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ภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดหลังการทําหัตถการตรวจสวนหัวใจที่พบบอบที่สุด คือฺ Bleeding 

และ Hematoma โดย ป 2557 รพ.ขอนแกน พบอุบัติการณ Hematoma 2.7% จึงพัฒนานวัตกรรมปองกัน 

Hematoma จากหลักฐานเชิงประจักษ การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช

นวัตกรรมตอ การปองกัน Hematoma ความสุขสบาย ความรูสึกปลอดภัยตอการเกิดhematoma และความ

พึงพอใจในการดูแล เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุมเปรียบเทียบ ศึกษา ณ CCU รพ.ขอนแกน ระหวาง 29 

พ.ย.57- 30 มิ.ย.59 กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่ไดรับการตรวจสวนหัวใจ เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑที่

กําหนด  กลุมละ 35 คน รวม 70 คน โดยกลุมควบคุมไดรับการดูแลตามปกติ และกลุมทดลองไดใชนวัตกรรม

ปองกัน Hematoma KKH Leg Lock เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล

ทั่วไป แบบบันทึกขอมูลการตรวจสวนหัวใจ แบบสังเกตการเกิดอุบัติการณHematoma แบบสอบถามความ

คิดเห็นตอนวัตกรรมและการดูแล คาความเช่ือมั่นไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของCronbach = 0.77เครื่องมือที่ใช

ในการทดลอง คือ นวัตกรรมKKH Leg lock ผูวิจัยสรางจากหลักฐานเชิงประจักษ 9 เรื่อง จัดทําแนวทางการ

ใชนวัตกรรมและสื่อสารตอผูปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Descriptive Statistics, Chi-Square Test , 

Fisher ,s Exact Test, Independent T-Test , Two-Sample Mann-Whitney Test ผลการศึกษา 

อุบัติการณเกิดHematoma กลุมควบคุมเกิด 8.57% กลุมทดลองไมเกิดอุบัติการณ แตไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ(P=0.078) กลุมทดลองมีคาคะแนนความสุขสบายมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P<0.001) กลุมทดลองมีคาคะแนนความรูสึกปลอดภัยตอHematoma มากกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001 ,t -12.53 ,95%CI -1.36- -0.99)  กลุมทดลองมีคาคะแนนความพึงพอใจในการ

ดูแลมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001 ,t - 8.41 ,95%CI -1.38- -0.85) สรุป KKH leg 

lock มีแนวโนมชวยลดHematoma เพิ่มความสุขสบาย ความรูสึกปลอดภัย และความพึงพอใจของผูปวย ควร

ขยายไปใชในแผนกอายุรกรรม และศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชPressureกดทับแผล 
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บทนําโรคหลอดเลือดหัวใจเปนหน่ึงในสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับตนๆของทุกเช้ือชาติ โดยการที่จะ

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจน้ัน การตรวจสวนหัวใจถือไดวาเปนวิธีที่เปนมาตรฐานสากลที่นิยมใชกันมากที่สุด 

เน่ืองจากสามารถบอกถึงตําแหนง ระยะเวลาการเกิดรอยโรคและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจได

แมนยํา ซึ่งการตรวจสวนหัวใจเปนหัตถการที่ตองเจาะหลอดเลือดแดงเพื่อแทงทอสายสวนไปยังหลอดเลือด

หัวใจและนิยมใชหลอดเลือดแดงฟเมอรอลอาจพบภาวะแทรกซอนจากการตรวจสวนหัวใจ ไดแก หัวใจเตนผิด

จังหวะ ,กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดโคโรนารี่ทะลุ, ความดันโลหิตตํ่า, หลอดเลือดสมอง,แพสี และไต

วายเฉียบพลัน รวมทั้งภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือด โดยภาวะแทรกซอนที่พบบอบที่สุดคือฺBleedingและ

Hematomaตรงแผล พบอุบัติการณสูงถึง 1.5-9%  รพ.ขอนแกนมีแนวทางการดูแลหลังการตรวจสวนหัวใจ

ทางหลอดเลือดแดงฟรีมอรอล คือใชหมอนทราย 1กิโลกรัมทรงสี่เหลี่ยมวางทับแผล และใหผูปวยนอนเหยียด

ขาราบ 6ช่ัวโมง ติดตามBleeding,Hematoma,คลื่นไฟฟาหัวใจ ,สัญญาณชีพ, Dorsalispedis pulse และ

ความปวด  แตพบอุบัติการณ Hematoma ในเดือนก.ย. 2556 11.7% และปงบประมาณ2557 2.7% จาก

การทบทวนวรรณกรรมพบวาการพยาบาลเพื่อปองกันHematomaหลังการตรวจสวนหัวใจคือใหผูปวยขา

เหยียดตรง หามขอขาขางที่ทําหัตถการ ทีมผูวิจัยจึงคิดพัฒนานวัตกรรมปองกัน Hematoma หลังการตรวจ

สวนหัวใจจากหลักฐานเชิงประจักษและนําใชกับผูปวย 

วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชนวัตกรรมตอการปองกันการเกิดHematoma ความสุขสบาย 

ความรูสึกปลอดภัยตอการเกิดhematoma และความพึงพอใจในการดูแล ในผูปวยหลังการตรวจสวนหัวใจ 

วิธดํีาเนินการ เปนงานวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุมเปรียบเทียบ ศึกษา ณ หอผูปวยหนักโรคหัวใจ รพ.ขอนแกน 

ระหวาง 29 พฤศจิกายน 2557- 30 มิถุนายน 2559 คํานวณกลุมตัวอยางจากการเปดตารางทดสอบของ

โคเฮนโดยกําหนดคาPower 0.80 Alpha α level  0.05 Medium Effect Size  0.5 ไดกลุมละ32 เพื่อ

ปองกันการถอนตัวของกลุมตัวอยางจึงคํานวณเพิ่มอีกรอยละ10 ไดกลุมละ 35 คน รวม 70 คน โดยกลุม

ควบคุม 35คน ไดรับการดูแลตามปกติ และกลุมทดลอง 35คน ไดใชอุปกรณนวัตกรรมปองกัน Hematoma 

KKH Leg Lockมีเกณฑคัดเขาไดแก 1)หลังถอดทอนําสายสวนกดหามเลือดดวยมือ 2) มีผล Lab PT PTT INR 

Pltอยูในชวงปกติ3) สามารถนอนหงายราบได>6 ช่ัวโมง4) มีBP 90-140/60-90mmHg5) สามารถสื่อสารไดดี

ไมใชเครื่องชวยหายใจ6) ยินยอมเขารวมงานวิจัย มีเกณฑคัดออก ไดแก) On ยาanticoagulant กอนเขารับ

การรักษา 2) เกิด Hematoma กอนถอดทอนําสายสวน  3) ใชเวลาในการกดหามเลือดเกิน 40 นาทีเครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1.แบบบันทึกขอมูลทั่วไป 2.แบบบันทึกขอมูลการตรวจสวนหัวใจ 



3.แบบสังเกตการเกิดอุบัติการณHematoma 4.แบบสอบถามความคิดเห็นตอนวัตกรรมและการดูแลหาคา

ความเช่ือมั่นไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของCronbach = 0.77เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 1

นวัตกรรมKKH Leg lock คืออุปกรณปองกันการงอขาและหมอนทราย 500กรัม  2.นาฬิกาจับเวลากดหาม

เลือด3.สายวัดขนาดHematoma 4.เครื่องติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจและสัญญาณชีพ 5.เทปกาวดําเนินการ 2 

ระยะ  คือ ระยะที่ 1: การพัฒนานวัตกรรมKKH Leg Lockผูวิจัยไดใชหลักฐานเชิงประจักษ9 เรื่องนํามาพัฒนา

นวัตกรรมประกอบดวย 1.ประดิษฐนวัตกรรมKKH Leg Lock คือ 1)อุปกรณปองกันการงอขา โดยตัดกระดาษ

ลังแข็งทรงสี่เหลี่ยมพื้นผาขนาด 20 cm x 30 cm จํานวน3ช้ิน พันกระดาษเขาดวยกันโดยเทปกาวเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแรงจากน้ันเย็บผาเปนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา โดยปลายดานกวางดานหน่ึงเย็บติดซีปเพื่อสําหรับสวม

กระดาษแข็งและถอดซัก ดานขางเย็บสายรัดที่เปนผายืด ขางละ 2 ช้ิน โดยสวนปลายเย็บติดตีนตุกแก เพื่อใช

รัดเหนือเขาและใตเขา 2)หมอนทรายทรงกลม 500 กรัม โดยช่ังทรายใหไดนํ้าหนัก 500 gกรอกใสถุงพลาสติก

พันดวยเทปกาวใหเปนทรงกลมและเย็บผาหุมถุงทรายใหสวยงาม2. ทําแนวทางการใชนวัตกรรม ตรวจสอบ

นวัตกรรมโดยผูเช่ียวชาญ3ทาน และสื่อสารตอผูปฏิบัติ  ระยะที่ 2 ใชนวัตกรรมกับกลุมตัวอยางในกลุมทดลอง

จํานวน 35 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Descriptive Statistics, Chi-Square Test , Fisher ,s Exact 

Test, Independent T-Test , Two-Sample Mann-Whitney Test 

ผลการศึกษาพบวา1. ขอมูลทั่วไปและขอมูลการตรวจสวนหัวใจของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 2.อุบัติการณการเกิดHematoma กลุมควบคุมเกิด 8.57% 

กลุมทดลองไมเกิดอุบัติการณ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P=0.078)3.ความคิดเห็นตอ

นวัตกรรมและการดูแล ประกอบดวย 3.1 ความสุขสบาย กลุมควบคุมอยูในระดับมาก กลุมทดลองอยูในระดับ

มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกลุมทดลองมีคาคะแนนความสุขสบายมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(P<0.001) 3.2 ความรูสึกปลอดภัยตอการเกิดHematoma กลุมควบคุมอยูในระดับปานกลาง กลุมทดลองอยู

ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกลุมทดลองมีคาคะแนนความรูสึกปลอดภัยตอHematoma มากกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001 ,t -12.53 ,95%CI -1.36- -0.99)  3.3 ความพึงพอใจตอการดูแล

กลุมควบคุมอยูในระดับมาก กลุมทดลองอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกลุมทดลองมีคาคะแนนความ

พึงพอใจในการดูแลมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.001 ,t - 8.41 ,95%CI -1.38- -0.85) 

สรุปผลนวัตกรรมKKH leg lock มีแนวโนมในการลดHematoma(P=0.078)และสามารถเพิ่มความสุขสบาย 

ความรูสึกปลอดภัยตอHematoma ระดับความพึงพอใจของผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะ1.การนําไปใชควรขยายผลไปใชในแผนกอายุรกรรมทีร่องรับผูปวยหลังตรวจสวนหัวใจ 

2.การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาถึงระยะเวลาการใชPressureกดทับแผลตอHematoma 
 
 


