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Abstract:
Deep vein thrombosis (DVT) is a form of venous 
thromboembolism, the cause of which is associated with venous 
stasis, vessel wall damage and coagulation changes. Medical-
surgical patients in hospital are at high risk for DVT because they 
are often immobilized in a prone position for extended periods. 
This can lead to increased length of hospital stay and other life-
threatening events such as pulmonary embolism. Thus, DVT risk 
assessments, prevention of complications and rehabilitation 
based on evidence-based practice or scientific knowledge are 
needed. This study aimed to develop a guideline for DVT 
prevention, based on evidence-based practice. The application of 
this guideline was found to be practical; increased nurses’ 
confidence levels and satisfaction in nursing interventions;   
and enhanced the effectiveness and quality of care for medical-
surgical patients.      
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บทคดัยอ่: 
 หลอดเลือดดำอุดกั้น หมายถึง กระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้น
ภายในผนังหลอดเลือดดำส่วนลึกทำให้มีการอุดตันจากลิ่มเลือด   
มสีาเหตมุาจาก 1) การหยดุนิง่ของเลอืดดำ  2) ผนงัภายในหลอด
เลอืดดำไดร้บัอนัตรายและ 3) มกีารเปลีย่นแปลงปจัจยัในการแขง็ตวั
ของเลือดซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรมที่เข้ารับการ
รกัษาในโรงพยาบาล เนือ่งจากกลุม่ผูป้ว่ยดงักลา่วมอีงคป์ระกอบของ
การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ทัง้ 3 ประการรว่มกนั หลอดเลอืดดำอดุ
กั้นเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวทำให้ผู้ป่วย
ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากการ
หลดุของลิม่เลอืดไปอดุทีห่ลอดเลอืดดำของปอด ดงันัน้ การประเมนิ 
การปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นและการฟืน้ฟสูภาพผูป้ว่ยโดยใชห้ลกัฐาน
เชงิประจกัษน์บัเปน็บทบาททีส่ำคญัยิง่ของพยาบาล แนวปฏบิตักิาร
พยาบาลทีพ่ฒันาขึน้ในรายงานฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ปอ้งกนัหลอด
เลอืดดำอดุกัน้ โดยรวบรวมจาการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษเ์มือ่นำไปใช้
พบวา่สามารถปฏบิตัไิดง้า่ย พยาบาลมคีวามความมัน่ใจและพงึพอใจ
ในการปฏบิตัพิยาบาลและเปน็การเพิม่คณุภาพในการดแูลผูป้ว่ยใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
คำสำคญั: หลอดเลอืดดำอดุกัน้ แนวปฏบิตักิารพยาบาล การประเมนิ
ปจัจยัเสีย่ง ลิม่เลอืดไปอดุทีห่ลอดเลอืดดำของปอด ผูป้ว่ยอายรุกรรม-
ศลัยกรรม 
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 หลอดเลอืดดำอดุกัน้ (deep vein thrombosis; DVT) 
นบัเปน็สาเหตสุำคญัทีท่ำใหอ้ตัราการเสยีชวีติและอตัราการ
ปว่ยในผูป้ว่ยอายรุกรรมและศลัยกรรมเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจาก
ภาวะแทรกซอ้นรนุแรงและอนัตรายถงึชวีตินัน่คอืการหลดุ
ของลิ่มเลือดไปอุดที่หลอดเลือดดำของปอด (pulmonary 
embolism)1,2 มรีายงานถงึอบุตักิารณก์ารเกดิหลอดเลอืดดำ
อดุกัน้ในผูป้ว่ยอายรุกรรมทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลถงึ 7.6 รายตอ่
ผูป้ว่ยอายรุกรรมทีเ่ขา้รบัการรกัษา 1,000 ราย ซึง่โดยเฉลีย่
จะไดร้บัการวนิจิฉยัในวนัที ่ 5 ของการเขา้รบัการรกัษาและ
พบวา่ผูป้ว่ยทีเ่กดิภาวะแทรกซอ้นจากหลอดเลอืดดำอดุกัน้มี
อตัราการตายเปน็ 4 เทา่ของผูป้ว่ยที่ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น3 
นอกจากนี ้ ผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลมอีบุตักิารณก์ารเกดิ
หลอดเลอืดดำอดุกัน้หรอืมลีิม่เลอืดไปอดุทีห่ลอดเลอืดดำของ
ปอดโดยไม่ไดร้บัการปอ้งกนัถงึรอ้ยละ 48 และมผีูป้ว่ยเสยี
ชีวิตจากลิ่มเลือดไปอุดที่หลอดเลือดดำของปอดถึงร้อยละ 
60 การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้พบในผูป้ว่ยที่ไม่ไดร้บัการ
ผา่ตดัทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลมากกวา่รอ้ยละ 21.5 จากรายงาน
ประจำปีของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าอุบัติการณ์การ
เกิดหลอดเลือดดำอุดกั้นมีสูงถึง 20,000 ราย/ปีและเป็น  
ผูป้ว่ยทางอายรุกรรมถงึ 40,000 ราย อกีทัง้พบวา่การหลดุ
ของลิม่เลอืดไปอดุทีห่ลอดเลอืดดำของปอดเปน็สาเหตกุาร
ตายอันดับที ่ 3 ในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วย4,5,6 
นอกจากนีก้ารเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ยงัเพิม่ระยะเวลาใน
การนอนโรงพยาบาล และทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาสงูขึน้7 สำหรบัประเทศไทยนัน้ยงัไมพ่บอบุตักิารณก์าร
เกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ ซึง่อาจเนือ่งมาจากไมม่กีารรายงาน
เมือ่เกดิภาวะดงักลา่วขึน้ 
 ภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้นเกิดจากสาเหตุหลัก 3 
ประการดว้ยกนัคอืการหยดุนิง่ของเลอืดดำ (venous stasis) 
ผนงัหลอดเลอืดดำไดร้บัอนัตราย (vessel wall damage) 
และมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด 
(coagulation changes) รอ้ยละ 95.2 ของการเกดิหลอด
เลือดดำอุดกั้นเกิดขึ้นที่บริเวณขา ร้อยละ 4.8 พบที่แขน   
ผูป้ว่ยทีถ่กูจำกดัการเคลือ่นไหวมากกวา่ 72 ชัว่โมงมคีวาม
เสีย่งสงูตอ่การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้6 มรีายงานวา่การผกู
ยดึผูป้ว่ยมคีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้และ
ทำใหผู้ป้ว่ยเสยีชวีติ นอกจากนี้ในผูป้ว่ยที่ไมม่ปีจัจยัเสีย่งอยา่ง
อืน่มากอ่นนัน้ การจำกดัการเคลือ่นไหวยงัเปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่
การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้และการหลดุของลิม่เลอืดไปอดุที่
หลอดเลือดของปอดได ้ อย่างไรก็ด ี อุบัติการณ์การเกิด  

หลอดเลอืดดำอดุกัน้กบัการผกูยดึผูป้ว่ยยงัมนีอ้ย ทัง้นีอ้าจ
เนือ่งมาจากขาดการรายงานเมือ่เกดิอบุตักิารณข์ึน้8,9 

 ผู้ป่วยทางอายุรกรรม-ศัลยกรรมมีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดภาวะดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีสาเหตุ
หลกัทัง้ 3 ประการเกดิรว่มกนั7,6,3 ผูป้ว่ยเหลา่นีส้ว่นใหญเ่ปน็
ผูส้งูอาย ุมีโรครว่ม (co-morbidity) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการ
ไหลเวยีนของหลอดเลอืด เชน่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
ไขมนัในเลอืดสงู โรคมะเรง็และมกีารเปลีย่นแปลงของระดบั
ความรูส้กึตวัหรอืการเคลือ่นไหว ทำใหผู้ป้ว่ยตอ้งถกูจำกดั
การเคลือ่นไหวใหอ้ยูบ่นเตยีงเปน็เวลานาน นอกจากนีก้าร
รกัษาทีผู่ป้ว่ยไดร้บั เชน่ การไดร้บัสารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ 
การผา่ตดัทีท่ำใหเ้กดิการบาดเจบ็ตอ่หลอดเลอืดดำ การใส่
สายสวนปัสสาวะ การจำกัดน้ำ หรือจากสภาวะโรคของ  
ผู้ป่วยเช่น การติดเชื้อในร่างกาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่ง
เสรมิใหผู้ป้ว่ยเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ไดท้ัง้สิน้ ปจัจยัเสีย่ง
ตอ่การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ในผูป้ว่ยทีอ่ยู่โรงพยาบาลนัน้ 
มีรายงานว่าการได้รับบาดเจ็บภายในระยะเวลา 3 เดือน   
ขาบวม ผูป้ว่ยทีม่กีารตดิเชือ้ทีป่อด มจีำนวนเกรด็เลอืดมาก
กว่า 350,000 cell/mm3  ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยที่มี
อณุหภมูริา่งกายมากกวา่ ≥ 38 οC  เปน็ปจัจยัเสีย่งทีท่ำให้
ผูป้ว่ยอายรุกรรมเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้3 สำหรบัผูป้ว่ยทาง
ศัลยกรรมพบว่าการเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้นในผู้ป่วยที่ได ้ 
รับการผ่าตัดทางระบบประสาทได้แก ่ การผ่าตัดสมอง 
(intracranial surgery) จะเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยที่
ไดร้บัการผา่ตดัไขสนัหลงั (spinal surgery) นอกจากนีย้งัมี
ปจัจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งคอื การผา่ตดัรกัษามะเรง็ ระยะเวลาที่
ใช้ในการผ่าตัด การเกิดอัมพาตส่วนล่าง (lower limb 
paralysis) และอายุที่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
หลอดเลือดดำอุดกั้นได้เช่นกัน สำหรับผู้ป่วยศัลยกรรม
ประสาทที่เป็นเนื้องอกในสมองชนิด primary glioma มี
อาการทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้น
ประมาณรอ้ยละ 23 ในระยะเวลา 12 ถงึ 15 เดอืนหลงัการ
ผา่ตดั10,11 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็วา่ผูป้ว่ยทัง้อายกุรรม-
ศัลยกรรมที่อยู่ในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
หลอดเลอืดดำอดุกัน้และภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้รนุแรงถงึ
ชวีติ ดงันัน้การประเมนิปจัจยัเสีย่งและการปอ้งกนัการเกดิ
หลอดเลอืดดำอดุกัน้จงึเปน็สิง่สำคญัทีจ่ะชว่ยลดอตัราการ
ตายของผูป้ว่ยจากการเกดิลิม่เลอืดไปอดุทีห่ลอดเลอืดดำของ
ปอดได ้พยาบาลซึง่เปน็บคุคลสำคญัที่ใกลช้ดิผูป้ว่ยมากทีส่ดุ
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และมหีนา้ที่ในการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิหลอดเลอืด
ดำอดุกัน้เพือ่ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้รวม
ทัง้ใหก้ารพยาบาลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมโดยอยูบ่นหลกัการและ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติเพื่อ
ปอ้งกนัการเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ โดยสรา้งขึน้จากการใช้
ผลงานวจิยัจะชว่ยใหพ้ยาบาลสามารถปฏบิตักิารพยาบาลได้
ตามมาตรฐาน มแีนวทางทีช่ดัเจนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร เพิม่
ความมัน่ใจในการปฏบิตักิารพยาบาลและสง่ผลตอ่ผูป้ว่ยที่
จะไดร้บัความปลอดภยัในชวีติตอ่ไป 
 
เป้าหมายของการสร้างแนวปฏิบัติ
 เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติป้องกันการเกิดหลอด
เลอืดดำอดุกัน้ในผูป้ว่ยอายรุกรรม - ศลัยกรรมทีเ่ขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผูป้ว่ยอายรุกรรม - ศลัยกรรมทีเ่ขา้รบัการรกัษาใน
หอผูป้ว่ย จะไดร้บัการประเมนิปจัจยั 
เสีย่งในการเกดิภาวะหลอดเลอืดดำอดุกัน้และไดร้บัการดแูล
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. พยาบาลมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทำใหม้คีวามมัน่ใจในการปฏบิตักิารพยาบาล และเปน็การ
เพิม่คณุภาพในการใหก้ารพยาบาล 
 3. หน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติการพยาบาล
ทีม่าจากหลกัฐานเชงิประจกัษ ์
 
การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
ขอบเขตในการสบืคน้มดีงันี ้
 1. เปน็หลกัฐาน/งานวจิยัทีศ่กึษาในกลุม่ผูป้ว่ยทีร่กัษา
อยู่ในโรงพยาบาล (hospitalization) 
 2. เป็นหลักฐาน/งานวิจัยที่เป็นการประเมินและ
ปอ้งกนัการเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ 
 3. ครอบคลมุงานวจิยัเชงิพรรณนา สำรวจ ทดลอง
และกึง่ทดลอง แนวปฏบิตัทิีพ่ฒันามาจากหลกัฐานอา้งองิ
เชงิประจกัษ ์
 4. เปน็หลกัฐาน/งานวจิยัทีท่ำการศกึษาตัง้แตป่ ี ค.ศ. 
2000-2009 
 
วิธีการรวบรวมหลักฐาน/งานวิจัย
 สบืคน้จากฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ไดแ้ก ่CINHAHL, 

OVID, PUBMED, Blackwell, Science direct และสบืคน้
ดว้ยมอืจากวารสารและบทความทางวชิาการ    
 
คำสำคัญในการสืบค้นมีดังนี้
 Deep vein thrombosis and prevention, Deep 
vein thrombosis and assessment, Deep vein 
thrombosis and exercise, Deep vein thrombosis and 
nursing care, Deep vein thrombosis and intervention, 
Venous thrombosis and prevention, Venous 
thrombosis and assessment, Venous thrombosis and 
exercise, Venous thrombosis and nursing care, 
Venous thrombosis and intervention 
 
ผลที่ ได้จากการสืบค้นหลักฐาน/งานวิจัย
 ได้หลักฐาน/งานวิจัยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
สืบค้นตามเกณฑ์ของ Melnyk & Fineout-Overholt12 
สามารถนำมาสงัเคราะหท์ัง้หมด 8 เรือ่งเปน็หลกัฐาน/งาน
วิจัยที่ ได้มาจากงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคมุทีอ่อกแบบงานวจิยัมาอยา่งด ี (ระดบั 2) จำนวน 7 
เรื่องและเป็นหลักฐาน/งานวิจัยที่ ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบของงานวจิยัเชงิบรรยายหรอืเชงิ
คณุภาพ (ระดบั 5) จำนวน 1 เรือ่ง   
 
วิธีการที่ ใช้ ในการสร้าง
 การสรา้งแนวปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิ
ภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้นจากการใช้งานวิจัยครั้งนี ้ ใช้
โมเดลการปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษข์องศนูยป์ฏบิตัิ
การพยาบาลขัน้สงู (The Center for Advanced Nursing 
Practice Evidence-based Practice Model) ซึง่นำเสนอ
โดยศนูยป์ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงูในรฐัเนบาสกา ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา13  
 
คุณภาพของหลักฐาน
 ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ ์
ประเมนิโดยใชเ้กณฑข์อง Melnyk & Fineout-Overholt12 

 
แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นมีขั้นตอนดังนี้
 1. ประเมนิปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิภาวะหลอดเลอืดดำ
อดุกัน้ ในผูป้ว่ยแรกรบัทกุราย7 ดว้ย แบบประเมนิ Autar 
DVT risk assessment scale1 โดยแบบประเมนินีต้อ้งทำให้
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สมบรูณภ์ายใน 24 ชัว่โมงแรกในผูป้ว่ยทกุรายทีเ่ขา้มารกัษา
ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 7 หมวดใหญ ่ ได้แก่อายุมี
คะแนนตัง้แต ่ 0-7 โรครว่มทีเ่ปน็ปจัจยัเสีย่งมคีะแนนตัง้แต ่
1-7 ดชันมีวลกาย (สามารถคำนวณไดจ้ากสตูร นำ้หนกัตวั 
(kg)/ ส่วนสูง (m) 2) และหมวดหมู่ของการเคลื่อนไหว
รา่งกายมคีะแนนตัง้แต ่ 0-4 สำหรบัหมวดหมูท่ีเ่ปน็ปจัจยั
เสี่ยงเฉพาะเจาะจง การได้รับบาดเจ็บและชนิดของการ
ผา่ตดัที่ไดร้บัจะมคีะแนนตัง้แต ่1-4    
 2. แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามคะแนนของปัจจัยเสี่ยงที่
ประเมินได ้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม
ประสาทในการปอ้งกนัภาวะหลอดเลอืดดำอดุกัน้ โดยแบง่  
ผูป้ว่ยออกเปน็ 3 กลุม่ดงันี ้ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งนอ้ย ผูป้ว่ย
ทีม่คีวามเสีย่งปานกลางและผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู โดยใช้
เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง ได้แก ่ ผู้ป่วยที่มีคะแนน  
นอ้ยกวา่ 10 หมายถงึความเสีย่งนอ้ย ผูป้ว่ยทีม่คีะแนน 11-
14 หมายถึงมีความเสี่ยงปานกลางและผู้ป่วยที่มีคะแนน  
มากกวา่หรอืเทา่กบั 15 หมายถงึมคีวามสงู1,6 

 3. กลุม่ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งนอ้ยใหก้ารพยาบาลดงันี ้
  3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้น 
ซึ่งประกอบด้วย ความหมาย สาเหตุปัจจัยเสี่ยง ภาวะ
แทรกซอ้นและการปอ้งกนัภาวะหลอดเลอืดดำอดุกัน้ เพือ่ให้
ผูป้ว่ยรว่มมอืในการรกัษา6   
  3.2 กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยมกีารเคลือ่นไหวโดยเรว็ทีส่ดุ 
(early ambulation)7,14 

  3.2 สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยดืม่นำ้ในปรมิาณทีเ่พยีงพอใน
ระยะที่ไม่ไดจ้ำกดันำ้6    
  3.3 ใหผู้ป้ว่ยยกขาสงูกวา่หวัใจ เพือ่เพิม่การไหล
กลบัของเลอืดดำ (venous return)7 

  3.4 กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยบรหิารเทา้และขอ้ทา้ (foot & 
ankle exercise) ในผูป้ว่ยทีส่ามารถปฏบิตัไิดเ้อง (passive 
exercise) สำหรบัผูป้ว่ยที่ไมส่ามารถปฏบิตัไิดเ้องพยาบาล
ควรบรหิารใหผู้ป้ว่ย (active exercise)15,16 

  3.5 สอนการบรหิารการหายใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(deep breathing exercise) รว่มกบัการบรหิารเทา้และขอ้
ทา้ (foot & ankle exercise)15 

  3.6 ลดการหยดุนิง่ของเลอืดดำและการทำลายผนงั
หลอดเลอืดดำจากการเคลือ่นไหวไดน้อ้ยโดยใชถ้งุนอ่งผา้ยดื 
(graduated compression stocking)6,7 

 4. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูง
ให้การพยาบาลตามข้อ 3 ร่วมกับการปรึกษาแพทย์เพื่อ

พิจารณาให้ยาในการป้องกัน (pharmacological 
prophylactic) เพราะสามารถชว่ยลดความเสีย่งในการเกดิ
หลอดเลอืดดำอดุกัน้ได้7  

 5. ประเมนิอาการและอาการแสดงของการเกดิภาวะ
หลอดเลอืดดำอดุกัน้ในผูป้ว่ยทกุวนั ไดแ้ก ่ อาการบวม แดง 
กดเจบ็ หลอดเลอืดดำขยายทีบ่รเิวณแขนหรอืขา อณุหภมูิ
สูงขึ้น และพบ Homan’s sign มีอาการปวดที่น่องเมื่อ
กระดกปลายเทา้ขึน้ (dorsiflexion)2  

ผูป้ว่ยอายรุกรรม-ศลัยกรรม 

ประเมนิปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ 
เมือ่แรกรบั ดว้ย Autar DVT risk assessment scale1 

คะแนน 
ความเสีย่ง  
≤ 10  

(low risk) 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

11-14 
(moderate risk) 

คะแนน 
ความเสีย่ง  
≥ 15  

(high risk) 

ปรกึษาแพทยเ์พือ่ 
พจิารณาให ้

Pharmacological 
prophylaxis 

- Education  
- Early ambulation  
- Hydration 
- Leg elevation สงูกวา่หวัใจ 
- Foot & ankle exercise เปน็เวลา 5 นาททีกุวนั 
- Deep breathing exercise เปน็เวลา 5 นาททีกุวนั 
- ใส ่Compression stocking 

  ประเมนิอาการและอาการแสดงของ DVT ทกุวนัไดแ้ก ่ 
 - บวม (swollen)    
 - แดง (reddened)    
 - กดเจบ็ (tender extremity)    
 - หลอดเลอืดดำขยาย (dilated superficial veins of  
  the extremity)    
 - อณุหภมูสิงูขึน้ (elevated temperature)    
 - Homan’s sign (ปวดทีน่อ่งเมือ่ทำ dorsiflexion) 

ภาพที ่ 1 แนวปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิภาวะ
หลอดเลอืดดำอดุกัน้ 
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 ผลการดำเนินการศึกษานำร่องแนวทางปฏิบัติ
การพยาบาล  
 สำหรับแนวปฏิบัตินี้ ได้นำไปศึกษานำร่อง (Pilot 
study) โดยนำไปทดลองใช้ในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
จำนวน 6 ราย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
ประสาทของโรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิพบวา่ 
 1. ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทที่เข้ารับการรักษาในหอ  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  
ถงึระดบัสงู     
 2. ไมม่อีบุตักิารณก์ารเกดิภาวะหลอดเลอืดดำอดุกัน้  
 3. จากการประเมนิความพงึพอใจของผูป้ว่ยและญาต ิ
ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ง่าย มีความ
มัน่ใจในการปฏบิตั ิเหน็ประโยชนข์องการปฏบิตั ิและมคีวาม
พงึพอใจในแนวปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการนำแนวปฏิบัติไป ใช้
 1. ในการนำแนวทางปฏบิตักิารพยาบาลไปใชต้อ้งมกีาร
ปรบัใหเ้ขา้กบังานประจำทีป่ฏบิตัอิยู ่ เพือ่ไม่ใหพ้ยาบาลทีห่อ
ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึวา่เปน็การเพิม่ภาระงานโดยในการปฏบิตัิ
นัน้อาจทำในเวลาหลงัการเชด็ตวัผูป้ว่ย 
 2. ในการนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในผู้ป่วยศัลยกรรม 
การประเมนิภาวะเสีย่งตอ่การเกดิภาวะหลอดเลอืดดำอดุกัน้
นัน้ ควรแบง่การประเมนิเปน็ 2 ระยะ คอืแรกรบัผูป้ว่ยและ
หลงัผา่ตดั เนือ่งจากผูป้ว่ยอาจมกีารเปลีย่นแปลงของระดบั
ความรูส้กึตวัในระยะหลงัผา่ตดั 
 3. การประเมนิดชันมีวลกายตอ้งมกีารปรบัเพือ่ความ
เหมาะสมกบัสภาพผูป้ว่ย เนือ่งจากการประเมนิจากนำ้หนกั
และสว่นสงูนัน้ในผูป้ว่ยที่ไมส่ามารถยนืไดจ้ะทำใหค้ะแนน
ในหมวดนี้ ไม่ไดร้บัการประเมนิ คะแนนความเสีย่งโดยภาพ
รวมจงึอาจไมต่รงกบัความเปน็จรงิได ้
 4. ก่อนที่จะเริ่มสอนญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยนั้น ต้องมี
การคน้หาผูด้แูลหลกั เพือ่ใหก้ารปฏบิตัมิคีวามตอ่เนือ่ง 
 5. ควรมกีารนำแนวทางปฏบิตันิีเ้ขา้รว่มประชมุกบัทมี
สหสาขาวชิาชพี เพือ่ใหเ้หน็ความสำคญัของปญัหาและหา
แนวทางปฏิบัติที่เป็นความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพการดแูลรกัษาพยาบาลใน
ผูป้ว่ยกลุม่นี ้
 
ข้อจำกัดในการนำแนวปฏิบัติไปทดลองใช้
 1. ถงุนอ่งผา้ยดืมรีาคาสงู ในผูป้ว่ยบางรายไมส่ามารถ

จัดหาได ้ หรือในบางรายที่ ใส่แน่นเกินไปผู้ป่วย/ญาต ิ 
ไมส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นได ้
 2. แบบประเมนิภาวะเสีย่งตอ่การเกดิภาวะหลอดเลอืด
ดำอดุกัน้ มขีอ้จำกดัในหมวดของการประเมนิดชันมีวลกาย
เนือ่งจากในผูป้ว่ยบางรายไมส่ามารถชัง่นำ้หนกัหรอืยนืได ้
 3. การสอนญาติผู้ป่วยที่ยังไม่มีผู้ดูแลหลักนั้น ทำให ้ 
ผู้ป่วยไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการเปลี่ยน  
ผูด้แูลบอ่ย 
 
ความรู้เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้น
 ภาวะหลอดเลอืดดำอดุกัน้ หมายถงึ การเกดิแผลเปน็
และมกีารอกัเสบเกดิขึน้ภายในผนงัหลอดเลอืดดำในสว่นลกึ
ทำใหม้กีารอดุตนัจากลิม่เลอืดขึน้6,7 

 พยาธวิทิยาของการเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ 
 การเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้นมีองค์ประกอบหลัก 3 
ประการที่เกิดร่วมกันคือ 1) เกิดการหยุดนิ่งของเลือดดำ 
(venous stasis) 2) ผนงัเลอืดดำไดร้บัอนัตราย (vessel 
wall damage) 3) มกีารเปลีย่นแปลงปจัจยัการแขง็ตวัของ
เลอืด (coagulation change) ซึง่ทัง้ 3 ปจัจยันีเ้ปน็กฎของ 
Virchow’s triad1,2,6,7 

 1. เกดิการหยดุนิง่ของเลอืดดำ (venous stasis) มี
ปจัจยัทีส่ง่เสรมิ 3 ประการ คอื การไหลเวยีนเลอืดลดลง 
หลอดเลือดดำมีการขยายและเกิดการคั่งของเลือดดำ 
(venous dilation & polling) และมกีารอดุกัน้ของหลอด
เลอืดดำ (venous obstruction) การลดลงของการไหลเวยีน 
(decrease velocity) มสีาเหตทุีพ่บบอ่ยคอื การถกูจำกดัการ
เคลื่อนไหว การหยุดนิ่งของเลือดดำส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่
บรเิวณขา7 

 2. ผนงัเลอืดดำไดร้บัอนัตราย (vessel wall damage) 
เมือ่หลอดเลอืดไดร้บับาดเจบ็ เนือ้เยือ่บโุพรง (endothelial)   
ทีอ่ยูภ่ายหลอดเลอืดจะสญูเสยีประจลุบจากโปรตนี (ในสภาวะ
ปกตผินงัภายในจะเรยีบและมปีระจลุบจากชัน้ของโปรตนี)   
สง่ผลใหผ้นงัดา้นในหลอดเลอืดไมเ่รยีบทำใหม้กีารเกาะและ
การสะสมของเกล็ดเลือด ซึ่งจะกระตุ้นให้มีกระบวนการ  
การสรา้งปจัจยัในการแขง็ตวัของเลอืดขึน้ การทำลายในชัน้
ของ microtears ในผนังหลอดเลือดเกิดจากการโป่งพอง 
(distension) และเกดิการหยดุนิง่ของเลอืดดำได ้ นอกจากนี ้
การผา่ตดั การตดิเชือ้ แผลไฟไหม ้ การใหส้ารนำ้ทางหลอด
เลอืดดำและการผา่ตดัหลอดเลอืดดำ (phlebotomy) กท็ำให้
เกดิการบาดเจบ็ของผนงัหลอดเลอืดดำได้โดยตรง 
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 3. มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 
(coagulation change) สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากหลายปจัจยั 
เชน่ กระบวนการเสือ่มตามอาย ุ(aging process) โรคหรอื
ความผดิปกตทิีท่ำใหม้กีาร เพิม่ปจัจยัในการแขง็ตวัของเลอืด 
การลดลงขององคป์ระกอบในการสลายไฟบรนิ การเพิม่ขึน้
ของปจัจยัในการแขง็ตวัของเลอืดซึง่พบได้ในกระบวนการ
อักเสบ และกระบวนการติดเชื้อที่ส่งผลต่อการแข็งตัว  
ของเลอืด  
 ปัจจัยเสี่ยงต่อเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้น7,17 มีหลาย
ปจัจยัพอสรปุไดด้งันี ้
 1. การเคลือ่นไหวรา่งกายลดลง (decreased mobility)  
 2. การไหลเวียนเลือดการลดลงและโรคของหลอด
เลอืด เชน่ มปีระวตัขิองเสน้เลอืดขอด  
 3. สงูอาย ุโดยเฉพาะผูป้ว่ยทีม่อีายมุากกวา่ 75 ป ี
 4. อ้วน ในบางรายงานพบว่าภาวะอ้วนไม่มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้นแต่อย่างไรก็ดีโรค
อว้นเปน็ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิโรครว่มอืน่ๆตามมาอกีทัง้ยงัอาจ
ทำใหผู้ป้ว่ยมกีารเคลือ่นไหวลดลง 
 5. ระยะของการดำเนนิโรค เชน่ มะเรง็ การใหย้าเคมี
บำบดั โรคเอสแอลอ ี โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนั การรกัษาดว้ย
ฮอรโ์มนเอสโตรเจน ภาวะหวัใจวายและโรคปอดเรือ้รงั เปน็ตน้ 
 6. การใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดดำส่วนกลาง 
ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็ของผนงัหลอดเลอืดดำ 
 ภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลอืดดำอดุกัน้  
 ภาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรงของหลอดเลอืดดำอดุกัน้ คอื 
ลิ่มเลือดไปอุดที่หลอดเลือดดำของปอด (pulmonary 
embolism) ซึง่ทำใหผู้ป้ว่ยเสยีชวีติได ้ภาวะดงักลา่วเกดิจาก
การที่มีลิ่มเลือดบางส่วนถูกขับออกมาและลอยไปอยู่ใน
ระบบไหลเวยีนของเลอืดดำ (venous system) เมือ่ลิม่เลอืด
ไปอดุกัน้หลอดเลอืดทีป่อดจงึเกดิการอดุตนัขึน้1,2 

 ภาวะแทรกซอ้นอืน่ๆ ทีพ่บได ้เชน่ Chronic venous 
insufficiency ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกทำลายของลิ้นใน
หลอดเลอืดดำ ซึง่เปน็สาเหตขุองการหยดุนิง่ของเลอืดดำ2 

 อาการและอาการแสดงของหลอดเลือดดำอุดกั้น2 
ไดแ้กอ่าการ บวม แดง กดเจบ็ หลอดเลอืดดำขยายบรเิวณ
แขนหรือขา อุณหภูมิสูงขึ้นและพบ Homan’s sign มี
อาการปวดทีน่อ่งเมือ่กระดกปลายเทา้ขึน้ (dorsiflexion)  
 วธิกีารปอ้งกนัการเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ 
 1. กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยมกีารเคลือ่นไหวโดยเรว็ทีส่ดุ (early 
ambulation)7 เพื่อช่วยป้องกันและลดการหยุดนิ่งและ  

การคัง่ของเลอืดดำทีข่า (venous stasis & pooling) ควร
เริ่มเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได ้ อุปกรณ์ต่างๆในการรักษาที่อยู่
ติดตัวผู้ป่วยต้องประเมินและเอาออกโดยเร็วเพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถลกุจากเตยีงและมกีจิกรรมในระดบัทีป่กตไิด้14 

 2. สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยดืม่นำ้ในปรมิาณทีเ่พยีงพอในระยะ
ที่ไม่ไดจ้ำกดันำ้ เพราะการขาดนำ้เปน็การเพิม่ความหนดื
ของเลอืด (blood viscosity) ซึง่เปน็ปจัจยัสง่เสรมิใหเ้ลอืด
แขง็ตวัเรว็ขึน้6 

 3. ให้ผู้ป่วยยกขาสูงกว่าหัวใจ เพื่อเพิ่มการไหลกลับ
ของเลอืดดำ (venous return)7 

 4. บรหิารเทา้และขอ้ทา้ (foot & ankle exercise) ใน
ผู้ป่วยที่สามารถปฏิบัติได้เอง โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยกระดก
ฝา่เทา้ขึน้และควำ่ปลายเทา้ลง (dorsiflexion & plantar 
flexion) เพือ่เพิม่การไหลกลบัของเลอืดดำอกีทัง้ยงัชว่ยเพิม่
ความเรว็ในการไหลของเลอืดดำทีข่า ในผูป้ว่ยที่ไมส่ามารถ
ปฏบิตัไิดเ้องพยาบาลควรบรหิารใหผู้ป้ว่ย (active exercise) 
โดยมวีธิปีฏบิตัดิงันี้7,15,16 

 - ขณะทำบรหิารขอ้เทา้ (ankle exercise) ตอ้งยดืเขา่
และสะโพกใหเ้ตม็ที ่   
 - ใหก้ระดกปลายเทา้และควำ่ปลายเทา้ลง (dorsiflexion 
& plantar flexion) เปน็เวลา 5 นาท ี โดยทำ 15 ครัง้ตอ่นาท ี
 - ในขณะที่ทำบริหารให้ผู้ป่วยต้องยกส้นเท้าสูงเพื่อ
ป้องกันการเสียดสีของส้นเท้ากับขอบเตียงเพื่อลดแรง  
เสยีดทาน ไม่ใหเ้กดิการฉกีขาดของผวิหนงั 
 

การทำ passive dorsiflexion 

การทำ passive plantar flexion 

ภาพที ่2 การทำ passive ankle exercise 
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ภาพที ่3 การทำ dorsiflexion and plantar flexion ในทา่นอน 

dorsiflexion plantar flexion 

ภาพที ่4 การทำ dorsiflexion and plantar flexion ในทา่นัง่ 

 5. สอนการบริหารการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
(deep breathing exercise) ในผูป้ว่ยทีร่ะดบัความรูส้กึตวัดี
ให ้ เพือ่สง่เสรมิการไหลเวยีนทีป่อดและเพิม่การไหลเวยีน
ของเลอืดในหลอดเลอืดดำทีข่า6,18  โดยมวีธิกีารดงันี้18 

 - ใหผู้ป้ว่ยอยู่ในทา่ทีส่บาย โดยถา้อยู่ในทา่นอนหงาย
ใหห้นนุหมอนใตเ้ขา่ใหง้อประมาณ 45 องศา หรอืใหอ้ยู่ใน
ทา่นัง่  
 - วางมอืขา้งหนึง่บรเิวณทอ้งใตก้ระดกูซี่โครง (mid-
rectus abdominal area) และมอืขา้งหนึง่วางบรเิวณตรง
กลางอก (mid-sternal area) 

ภาพที ่5 การทำ deep breathing exercise 

 6. ลดการหยุดนิ่งของเลือดดำและการทำลายผนัง
หลอดเลือดดำจากการเคลื่อนไหวได้น้อยลงโดยใช้ถุงน่อง  
ผา้ยดื (graduated compression stocking) ซึง่เปน็วธิทีี่
สะดวก ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ6,7 โดยมขีอ้แนะนำใน
การใชด้งันี ้

 - ใหผู้ป้ว่ยหายใจเขา้ทางจมกูชา้ๆ ลกึ โดยในขณะที่
หายใจเขา้ใหท้อ้งปอ่งออกจนรูส้กึวา่มอืขา้งทีว่างบรเิวณทอ้ง
เคลือ่นสงูขึน้ 
 - ผอ่นลมหายใจออกทางปากชา้ๆเพือ่หลกีเลีย่งแรง
ของการหายใจออก พรอ้มทัง้กดมอืเบาๆ แนบสนทิตลอด
ชว่งของการหายใจออก สงัเกตไดจ้ากกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งจะ
ยบุลง 
 - ระยะเวลาในการหายใจเขา้-ออก จะสลบักนัทกุๆ 3 
วนิาทเีปน็เวลา 20 วนิาทีใชเ้วลาในการปฏบิตั ิ5 นาท ี
 

 - วัดขนาดของเส้นรอบวงต้นขาในผู้ป่วยแต่ละราย
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตถุงน่องผ้ายืดเพื่อให้ ได้ขนาดที่
เหมาะสม การใส่ถุงน่องผ้ายืดที่พอดีจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึก
สบายและรว่มมอืในการรกัษา 
 - เลือกขนาดของถุงน่องผ้ายืดให้พอดีกับผู้ป่วย   

J Nurs Sci_Vol 29 No2.indd   34 8/24/11   9:04:41 AM





J Nurs Sci   Vol.29  No.2   Apr-Jun  2011 

Journal of Nursing Science ��

  embolism in two cohorts; the Longitudinal  
  Investigation of Thromboembolism Etiology  
  (LITE). Am J Med 2004; 117: 19-25. 
 5. Heit JA, O’Fallon WM, Petterson TM, Lohse  
  CM, Silverstein MD, Mohr DN, & Melton LJ.  
  Relative impact of risk factors for deep vein  
  thrombosis and pulmonary embolism: a  
  population-based study. Arch Intern Med  
  2002; 162: 1245-8.   
 6. Wicklin SAV, Ward K, & Cantrell SW.   
  Implementing a research utilization plan for  
  prevention of deep vein thrombosis. AORN  
  Journal 2006; 83(6): 1351-68. 
 7. Kehl-Pruett K. Deep Vein Thrombosis in  
  Hospitalized Patients. DCCN 2004; 25(2):  
  53-59. 
 8. Hem E, Steen O, & Opjordsmoen S. Case  
  report; Thrombosis associated with physical  
  restraints. Acta Psychiatr Scand 2001; 103:  
  73-76. 
 9. Laursen SB, Jensen TN, Bolwing T, & Olsen  
  NV. Case report; Deep venous thrombosis  
  and pulmonary embolism following physical  
  restraint. Acta Psychiatr Scand 2005; 111:  
  324-7.    
 10. Agnelli G. Prevention of Venous   
  Thromboembolism in Surgical patients.  
  Circulation 2004; 110 (suppl. IV).  
 11. Edmond MJR, Crichton TJH, Runciman WB  
  & Pradhan M. Evidence-Based Risk Factors  
  for Postoperative Deep Vein Thrombosis. ANZ 
  journal surgery 2004; 74: 1082-97. 
 12. Melnyk BM & Fineout-Overholt E. Evidence- 
  based practice in nursing and healthcare: A  
  guide to best practice. Philadelphia:   
  Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 
 13. ฟองคำ ตลิกสกลุชยั. การปฏบิตักิารพยาบาลตาม 
  หลกัฐานเชงิประจกัษ:์ หลกัการและวธิปีฏบิตั ิ 
  (Evidence-base Nursing: Principle and  
  Method) (พมิพค์รัง้ที ่1). กรงุเทพฯ: พร-ีวนั; 2549. 

หลกีเลีย่งการใสถ่งุนอ่งผา้ยดืทีแ่นน่เกนิไป เพราะอาจทำให้
เกดิการคัง่ของเลอืดดำ (venous pooling) และการอกัเสบ
ภายในผนงัหลอดเลอืด จากการถกูรดับรเิวณหลงัเขา่มาก
เกนิไป6,7 นอกจากนีย้งัทำใหเ้กดิแรงกดเพิม่ขึน้ทีเ่สน้ประสาท
ทีอ่ยูบ่รเิวณใตเ้ขา่ (peroneal nerve) ทำใหต้า้นการไหลกลบั
ของเลอืดดำ (venous return) สง่ผลใหเ้กดิอมัพาตของเสน้
ประสาทนี้ ได ้ (peroneal nerve palsy) ผู้ป่วยอาจเกิด
อาการชา และสญูเสยีความรูส้กึบรเิวณปลายเทา้ได้15   
 - ถงุนอ่งผา้ยดืทีย่าวถงึเขา่กบัถงุนอ่งผา้ยดืทีย่าวทัง้
ขามปีระสทิธภิาพเกีย่วกบัการไหลเวยีนเลอืดไมแ่ตกตา่งกนั 
แตอ่ยา่งไรกด็ ี ถงุนอ่งผา้ยดืทีย่าวถงึเขา่จะเกดิรอยยน่นอ้ย
กว่าและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วยมากกว่า 
นอกจากนีย้งัมรีาคาถกูและ ผูป้ว่ยใช้ไดน้านกวา่19  
 - ถา้ความยาวของเสน้รอบวงตน้ขามากกวา่ 32 นิว้ 
ควรใชถ้งุนอ่งผา้ยดืทีย่าวถงึเขา่มากกวา่การใชถ้งุนอ่งผา้ยดื
ทีย่าวทัง้ขา6  
 - ระยะเวลาในการใสถ่งุนอ่งผา้ยดืทีม่ปีระสทิธภิาพ
นัน้ควรใสอ่ยา่งตอ่เนือ่ง7 โดยผูป้ว่ยทางอายรุกรรมควรใส่ใน
ผูป้ว่ยทีถ่กูจำกดัอยูบ่นเตยีง สำหรบัผูป้ว่ยทางศลัยกรรมควร
ใส่ในระยะเวลาก่อนผ่าตัดและระยะพักฟื้น และควรใส่
ตดิตอ่กนันาน 4-6 สปัดาห ์ เนือ่งจากระยะเวลาดงักลา่ว  
ผูป้ว่ยยงัมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิหลอดเลอืดดำอดุกัน้ได6้  
 - ควรเริม่ใสถ่งุนอ่งผา้ยดืใหเ้รว็ทีส่ดุและควรจะมกีาร
ถอดออกเวรละครัง้ โดยปลอ่ยทิง้ไว ้30 นาท ี  เพือ่ประเมนิ
ผวิหนงับรเิวณที่ใสถ่งุนอ่งผา้ยดื7  
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