
                      นวัตกรรม สายรัดขอมือกดหามเลือด  “Wrist  band  3S” 

 

มะลิดา  วรนาม และ รัชดาภรณ กาญจนเสถียร   

หองตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลขอนแกน 

                                             

บทคัดยอ 

 

           Hematoma เปนภาวะแทรกซอนหลังทําหัตถการตรวจสวนหัวใจที่พบบอย แตอุปกรณกดหามเลือด

ที่ใชในปจจุบัน มีราคาแพง ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก มีขอจํากัดดานขนาดอีกทั้งยังพบอุบัติการณ 

Hematoma ที่ขอมือ โดย รพ.ขอนแกน พบอัตราอุบัติการณ Hematoma ป 57 – 59 รอยละ 1.08, 1.40 

และ 1.13 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนานวัตกรรมกดหามเลือดและประเมินผลการใชนวัตกรรมใน

การปองกัน Hematoma ความสุขสบายและความพึงพอใจ โดยประยุกตใชกระบวนการพัฒนาตามวงจรเดม

มิ่ง (PDCA) และการใชหลักฐานเชิงประจักษ (1) Plan วิเคราะหสถานการณดวยการทบทวนเวชระเบียน 

อุบัติการณ สถานการณการใชอุปกรณกดหามเลือด สืบคนหลักฐานเชิงประจักษ ระดมความคิดเพื่อสราง

นวัตกรรม (2) Do ประชุมช้ีแจงและนํานวัตกรรมไปทดลองใช ระหวาง 1ก.ค.60-30เม.ย.61 (3) Check 

ประเมินผลการใชนวัตกรรม และ (4) Act ทบทวนและสงเสริมการใชนวัตกรรมอยางตอเน่ือง  กลุมตัวอยาง

เลือกแบบเจาะจง แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) พยาบาลวิชาชีพ 8 คน 2) ผูปวยที่ไดรับการทําหัตถการตรวจสวน

หัวใจบริเวณขอมือและมีคาการแข็งตัวของเลือดปกติ 200 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) นวัตกรรม 

“Wrist band 3S” 2) แบบบันทึกอุบัติการณ 3) แบบสอบถามความสุขสบายและความพึงพอใจของผูปวย 4) 

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรมของพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ ผล

การศึกษา 1) ไดนวัตกรรมสายรัดขอมือ “Wrist band 3S” ประดิษฐจากผาสําลีขนาด 2.5 x 34 ซม. เย็บผา

เปนเสนตรง ติดตีนตุกแก พรอมจัดทําคูมือการใชนวัตกรรม 2) ผลการใชนวัตกรรม พบวา อัตราการเกิด 

Hematoma รอยละ 0.5 ความสุขสบายและพึงพอใจของผูปวยรอยละ 99 ความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรม

ของพยาบาล รอยละ 98 และลดคาใชจายในการซื้ออุปกรณถึง 149,500 บาท สรุป นวัตกรรมน้ีชวยลดอัตรา

การเกิด Hematoma ได ควรพัฒนาตอยอดนวัตกรรมโดยใชวัสดุใสที่มองเห็นรอยเข็มไดชัดเจน อีกทั้งนํา

นวัตกรรมน้ีมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธการใชนวัตกรรมโดยใชระเบียบวิธีวิจัย    

 

 

 

 

 

 



ชื่อผลงาน  นวัตกรรม สายรัดขอมือปองกันเลอืดออก  “Wrist  band  3S” 

เจาของผลงาน 

1)  นางสาวรัชดาภรณ กาญจนเสถียร  วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)   

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

 2) สิบเอกหญิงมะลิดา  วรนาม วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   

ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาล เลขที่ 54 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

รหัสไปรษณีย 40000 โทรศัพท 083-3452129  Email : malida.woranam@gmail.com 

ผูนําเสนอผลงาน  สิบเอกหญิงมะลิดา  วรนาม 

บทนํา 

อุปกรณกดหามเลือดหลังทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ ชวยปองกันการเกิด Hematoma บริเวณขอมือ จากสถิติ

ป 2557-2559 มีผูปวยที่ไดรับการทําหัตถการที่ขอมือ จํานวน 276 , 213  และ 439 ราย ตามลําดับ พบอัตรา

เกิด Hematoma คิดเปนรอยละ 1.08 , 1.40 และ 1.13 ตามลําดับ อุปกรณกดหามเลือดชนิดเดิม มีขอจํากัด

ในการใชกับผูปวยที่มีรอบขอมือใหญกวา 24 ซม. และไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ซึ่งมีตนทุนเฉลี่ยช้ินละ 

750 บาท โรงพยาบาลไมสามารถเบิกเงินคาชดเชยได ตองรับภาระคาใชจาย เปนจํานวนเงินปละ 207,000 

บาท,159,750บาท และ 329,250 บาท ตามลําดับ ทีมพัฒนานวัตกรรมจึงไดทําการศึกษาและคิดคนนวัตกรรม

สายรัดขอมือ“wrist band 3S” เพื่อใชทดแทนอุปกรณกดหามเลือดชนิดเดิม ชวยปองกันการเกิด 

Hematoma สามารถใชไดกับผูปวยทุกราย และลดภาระคาใชจายของโรงพยาบาล 

การดําเนินงาน 

1) ศึกษาปญหา และสถานการณโดยการทบทวนเวชระเบียน และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการใชอุปกรณปด

หลอดเลือดหลังตรวจสวนหัวใจ และระดมสมองเพื่อแกไขปญหา 

2)  ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม สายรัดขอมือ“wrist band 3S”(3S=save life, save risk, save cost)  

2.1) อุปกรณการผลิตนวัตกรรม ประกอบดวย ผา กรรไกร เข็ม ดาย ตีนตุกแก คาใชจายในการสรางนวัตกรรม 

ราคา 50 บาท/ช้ิน ผลิต 10 ช้ิน ราคาตนทุน 500 บาท 



 
2.3)ข้ันตอนการผลิตนวัตกรรม   

ตัดผาสําลีขนาด 2.5 x 34 ซม.  เย็บผาเปนเสนตรง เย็บตีนตุกแกที่ตน  และปลายสายรัดขอมือ 

 2.4) จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ  

 

 

 

การ off sheath radial ดวย นวัตกรรม  “wrist band 3S” 

 

1.   

 

 

 

 

 

1.ก่อน off sheath radial ให้ถอย Sheath  

ออกประมาณ  5 cm. 

 

2.ใช้ Gauze ขนาด 4 x 4 cm. จํานวน 3 แผ่น พับ 

Gauze ให้เป็นก้อน เพือเป็นPressure  

ทับตรงปากแผลตําแหน่ง Puncture  

3. ค่อยๆดึง Sheath Radial ออก ใช้มืออีกข้าง

กด  Gauze เต็มแรง แล้วปิดด้วย Hyperfix  

     4. ใช้นวัตกรรม “wrist band 3S”  รัดทับ 

Gauze  ทีปิดด้วย Hyperfix  ดึงให้แน่น  



 

 

 

 

3) นําใชนวัตกรรมโดยประชุมช้ีแจง สาธิตวิธีการใชแกพยาบาลหองตรวจสวนหัวใจ จํานวน 8 คน และทดลอง

ใชกับผูปวยที่นัดมาทําหัตถการตรวจสวนหัวใจบริเวณขอมือ (1ก.ค.60-30เม.ย.61) จํานวน 200 ราย ที่ไมมีคา

การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  

4) ประเมินผลการใชนวัตกรรมจากผูปวย และผูใชงาน ปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม 

ผลการศึกษา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ N=200 

1. อัตราการเกิด Hematoma <2% 0.50 

2. ผูปวยสุขสบาย มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย  >80% 99 

3. ผูปฏิบัติงาน มีความพึ่งพอใจโดยรวมเฉลี่ย  >80% 98 

ใชในผูปวย 200 ราย สามารถลดคาใชจายจากเดิม 149,500 บาท  

สรุป 

นวัตกรรมสายรัดขอมือ “wrist band 3S” ใชกดหามเลือดบริเวณขอมือปองกันการเกิด Hematoma ใน

ผูปวยหลังทําการตรวจสวนหัวใจ  ทําจากผาสําลี ไมระคายเคืองผิวหนัง ความยาวของสายรัดสามารถปรับตาม

ขนาดขอมือผูปวยได ทําใหสุขสบาย ผูใชพึงพอใจ และนํากลับมาใชใหมได ลดคาใชจายของโรงพยาบาล 

 

 


