้ง เชน ยากลุมที่ออกฤทธิ์ทำใหเสนเลือดหดตัว (vasopressors) ควร
ประคบรอนเพื่อขยายหลอดเลือด และกระจายยาไปสูเนื้อเยื่อ ยาที่มี osmolarity สูง ควร
ประคบเย็น เพื่อลดการอักเสบ
6. บันทึกขอมูลการเกิด phlebitis และทบทวนอุบัติการณเพื่อวางแนวทางแกไขตอไป
การรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation)
การรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือดดำ หรือ Extravasation [1, 3] เปนภาวะแทรกซอนที่เกิดจาก
การใหสารน้ำ หรือยาทางหลอดเลือดดำแลวมีการรั่วซึมไปยังเนื้อเยื่อบริเวณขางเคียง ทำใหเกิดการบาดเจ็บ
หรือตายของเนื้อเยื่อดังกลาวได โดยความรุนแรงของการทำลายเนื้อเยื่อขึ้นอยูกับขนาดยา ความเขมขนของยา
บริเวณที่ใหยา ระยะเวลาที่ไดรับยา หรือเวลาที่ยาสัมผัสกับเนื้อเยื่อหลังจากรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ผูปวยที่
มีความเสี่ยงในการเกิด extravasation [1, 11] ไดแก
- ผูปวยสูงอายุ เด็ก ทารกแรกคลอด เนื่องจากมีเนื้อเยื่อ หรือหลอดเลือดที่ไมแข็งแรง และไมสามารถ
บอกถึงความเจ็บปวดไดหากเกิดการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือด
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- กลุมผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ, ไมมีสติ หรือมีความสับสน ซึ่งไมสามารถบอกอาการเมื่อเกิดการรั่วของ
ยาออกนอกหลอดเลือด
- กลุมผูปวยที่มีการไหลเวียนของเลือดไมดี หรือสูญเสียการรับความรูสึก เชน ผูปวย peripheral
neuropathy, peripheral vascular disease และผูปวยเบาหวาน
- ผูปวยที่ไดรับการแทงเข็มหลายครั้ง หรือใหยาหลายชนิด จะมีโอกาสเกิดการรั่วของยาไดมากกวา
อาการ และอาการแสดงของ extravasation [1, 3, 11]
ผูปวยรูสึกปวด รอน ชาบริเวณที่แทงเข็ม หรือบริเวณที่ไดรับยา อาจมีการบวม (swelling)
แดง (erythema) ไหม (burning) บริเวณดังกลาว เมื่อมีการรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดมากขึ้นจะเกิด
เปลี่ยนสีของผิวหนัง (discoloration), blister, ulceration หรือทำใหเกิดการตายของเนื้อเยื่อที่
สัมผัสกับยาที่รั่วออกนอกหลอดเลือดซึ่งถือเปนระดับรุนแรง
ระดับความรุนแรงของ extravasation[4, 11]
แบงออกเปน 3 ระดับ คือระดับ mild, moderate และ severe ดังนี้
1) ระดับ mild: สีผิวซีด หรือชมพู, ยังไมพบ blister, อุณหภูมิผิวเย็น หรืออุน, บวมแบบ
กดไมบุม, เคลื่อนไหวไดจำกัด, มีอาการปวดเล็กนอย ระดับคะแนนความปวด 1-3 และ
อุณหภูมิกายปกติ คือ 36.5-37.5 องศาเซลเซียส
2) ระดับ moderate: สีผิวแดงมากขึ้น หรือเริ่มเปลี่ยนแปลงเปนสีมวงคล้ำ, มี blister
เล็กนอย, อุณหภูมิผิวรอน, มีการบวมกดบุม, เคลื่อนไหวไดจำกัดมาก, มีความปวดระดับ
ปานกลาง หรือคะแนนประมาณ 3-5 อาจมีไขมากกวา 37.5 องศาเซลเซียส
3) ระดับ severe: ลักษณะกลางแผลมีรอยดำ, ผิวหนังรอบรอยดำซีด หรือแดง, มี blister
ผิวหนังหลุดลอกลึกจนถึงชั้นไขมันใตผิวหนัง, มีเนือ้ ตาย และอาจลึกถึงกระดูก, อุณหภูมิ
ผิวรอนมาก, บวมมาก, เคลื่อนไหวลำบาก, มีอาการปวดระดับมาก ระดับคะแนน 5-10
ปวดบางตำแหนงที่ไดรับการทำหัตถการ หรือไมมีความรูสึก, มีไขอุณหภูมิรางกาย
มากกวา 37.5 องศาเซลเซียส
ยาที่เปนสาเหตุของการเกิด Extravasation
สาเหตุของการเกิด extravasation ในสวนของปจจัยดานตางๆนั้นเปนลักษณะเดียวกันกับ
การเกิด phlebitis เชน ปจจัยดานเทคนิคของการใหยาทางหลอดเลือด ปจจัยทางดานผูปวย ผูเขียน
จึงขอเนนที่ชนิดของยาที่ทำใหเกิด extravasation ซึ่งสวนมากมักเกิดจากยาที่มีฤทธิ์ทำใหหลอดเลือด
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หดตัว (vasopressors), ยาที่มี osmolarity สูง, ยาที่มีคา pH ตางจะเลือดมาก และยาเคมีบำบัด[1]
แตในบทความนี้ไมไดนำเสนอการเกิด extravasation จากยา cytotoxic
1. ยาที่ออกฤทธิ์ทำใหหลอดเลือดหดตัว (Vasopressors)
ยากลุมนี้ใชในการเพิ่มความดันโลหิตของผูปวยที่มีภาวะ shock ตางๆ โดยเปนยาที่มีใชใน
เกือบทุกหอผูปวย ไดแก Adrenaline, Dopamine, Norepinephrine และ Dobutamine โดย
กลไกในการเกิด extravasation เมื่อใหยาในกลุม vasopressors ซึง่ มีฤทธิ์ทำใหหลอดเลือดหดตัวทำ
ใหความดันในเสนเลือดเพิ่มมากขึ้น สงผลใหความดันภายใน capillaries ที่อยูระหวางหลอดเลือดดำ
และหลอดเลือดแดงเปลี่ยนแปลง (โดยปกติ capillaries จะมีความดัน 2 ชนิดที่มีผลตอการเคลื่อนที่
ของของเหลวเขา-ออก capillaries คือ hydrostatic pressure ผลักของเหลวออกจากหลอดเลือด
และ osmotic pressure ดึงของเหลวเขาหลอดเลือด) เมื่อมีการรั่วของยาออกจาก capillary หนึ่งจะ
ทำใหยาที่ออกนอกหลอดเลือดนั้นไปเขาสูอีก capillary หนึ่งซึ่งไมมียาอยูเกิดการหดตัวตาม ทำใหเรา
พบภาวะ Gangrene ไดมากจากการรั่วของยากลุม vasopressors ทั้งนี้ยาที่มีรายงานการเกิด
extravasation มากที่สุดคือ Norepinephrine[4, 12]
ภาพที่ 2 การเกิด extravasation จากยา Norepinephrine[12]

2. ยาที่มี osmolarity สูง
จากปกติคา osmolarity ของเลือด อยูที่ประมาณ 275-295 mOsm/L หากมีการใชยา หรือ
สารน้ำที่มีคา osmolarity สูงกวา (hypertonic substance) แลวเกิดการรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด
จะมีผลทำใหเซลลของเนื้อเยื่อภายนอกหลอดเลือดที่สัมผัสกับยานั้นเหี่ยว เนื่องจากถูกดึงน้ำออกจาก
เซลล (intracellular fluid) ออกสู extracellular fluid อันเปนผลใหเซลลของเนื้อเยื่อนั้นตาย[4]
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ตัวอยางยาที่มีคา osmolarity สูง ที่สงผลใหเกิด extravasation ไดแก 10% Calcium
gluconate, 10% Calcium chloride, Potassium chloride, Dipotassium phosphate และสาร
น้ำที่มี Dextrose มากกวาหรือเทากับ 10% เปนตน ตัวอยางเพิ่มเติมตามตารางที่ 3
3. ยาที่มีคา pH ตางจะเลือดมาก
จากปกติคา pH ในเลือดอยูที่ 7.4 เมื่อไดรับยาที่มีคา pH แตกตางกับเลือดมาก โดยยาที่เปน
กรด และยาที่เปนดางมีกลไกในการทำลายเนื้อเยื่อเมื่อรั่วออกมาจากหลอดเลือดแตกตางกัน ยาที่มีคา
pH เปนดางมาก (alkaline solution) จะสราง hydroxide ions ซึ่งสามารถทำลายผนังเซลลของ
เนื้อเยื่อไดเนื่องจากเกิดการละลายของโปรตีน, ทำลาย collagen, เกิด vasoconstriction, เกิด fatty
acid saponification และมีผลทำใหเซลลตายในที่สุด ตัวอยางยาที่มีคา pH สูง เชน
Phenobarbital, Phenytoin, Acyclovir เปนตน
สวนยาที่มีคา pH เปนกรดมากทำลายเนื้อเยื่อ โดยทำใหเกิดการสูญเสียน้ำของเซลล
(cellular desiccation), เกิดการตายของเนื้อเยื่อบางสวน, เกิดการบวมแดง, เกิด
vasoconstriction, เกิดการหลุดลอก (sloughing) และ ulceration ตัวอยางยาที่มีคา pH เปนกรด
มาก เชน Cloxacillin, Morphine, Amiodarone เปนตน ตัวอยางเพิ่มเติมของยาที่มีคา pH ตาง
จากเลือดแสดงตารางที่ 2
การแกไขหลังจากเกิด extravasation[1, 4, 5, 11]
1. ยุติการใหสารน้ำทันที ยังไมตองถอดเข็มออก
2. พยายามดูดยาออกใหไดมากที่สุด แลวจึงถอดเข็มออก
3. เปลี่ยนตำแหนง หรือแทงเข็มใหมทันทีในกรณีที่ผูปวยมีอาการ
4. พิจารณาการรักษาดวย antidote
4.1 หากเปนการเกิดจากยากลุม vasopressors มี antidote คือ Phentolamine 5–10 mg
in 10– 20 ml NSS รอบบริเวณที่เกิดเปนทางเลือกแรก และทา 2%Nitroglycerin
ointment ทุก 8 ชั่วโมง[11] ทางเลือกอื่นสามารถใชได คือ Terbutaline 1mg in NSS
10 ml แบงฉีด subcutaneous รอบบริเวณที่เกิด extravasation[13]
4.2 หากเปนการเกิดจากยากลุมที่มี osmolarity สูง มี antidote คือ Hyaluronidase ซึ่งควร
ใหภายใน 1 ชั่วโมงแรก และไมควรใหหากเกิน 3 ชั่วโมง[1] และใช Hydrocortisone
cream 1% ทาบริเวณที่เกิด
5. ประเมินระดับของ extravasation ทำเครื่องหมายระบุบริเวณที่เกิด ทำความสะอาดแผล
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6. ยกบริเวณที่เกิด extravasation นั้นใหสูงขึ้น
7. ประคบรอน หรือเย็นตามประเภทของยา อยางนอย 20 นาที วันละ 3-4 ครั้ง
7.1 ยากลุมที่ออกฤทธิ์ทำใหเสนเลือดหดตัว (vasopressors) ควรประคบรอนเทานั้น เพื่อขยาย
หลอดเลือด และกระจายยาไปสูเนื้อเยื่อ ลดการเกิดภาวะ Gangrene [1, 4]
7.2 ยากลุมที่มีคา pH แตกตางจากเลือด
ยากลุมนี้สวนมากแนะนำใหประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบ อาการปวด เนื่องจาก
เปนกลุมที่ทำลายเนื้อเยื่อ การประคบเย็นทำใหยาไมกระจายตัว และลดความเจ็บปวด[4]
แตบางตัว ไดแก Phenytoin แนะนำใหประคบรอนหรือเย็นตามอาการคือ ประคบเย็น
เมื่อบริเวณที่รั่วซึมมีการทำลายเนื้อเยื่อหรืออักเสบ หรือปวดรุนแรง เพื่อลดการอักเสบ แต
ถาบริเวณที่รั่วซึมมีสีซีดควรประคบรอนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดังกลาว
อยางไรก็ตามสิ่งที่หามทำเมื่อเกิด extravasationจากยากลุมนี้คือการ neutralization
เนื่องจากจะทำใหเกิด exothermic หรือเกิด gas ซึ่งทำใหการทำลายเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น
7.3 ยาที่มี Osmolarity สูง [4, 11]
7.3.1 ประคบเย็น ไดแก Nitroglycerine, 50%MgSO 4
7.3.2 ประคบเย็น หรือรอนตามอาการ โดยประคบเย็น เมื่อบริเวณที่รั่วซึมมีการ
ทำลายเนื้อเยื่อหรืออักเสบ หรือปวดรุนแรง เพื่อลดการอักเสบ แตถาบริเวณที่
รั่วซึมมีสีซีดควรประคบรอนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดังกลาว
ไดแก 10%Calcium gluconate, Potassium chloride, 7.5% Sodium
bicarbonate, 3% Sodium chloride, Parenteral nutrition และ Total
parenteral nutrition
8. ติดตามอาการ และการรักษาซึ่งอาจตองปรึกษา Plastic surgery เมื่อมีการเกิด tissue
necrosis
9. บันทึกขอมูลการเกิด extravasation และทบทวนอุบัติการณเพื่อวางแนวทางแกไขตอไป
สรุป
Phlebitis และ extravasation เปนอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดจากการใหสารน้ำ หรือยาได และ
สรางความทุกขทรมานใหกับผูปวยเพิ่มเติมจากโรค หรือภาวะที่ผูปวยเปน ทั้งนี้มีปจจัยที่เปนสาเหตุหลาย
ประการ โดยสาเหตุสำคัญคือ ชนิดของยาที่ผูปวยไดรับ และความรุนแรงของอาการมักขึ้นอยูกับขนาดยา
ความเขมขนยา ระยะเวลาที่ไดรับยา ทั้งนี้วิธีการจัดการ phlebitis หรือ extravasation ที่สำคัญที่สุดไมใช
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การรักษา แตเปนการปองกันไมใหเกิด หรือเกิดในความรุนแรงระดับนอยที่สุด ซึ่งเภสัชกรควรเขามามีบทบาท
ในการใหขอมูล และวางแนวทางรวมกันในการปองกันการเกิด phlebitis และ extravasation กับทีมสห
วิชาชีพ เพื่อสรางความปลอดภัยใหแกผูปวย
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