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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

• จากการศึกษาผลการเจาะเลือดโดยทั่วไป พบปัญหาว่า มีรอยช  า
เป็นบริเวณกว้างรอบแผลเจาะเลือด บางรายเป็นบริเวณกว้าง
ลุกลามไปตั งแต่ข้อศอกเกือบถึงข้อมือ พบว่าบางรายกลัว
จนกระทั่งมีอาการ psychosis เมื่อมาบริจาคโลหิตครั งต่อไป 
จึงให้งดบริจาค ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์พบว่า วิธีเจาะแบบเดิมนั นท า
ให้เข็มทะลุผ่านไปถึงผนังเส้นเลือดด้านตรงข้ามเนื่องจากช่วงของ
รอยเจาะทั งสองด้านของเส้นเลือดมีระยะสั น และแนวทางเดิมท า
ให้เกิดแรงพุ่งมากกว่าการใช้ “เทคนิคการเจาะเลือดแบบหัวหิน
โมเดล” จึงทบทวนวรรณกรรมต่อไป และ ด าเนินการพัฒนาแนว
ทางการป้องกันการเกิดรอยช  ารอบแผลเจาะเลือด  



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา(ต่อ) 

• โดยผู้วิจัยทดลองด้วยตนเองก่อน จากการเจาะเลือดตรวจ
สุขภาพแล้วใช้วิธีการกดแผลเจาะเลือดไว้ชั่วครู่ประมาณ 5 นาที 
ไม่มีการพับข้อศอก แล้วปิดปลาสเตอร์ไว้  3 ชม. จึงแกะ
ปลาสเตอร์ออก พบว่าที่บริเวณเจาะเลือดไม่มีรอยเจาะเลือดให้
เห็น เห็นเพียงผิวหนังธรรมดา จึงได้ด าเนินการวิจัยและติดตาม
ผล 



ค าถามวิจัย 

1. การพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดรอย
ช  ารอบแผลเจาะเลือดควรเป็นอย่างไร 

2. ผลการพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิด
รอยช  ารอบแผลเจาะเลือดเป็นอย่างไร 

 



วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิด 

รอยช  ารอบแผลเจาะเลือด 
 

2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาแนวทางการ
ป้องกันการเกิดรอยช  ารอบแผลเจาะเลือด 



การทบทวนวรรณกรรม 

การหายของแผล (Heeling) 
 - ในภาวะปกติ เลือดจะไหลเวียนใน circulatory 

system โดยไม่มีการเกิดลิ่มเลือดทั งๆ ที่มีองค์ประกอบ
ของการเกิดลิ่มเลือดอยู่พร้อม เนื่องจาก endothelial 
cells ที่บุผนังหลอดเลือด มีฤทธิ์ในการยับยั งการสร้างลิ่ม
เลือด   (2545, หน้า 26) 



การทบทวนวรรณกรรม(ต่อ) 

ผลการสังเคราะห์วรรณกรรม 

 การใช้มือกดให้แรงกดลงให้ขอบแผลชิดกันทั งแผลที่ผิวหนัง
และแผลที่ผนังเส้นเลือด จะท าให้ไม่มีลิ่มเลือดเกิดขึ นระหว่างผิว
ของขอบแผลทั งสองด้าน จะท าให้เกิดการสร้าง fibrin ในเวลา
รวดเร็ว จึงจะไม่ท าให้มีเลือดไหลซึมออกจากผนังหลอดเลือดซึมอยู่
ในเนื อเยื่อจึงจะไม่ท าให้เกิดรอยช  า 



ระเบียบวิธีวิจัย 

• ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  

(Research and Development) 



ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

• ได้แนวทางการป้องกันการเกิดรอยช  ารอบแผลเจาะเลือด 

• ได้แนวทางการป้องกันการเกิดภาวะติดเชื อที่แผลเจาะเลือด 

• ผู้บริจาคโลหิตไม่รู้สึกกังวลกับการมีรอยแผลเล็กๆ ตามข้อพับที่มี
การเจาะเลือด 

• ผู้บริจาคโลหิตไม่กลัวให้มีผู้บริจาคโลหิตมากขึ น มีโลหิตเพียงพอ
ต่อการใช้รักษาผู้ป่วย 

  

 



ขอบเขตการวิจัย 
• ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 1. กลุ่มผู้ให้บริการ หน่วยละ 2-6 คน  

 2. กลุ่มผู้รับบริการจ านวน 1,184 คน โดยเลือกรายที่เคยบริจาคโลหิต
มาแล้ว  2 ครั งขึ นไปที่มีลักษณะอ้วนไม่สามารถหาเส้นเลือดได้โดยการสัมผัส
เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 114 ราย 

• ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 1. การวิจัยเดือนกรกฎาคม 2554-ธันวาคม 2554 

 2. ติดตามผลการใช้นวัตกรรม ปี พ.ศ.2555-2556  

• ขอบเขตด้านสถานที่วิจัย 

หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จ านวน 28 หน่วย 

 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

•การโทรศัพท์ติดตามผลหลังเจาะ
เลือด 4 ชั่วโมง 



ผลการวิจัย 
ก่อนใช้แนวทาง แปลผล หลังใช้แนวทาง แปลผล 

- แผลเจาะเลือดมีรอยเจาะบุ๋มใน
บางราย บางรายมีติ่งเล็กๆ แหลม
ย่ืนออกมาจากผิวหนัง 

- เฝ้าระวังโดยไม่ให้แผลเปียกน  า
หรือของเหลว ปิดปลาสเตอร์ไว้ 
24 ชม. 

- พับข้อศอกหลังถอดเข็มออก(R0) 
  

- มีการติดเชื อที่
บริเวณรอยเจาะ
เลือด 

- อาจมีการ heeling 

ช้าจึงท าให้แผลติดเชื้อ 

- ใช้มือกดบนผ้ากอซหลังปิด
แผลประมาณ 5 นาที  

- ปิดปลาสเตอร์ไว้  12 ชม. 
- ไม่พับข้อศอก(D1) 

- ไม่มีรอยช  ารอบแผล
เจาะเลือด 

- บางรายมีรอยช้ ารอบ
ขอบแผลนิดหน่อยไม่
เกิน 0.5 ซม. 

- ใช้มือกดบนผ้ากอซหลังปิดแผล
ประมาณ 5 นาที  

- ปิดปลาสเตอร์ไว้  12 ชม. 
- ไม่พับข้อศอก(R1) 

- ยังมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื อที่แผล
เจาะเลือด 

- ใช้ pressure โดยแรงกดจาก
มือประมาณ 5 นาทีหลังถอดเข็ม- 
ปิดปลาสเตอร์ไว้ 8 ชม.หลังถอด
เข็มออก (D2) 

- ไม่พบว่ามีรอยช  ารอบ
แผลเจาะเลือดทุก
ราย 

- ผิวหนังไม่มีรอยเจาะ
เลือดให้เห็น 

- ใช้ pressure โดยแรงกดจาก
มือประมาณ 5 นาทีหลังถอดเข็ม- 
ปิดปลาสเตอร์ไว้ 8 ชม.หลังถอด
เข็มออก (R2) 

- ไม่พบว่ามีรอยช  า
รอบแผลเจาะเลือด
ทุกราย 

- ผิวหนังไม่มีรอยเจาะ
เลือดให้เห็น 

- ใช้ pressure โดยแรงกด
จากมือประมาณ 5 นาทีหลัง
ถอดเข็ม- ปิดปลาสเตอร์ไว้ 
4 ชม.หลังถอดเข็มออก 
(D3) 

- เปิดแผลพบผิวหนัง
ปกติไม่มีรอยเจาะ
เลือด 



สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ใช้ pressure โดยแรงกดจากมือประมาณ 5 นาทีหลังถอดเข็ม- 
ปิดปลาสเตอร์ไว้ 4 ชม.หลังถอดเข็มออก สามารถป้องกันการเกิดรอย
ช  ารอบแผลเจาะเลือดได้ 

2. การไม่พับข้อศอกหลังถอดเข็มสามารถป้องกันการรั่วซึมของเลือด
ที่ผนังเส้นเลือดได้ 

3. การท าให้ขอบแผลชิดติดกันสามารถท าให้ไม่มีลิ่มเลือดระหว่างผิว
ของเนื อเยื่อจึงไม่กีดขวางการสร้าง fibrin ท าให้แผลหายเร็ว 



ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. ควรใช้แนวทางการป้องกันการเกิดรอยช  าหลังเจาะเลือด
การบริจาคโลหิตไปใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการน าแนวทางการป้องกันการเกิดรอยช  าไปเป็น
แนวทางการเจาะเลือดตรวจสิ่งส่งตรวจ หรือเมื่อถอดเข็ม หรือของมี
คมออกจากเนื อเยื่อของผู้ป่วยทั่วไปที่มีแผล 

   

 



ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

 1. การวิจัยเพื่อติดตามผลหลังใช้แนวทางการ
ป้องกันการเกิดรอยช  าหลังเจาะเลือด 

 2. การวิจัยเพื่อติดตามผลด้านการเฝ้าระวังการ
ติดเชื อที่แผลเจาะเลือด 

 




