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ผลของความเย็นผลต่อการเกิ ดรอยจํา้ เลือดหรือก้อนเลือด และความเจ็บปวดในผูป้ ่ วยที่ฉีด
ยาป้ องกันการแข็งตัวของเลือดใต้ผิวหนัง
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลัก เพือ่ เปรียบเทียบอัตราการเกิดรอยจํ้าเลือดหรือก้อนเลือด ภายหลังฉีดยาป้องกัน
การแข็งตัวของเลือดชนิด low molecular weight heparin (LMWH) เข้าใต้ผวิ หนังเป็ นเวลา 72
ชัวโมง
่
ในผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ระหว่างการฉีดด้วยวิธมี าตรฐานและวิธี
มาตรฐานร่วมกับการประคบด้วยความเย็นก่อนฉีด
วัถตุประสงค์รอง
เพือ่ เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดภายหลังการฉีด LMWH เข้าใต้ผวิ หนัง
ระหว่างการฉีดด้วยวิธมี าตรฐานและวิธมี าตรฐานร่วมกับการประคบด้วยความเย็นก่อนฉีด
วิ ธีการศึกษา การศึกษาครัง้ นี้เป็ น Randomized single-blind controlled study ในผูป้ ว่ ย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่ เดือนกรกฎาคม
2550 ถึง เดือนมิถุนายน 2551 โดยแบ่งผูป้ ว่ ยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ควบคุมจะได้รบั การฉีด LMWH
เข้าใต้ผวิ หนังด้วยวิธมี าตรฐาน
และกลุ่มทดลองได้รบั การฉีดตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่มกี าร
ประคบนํ้าแข็งก่อนฉีดเป็ นเวลา 30 วินาที
โดยทําการสุม่ เลือกประชากรแบบ mixed block
ภายหลังการฉีดยาจะมีการวัดขนาดก้อนเลือด รอยจํ้าเลือดทีร่ ะยะเวลา 72 ชัวโมง
่
รวมทัง้ วัดระดับ
ความเจ็บปวดหลังฉีดยาทันที
ผลการวิ จยั ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 163 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 81 ราย กลุ่มทดลอง 82 ราย พบ
การเกิ ดก้อนเลือดหรือรอยจํา้ เลือด ภายหลังฉีดLMWH ใต้ผวิ หนัง ในกลุ่มควบคุมจํานวน 51 ราย
(63.0%) กลุม่ ทดลองจํานวน 43 ราย (52.4%) (p= 0.230) จํานวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิ ดก้อนเลือด เพียง
อย่างเดียว
ในกลุ่มควบคุมจํานวน 31 ราย (38.3%) กลุ่มทดลองจํานวน 16 ราย (19.5%)
(p= 0.013) จํานวนผูป้ ว่ ยเกิดรอยจํา้ เลือด อย่างเดียวในกลุ่มควบคุมจํานวน 27 ราย (33.3%) กลุ่ม
ทดลองจํานวน 32 ราย (39%) (p= 0.553) จํานวนผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความเจ็บปวดภายหลังฉีด
LMWH ใต้ผวิ หนัง
ในกลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 75 ราย (92.6 %) ในกลุ่มทดลองมีจาํ นวน 74 ราย
(90.2 %) ( p= 0.798)
สรุป
การใช้ความเย็นประคบเป็ นเวลา 30 วินาทีก่อนฉีดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Low
molecular weight heparin ) ใต้ผวิ หนังด้วยวิธมี าตรฐาน ไม่สามารถลดขนาดก้อนเลือด และอัตรา
การเกิดรอยจํ้าเลือด รวมทัง้ ความเจ็บปวดได้ แต่สามารถลดการเกิดก้อนเลือด ได้ถงึ 49.1% รวมทัง้
ลดขนาดจํ้าเลือดได้
คําสําคัญ : การฉีดยาใต้ผวิ หนัง ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ประคบเย็น ความเจ็บปวด
รอยจํ้าเลือด ก้อนเลือด
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Randomized Controlled Trial of cold application on the occurrence of bruise,
hematoma and pain at the injection site of subcutaneous low molecular weight
heparin
Abstract
Objective To compared rate of the occurrence of bruise and hematoma after injected site of
subcutaneous Low Molecular Weight Heparin during 72 hours in patient who had Acute
Coronary Syndrome by the standard injection technique and Before the standard injection
technique with cold application.
To compared level of pain after injected Low Molecular Weight Heparin at injected
site of subcutaneous Low Molecular Weight Heparin during 72 hours in patient who had
Acute Coronary Syndrome by the standard injection technique and Before the standard
injection technique with cold application.
Material and Methods: This study was randomized single-blind controlled study in patient
who had Acute Coronary Syndrome in Siriraj Hospital since July,2007 for June.2008. there
are two groups. In the first group that used standard technique subcutaneous injection of
LMWH and second group is used standard technique subcutaneous injection of LMWH
with cold application about 30 second before injection . Stratified randomized was used by
mixed block. After Injection, there are measured size of hematoma and bruise within 72
hours and after injection ,there were evaluated level of pain suddenly.
Result Total 163 patients , 81 patients in control group and 82 patients in second group
found, Hematoma or bruise was occurred after subcutaneous injection of LMWH in control
group was 51 patients(63.0%) .In second group was 43 patients (52.4%)( p=0.230). Number
of patient who had only hematoma in first group was 31 patients(38.3%). In second group
was 16 patients (19.5%) ( p=0.013). Number of patient who had only bruise in control group
was 27 patients(33.3%). In second group was 32 patients (39%) ( p=0.553). Number of
patient who had pain after subcutaneous injection of LMWH in control group was 75
patients(92.6%). In second group was 74 patients (90.2%) ( p=0.798).
Conclusion Using cold application before subcutaneous injection of LMWH about 30 second
by standard technique can not decreased rate of hematoma or bruise and pain but
decreased hematoma 49.1% and decreased size of bruise.
Keyword : Subcutaneous injection, Low molecular weight heparin, Cold application, Pain,
Bruise, Haematoma
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ความสําคัญของปัญหา
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome)
สาเหตุจะเกิดจากคราบไขมันในหลอดเลือดปริแตก เกร็ดเลือดและปจั จัยการแข็งตัวของเลือดจะมา
ซ่อมแซมในบริเวณทีม่ พี ยาธิสภาพ ผูป้ ว่ ยจึงมีความจําเป็ นต้องได้รบั ยาต้านเกร็ดเลือด (Antiplatelets)
ร่วมด้วย 2 ชนิด ได้แก่แอสไพริน (Aspirin) และโคลพิโดเกรล (Clopidrogel) นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยจะ
ได้รบั การฉีดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด Low Molecular Weight Heparin (LMWH) เข้าใต้
ผิวหนัง วันละ 2 ครัง้
อย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ และการเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซํ้า
แต่จากผลการศึกษาในผูป้ ว่ ยกลุ่มทีม่ ภี าวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน แบบ unstable angina หรือ non ST elevation MI (NSTEMI) การใช้ยาต้านเกร็ด
เลือดทัง้ 2 ชนิด ร่วมกับการฉีดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด LMWH จะส่งผลทําให้เกิดภาวะ
เลือดออกง่ายขึน้ ทัง้ แบบรุนแรง (major bleeding) และไม่รนุ แรง (minor bleeding) สําหรับเลือดที่
ออกใต้ผวิ หนังในบริเวณทีฉ่ ีดบางรายอาจเกิดรอยจํ้าเลือดขนาดเล็ก
บางรายอาจเกิดขนาดใหญ่
แม้วา่ พยาบาลผูฉ้ ีดยาจะฉีดด้วยวิธมี าตรฐานแล้วก็ตาม
โดยจากข้อมูลของหอผูป้ ว่ ยผูป้ ว่ ยซี.ซี.
ยู. , ไอ.ซี.ซี.ยู.ในปี 2549 พบว่าผูป้ ว่ ยเกิดรอยจํ้าเลือด ก้อนเลือดภายหลังฉีด LMWH ใต้ผวิ หนัง ถึง
ประมาณร้อยละ 35
จากการศึกษาของ Wooldridge และ Jackson พบว่า รอยจํ้าเลือดจะพบบ่อยทีส่ ดุ หลัง
ฉีด LMWH ในช่วง 48 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ ขนาดจะเริม่ ลดลงและค่อยๆ จาง ใน 72 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความเจ็บปวดตรงตําแหน่งทีฉ่ ดี ยังเป็ นผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ ทําให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ
ไม่สขุ สบาย( Travell 1955 : 368 ) ปจั จัยอื่นทีม่ ผี ลต่อการเกิดรอยจํ้าเลือดและความเจ็บปวดทีม่ ากขึน้
ได้ คือ เทคนิคการฉีด การเลือกตําแหน่งทีฉ่ ีด ขนาดเข็มทีฉ่ ดี การดูดอากาศเข้าในเข็มก่อน
ฉีด การคลึงภายหลังฉีดยา(Brunnerland Suddarin ,1993 ; kukuk and Murphy , 1980 ; Kozier
and Erb , 1987 ; Potter and Perry . 1993 ; Taylor etal., 1993 ; Ulusoy and Gorgulu , 1995 )
นอกจากเทคนิคการฉีดทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ยังมีขอ้ โต้แย้งเกีย่ วกับการใช้ความเย็นประคบว่าช่วย
ป้องกันการเกิดรอยจํ้าเลือด และลดความเจ็บปวดได้หรือไม่
เนื่องจากความเย็นจะทําให้หลอด
เลือดในบริเวณทีฉ่ ีดหดตัวเลือดไหลช้าลง ส่งผลต่อ metabolism และกระบวนการอักเสบ
(Inflammation) ทําให้ลดการเกิดรอยจํ้าเลือด และลดความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากการฉีดยาได้ (Belitsky
,1987)
แนวทางปฏิบตั กิ ารใช้ความเย็นประคบลดการเกิดรอยจํ้าเลือด ก้อนเลือด และเพือ่ ความ
เจ็บปวดในผูป้ ว่ ยทีฉ่ ีด LMWH ใต้ผวิ หนัง เคยมีผทู้ าํ การศึกษาในผูป้ ว่ ยมีหลอดเลือดดําทีข่ าอุดตัน
(Deep Vein Thrombosis) แต่ในผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary
syndrome) ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ดังนัน้ การศึกษาผลของความเย็นต่อการเกิดรอยจํ้าเลือด
และความเจ็บปวดในผูป้ ว่ ยทีฉ่ ีด LMWH ใต้ผวิ หนัง ในผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
จึงมีความสําคัญและเพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ยกระดับมาตรฐานการพยาบาลต่อไป

4

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
หลัก เพือ่ เปรียบเทียบอัตราการเกิดรอยจํ้าเลือด (bruise) หรือก้อนเลือด (hematoma) ภายหลัง
ฉีดยาป้องกันเลือดแข็งชนิด low molecular weight heparin (LMWH) เข้าใต้ผวิ หนังเป็ นเวลา 72
ชัวโมงระหว่
่
างการฉีดด้วยวิธมี าตรฐานและวิธมี าตรฐานร่วมกับการประคบด้วยความเย็นเป็ นเวลา 30
วินาทีก่อนฉีด
รอง
เพือ่ เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดภายหลังการฉีดยาป้องกันเลือดแข็งชนิด
low
molecular weight heparin (LMWH) เข้าใต้ผวิ หนังระหว่างการฉีดด้วยวิธมี าตรฐานและวิธี
มาตรฐานร่วมกับการประคบด้วยความเย็นก่อนฉีด
คําจํากัดความ
1. รอยจํ้าเลือด (bruise) หมายถึง รอยชํ้าทีเ่ กิดจากการมีเลือดออกใต้ผวิ หนัง ภายหลังจากฉีด
LMWH ใต้ผวิ หนัง ทําให้สผี วิ หนังทีป่ กติเปลีย่ นเป็ นสีแดงคลํ้า หรือแดงแกมเขียวในบริเวณทีฉ่ ีด
2. ก้อนเลือด (hematoma) หมายถึง ก้อนเลือดทีเ่ กิดจากการมีเลือดออกใต้ผวิ หนังจํานวนมาก
ทําให้เลือดคังบริ
่ เวณนัน้ จนเกิดเป็ นก้อนนูนแข็งได้
3. ความเจ็บปวด หมายถึง ความรูส้ กึ ไม่สขุ สบายทีผ่ ปู้ ว่ ยรูส้ กึ ตรงตําแหน่งทีฉ่ ีด LMWH ใต้
ผิวหนัง ระดับความเจ็บปวดจะประเมินภายหลังการฉีดทันที โดยใช้แบบประเมินของมาตรวัดความ
เจ็บปวดชนิดทีเ่ ป็ นตัวเลข (Numeric pain intensity scale : NPS)
วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และศึกษาแบบ Randomized controlled study ในผูป้ ว่ ย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตัง้ แต่อายุ 15 ปีขน้ึ ไป ทีไ่ ด้รบั การฉีด LMWH ใต้ผวิ หนัง ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2550 ถึง เดือนมิถุนายน 2551 ขณะเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ย ซี.ซี.ยู. ไอ.ซี.ซี.
ยู. และหอผูป้ ว่ ยพักรอดูอาการปาวา2
โรงพยาบาลศิรริ าช โดยทําการสุม่ เลือกประชากร
(stratified randomization ) แบบ mixed block (mixed blocked of 2,4,6และ 8) โดยจําแนกตามหอ
ผูป้ ว่ ยและตามเพศ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์nQuery Advisor 6.01 ลําดับการเลือกจะถูกเรียงอยู่
ในซองจดหมายทึบแสงปิ ดผนึก (sealed opaque envelope) พยาบาลผูว้ ดั ผลไม่ทราบว่าผูป้ ว่ ยที่
ประเมินอยูใ่ นกลุ่มใดเนื่องจากพยาบาลผูป้ ระเมินเป็ นคนละกลุ่มกับพยาบาลผูฉ้ ีดยา
โดยมีเกณฑ์การคัดออกของประชากร ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อ้ ห้ามในการให้ยาละลายลิม่ เลือด
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาเกร็ดเลือดตํ่า ผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลือดออกที่
อวัยวะต่างๆ เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในสมอง ผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่สายสวนในหลอด
เลือดแดง เช่น femoral artery เนื่องจากอาจมีปญั หาเลือดซึมออกรอบสายแล้วมีปญั หาในการแปล
ผล ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา heparin หรือ low molecular weight heparin ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
ประทาน Anticoagulant drug ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารทํางานของไตผิดปกติโดยมีคา่ creatinine clearance
น้อยกว่า 30 ml/min ตามวิธกี ารคํานวณของ Cockcroft and Gault
ผูป้ ว่ ยมีแผลหรือข้อห้ามใน
การฉีดยาบริเวณหน้าท้อง
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กลุ่มควบคุม จะได้รบั การฉีดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด LMWH ใต้ผวิ หนัง โดยวิธี
มาตรฐาน ส่วนกลุ่มทดลอง ได้รบั การฉีดยาเช่นเดียวกันแต่มกี ารประคบนํ้าแข็งก่อนการฉีดยา 30
วินาที ด้วยวิธมี าตรฐานทีเ่ สนอไว้วา่ สามารถลดการเกิดรอยจํ้าเลือดได้ ได้แก่ ฉีดยาทีต่ ําแหน่งห่าง
จากสะดือ เกินกว่า 5 เซนติเมตร และห่างจากบริเวณแผลเป็ น หรือบริเวณฟกชํ้าอื่น การเช็ด
แอลกอฮอล์บริเวณทีฉ่ ีด ให้เช็ดเบาๆ ห้ามถูหรือนวด เพราะจะทําให้หลอดเลือดเล็กๆ แตกได้ ดึง
ผิวหนังขึน้ มาทํามุม 90 องศา พร้อมกับฉีดยาโดยไม่ตอ้ งดูดอากาศเข้าไปก่อน (air technique)
พร้อมทัง้ ยกผิวหนังขึน้ มาตลอดระยะเวลาการฉีด กดเบาๆ บริเวณทีฉ่ ีด เพือ่ ป้องกันการไหลย้อนกลับ
ของยา4,8,9,14 ไม่คลึงหรือนวดหลังฉีด ตําแหน่งฉีดจะเปลีย่ นหรือหมุนเวียนตําแหน่งไปเรือ่ ยๆ เช่น
เข็มที่ 1 ฉีดทีห่ น้าท้องเหนือสะดือ 5 เซนติเมตร ตําแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มที่ 2,3,4,5,6 บริเวณ
หน้าท้องเหนือสะดือด้านขวาตําแหน่ง 2,4,6,8,10 นาฬิกา ตามลําดับ (ดังแสดงในภาพที่ 1 ) ใน
กรณีทพ่ี บรอยจํ้าเลือดตรงตําแหน่งทีฉ่ ีด ให้เลื่อนตําแหน่งฉีดเข็มถัดไปตามเข็มนาฬิกา
เข็มที่ 1
เข็มที่ 6

เข็มที่ 2

เข็มที่ 5

เข็มที่ 3
เข็มที่ 4

ภาพที่ 1 แสดงตําแหน่งการฉีด heparin ใต้ผวิ หนังบริเวณหน้าท้อง
ผูป้ ่ วยที่สามารถร่ วมโครงการได้ (จํานวน 165 ราย)

Inclusion criteria

Exclusion criteria
Informed consent

ผูป้ ่ วยได้รับการฉี ด heparin ใต้ผวิ หนัง
ด้วยวิธีมาตรฐานร่ วมกับประคบความเย็น
ก่อนฉี ด 30 วินาที(จํานวน 82 ราย)

ผูป้ ่ วยได้รับการฉี ด heparin ใต้
ผิวหนังด้วยวิธีมาตรฐาน
(จํานวน 81 ราย)

วัดความเจ็บปวดทันทีหลังฉี ด

วัดรอยจํ้าเลือดหรื อก้อนเลือด
จนถึงภายหลังฉี ด 72 ชัว่ โมง

ภาพที่ 2 แสดง Study protocol
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การวัดผลลัพธ์
รอยจํ้าเลือดหรือก้อนเลือดจะวัดภายหลังฉีด 72 ชัวโมง
่
(binary outcome: มีจ้าํ เลือด และ
ไม่มจี ้าํ เลือด)โดยใช้คาลิปเตอร์ วัดเป็ น 2 แนว แนวนอนและแนวตัง้ จากส่วนทีก่ ว้างทีส่ ดุ ผูป้ ระเมิน
จะไม่ทราบว่าผูป้ ว่ ยทีถ่ ูกประเมินอยูใ่ นกลุม่ ใด เนื่องจาก แบบฟอร์มเก็บข้อมูลงานวิจยั จะถูกเก็บแยก
ไว้ต่างหาก
ระดับความเจ็บปวดจะประเมินภายหลังการฉีดทันที โดยใช้แบบประเมินของมาตรวัดความ
เจ็บปวดชนิดทีเ่ ป็ นตัวเลข (Numeric pain intensity scale : NPS)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้นําเสนอเป็ นจํานวนและร้อยละ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็ นค่าเฉลีย่ (mean)
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) การเปรียบผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย Chi-Square test
หรือ Fisher’s exact test และข้อมูลเชิงปริมาณด้วย independent t-test การเปรียบเทียบปจั จัย
เสีย่ งนําเสนอด้วยค่า relative risk (RR) และ 95% Confidence interval
ผลการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีท่ าํ การศึกษาครัง้ นี้มที งั ้ หมด 165 ราย
ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั 2 ราย
เนื่องจากรูส้ กึ เย็นมากเมือ่ มีความเย็นมาประคบ แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม(Non-cold) 81 ราย กลุ่ม
ทดลอง(Cold) 82 ราย
กลุ่มทดลอง เป็ นเพศชาย 48 ราย เพศหญิง 34 ราย อายุเฉลีย่ 67 ปี
กลุ่มควบคุมเป็ นเพศชาย 47 ราย เพศหญิง 34 ราย อายุเฉลีย่ 68 ปี ข้อมูลพืน้ ฐานอื่นของทัง้ สอง
กลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n = 163)
Characteristics
กลุ่มทดลอง
(n=82)
เพศ (คน)
ชาย
48
34
หญิง
อายุ (ปี )
67.7+10.3
นํ้าหนัก (กิโลกรัม)
60.4+9.8
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
162.9+6.4
2
ดัชนีมวลกาย (กก./ม. )
22.7+3.5
ระยะเวลาวันนอน
3.38+0.6
วินิจฉัยโรค ,จํานวน (ร้อยละ)
STEMI
15(18.3)
NSTEMI
27(32.9)
Unstable angina
40 (48.8)

กลุ่มควบคุม
(n=81)
47
34
68.8+9.1
61.5+11.1
163.4+6.3
22.8+3.6
3.5+0.7
10 (12.3)
26( 32.1)
45 (55.6)
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โรค, จํานวน (ร้อยละ)
เบาหวาน
42 (51.2)
33 (40.7)
61(75.3)
ความดันโลหิตสูง
67 (81.7)
ไขมันในเลือดสูง
41 (50)
44 (54.3)
24 (29.6)
สูบบุหรี่
15 (18.3)
ไตวายเรือ้ รัง
4 (4.9)
8 (9.9)
8 (9.9)
อื่นๆ
9 (11)
ยาทีไ่ ด้รบั , จํานวน (ร้อยละ)
Aspirin
69 (84.1)
65 (80.2)
Clopidogrel
54 (65.9)
55 (67.9)
ผลเลือดทางห้องปฏิบตั กิ าร
Hemoglobin (g/dl)
12+2.3
11.7+2.6
Hematocrit (%)
36.2+6.5
35.6+7.6
Platelet count (ul)
233085+100124
217049+75949
Prothrombin time
14.1+4.2
13.5+7.8
PTT (sec)
29.4+4.7
27.3+7.6
BUN (mg/dl)
22.1+10.0
21.6+13.2
Creatinine (mg/dl)
1.2+0.4
1.1+0.4
จากผลการศึกษาพบว่า จํานวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดก้อนเลือดหรือรอยจํ้าเลือด ภายหลังการฉีด
LMWHใต้ผวิ หนัง ในกลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 51 ราย (63.0%) ในกลุ่มทดลองมีจาํ นวน 43 ราย
(52.4%) พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันของทัง้ สองกลุ่ม (p= 0.230)
เมือ่ นําผลวิเคราะห์แยกเป็ น
การเกิดก้อนเลือด พบว่ากลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 31 ราย (38.3%) ในกลุ่มทดลองมีจาํ นวน 16 ราย
(19.5%) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p= 0.013)
การเกิดรอยจํ้าเลือด ใน
กลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 27ราย (33.3%) ในกลุ่มทดลองมีจาํ นวน 32 ราย (39%) ทัง้ สองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน (p= 0.553) แต่มแี นวโน้มของขนาดลดลง การเกิดความเจ็บปวด ภายหลังฉีด
LMWH ใต้ผวิ หนัง ในกลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 75 ราย (92.6 %) ในกลุ่มทดลองมีจาํ นวน 74 ราย
(90.2 %) ไม่มคี วามแตกต่าง ( p= 0.798) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเกิดก้อนเลือดหรือรอยจํ้าเลือด และความเจ็บปวดภายหลังฉีด LMWH ใต้
ผิวหนัง จําแนกตามจํานวนผูป้ ว่ ย
ผลลัพธ์
กลุ่มควบคุม
P value
กลุ่มทดลอง
(n=82)
(n=81)
ก้อนเลือดหรือรอยจํ้าเลือด
43(52.4)
51(63.0)
0.230
ก้อนเลือด
จํานวนผูป้ ว่ ย
16 (19.5)
31 (38.3)
0.013
1.6 + 0.8
0.204
ขนาด
1.2 +0.6
รอยจํ้าเลือด
จํานวนผูป้ ว่ ย
32(39)
27(33.3)
0.553
ขนาด
1.1 +0.5
1.8 + 0.9
0.001
ความเจ็บปวด
จํานวนผูป้ ว่ ย
74 (90.2 )
75 (92.6 )
0.798
2.2 +1.4
2.6 + 1.7
0.152
ระดับความเจ็บปวด
60(80)
มากกว่า 3
47(63)
น้อยกว่า 3
27(37)
15(20)
* P < 0.05
การศึกษาเบือ้ งต้น พบว่าจํานวนการเกิดก้อนเลือดหรือรอยจํ้าเลือด ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญ จึงได้ทาํ การวิเคราะห์ในแต่ละปจั จัยทีอ่ าจมีผลต่อการเกิดก้อนเลือดหรือ
รอยจํ้าเลือด พบว่าไม่มคี วามแตกต่างทัง้ สองกลุ่มเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดก้อนเลือด(Hematoma) หรือรอยจํ้าเลือด (Bruise)
ก้อนเลือดหรือรอยจํา้ เลือด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(n=82)
(n=81)
อายุ
8 (50)
10 (71.4)
น้อยกว่า 60 ปี
45 (68.1)
50 (74.6)
มากกว่า 60 ปี
เบาหวาน
22 (55)
24 (64.8)
ความดันโลหิตสูง
35 (54)
39 (63.9)
ไขมันในเลือดสูง
18 (43.9)
28 (63.6)
สูบบุหรี่
5 (33.3)
16 (66.6)
ไตวายเรือ้ รัง
2 (50)
5 (62.5)
Aspirin
36 (52.1)
38 (58.4)
Clopidogrel
30 (55.5)
33 (60)
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ระหว่างการศึกษาพบจํานวนผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งหยุดการรักษาจํานวน 3 ราย เนื่องจากมีเลือดออก
ในระบบทางเดินอาหาร , ทางเดินปสั สาวะ และผูป้ ว่ ยได้รบั การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหรือถ่างขยาย
ด้วยบอลลูน
การอภิ ปรายผล
การเกิดก้อนเลือด หรือ รอยจํ้าเลือดภายหลังฉีด LMWH ใต้ผวิ หนัง เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่
พบบ่อยเนื่องจาก การฉีดยาเข้าใต้ผวิ หนังจะทําให้มกี ารฉีกขาดของหลอดเลือดจากการแทงเข็มทะลุ
ผ่านเข้าไปทําให้เลือดออกจากหลอดเลือด
นอกจากนี้เมือ่ เกิดก้อนเลือดใต้ผวิ หนังจะกดหรือเบียด
หลอดเลือดจึงมีผลลดการไหลเวียนเลือดบริเวณนัน้ ทําให้การอักเสบยาวนานขึน้ ในการฉีด LMWH
หากไม่ใช้วธิ กี ารทีด่ จี ะทําให้เกิดรอยจํ้าเลือดขนาดใหญ่ ผลตามมาคือ ผูป้ ว่ ยจะเจ็บปวดและการหาย
ของแผลทีฉ่ ีดยาจะยาวนานขึน้
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครัง้ นี้พบการเกิดก้อนเลือดหรือรอย
จํ้าเลือดภายหลังฉีด LMWH ใต้ผวิ หนัง 63% มากกว่าทีค่ าดการณ์อย่างมาก เนื่องจากผูว้ จิ ยั ให้
ความสําคัญทัง้ รอยจํ้าเลือดและก้อนเลือดไม่วา่ ขนาดใดก็ตาม ซึง่ ตรงกับการศึกษาของ Mitchell &
Pauszek (1987) พบรายงานการเกิดรอยจํ้าเลือด 62.8% และแม้วา่ จะได้มกี ารทดลองใช้วธิ กี าร
ต่างๆเข้าช่วยเพือ่ ลดการเกิดรอยจํ้าเลือด เช่นการศึกษาของ Vanbree, Hollerbach and Brooks
(1984) พบว่ายังเกิดรอยจํ้าเลือดถึง 55.8%
การเกิดก้อนเลือดหรือ รอยจํ้าเลือด ของผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุ่มไม่มแี ตกต่างกัน แต่เมือ่ วิเคราะห์
แยกพบว่าผูป้ ว่ ยกลุ่มทีป่ ระคบเย็นก่อนฉีด
เกิดก้อนเลือดน้อยกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้ประคบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากความเย็นทําให้ เส้นเลือดหดตัว การไหลเวียนของเลือดช้าลง มีผลต่อ
กระบวนการเมตามอลิซมึ และการอักเสบตําแหน่งทีฉ่ ีดยา
ทําให้ชว่ ยลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด
hematoma, bruising และความเย็นทําให้การรับรูข้ องประสาทสัมผัสลดลงซึง่ ช่วยลดความเจ็บปวด
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา Gedaly-Duff and Burn, 1992; Belitsky et al., 1987.Guyton and Hall,
1996. Kaythan and Dolunay, 1992. Lindsey,1990.(19) Potter and Perry, 1993.) และการศึกษา
ของทัศนียา (2549) ความเย็นสามารถลดการจํานวนและขนาดการเกิด hematoma จาก 19.2 เหลือ
10 :1,000
ส่วนการเกิดรอยจํ้าเลือด(Bruise)ถึงแม้ไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้ สองกลุ่ม แต่มแี นวโน้มว่า
การประคบด้วยความเย็นสามารถลดขนาดของรอยจํ้าเลือดได้
ทัง้ นี้มคี วามสําคัญเนื่องจากการมี
เลือดออกในบริเวณทีฉ่ ีดเพียงเล็กน้อยทําให้เกิดแรงกด ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สขุ สบายและเจ็บปวด
โดยทัวไปความเจ็
่
บปวดจากการฉีดเพียงครัง้ เดียวก็ทาํ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความกลัว ทุกข์ทรมาน ต้องการ
หลีกเลีย่ งการฉีดเข็มต่อไป ( Travell 1955 : 368 ) ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยทุกข์ทรมานและวิตกกังวลยิง่ ขึน้
ผูป้ ว่ ยอาจเกิดทัศนคติทไ่ี ม่ดตี ่อการรักษาพยาบาล รวมไปถึงตัวพยาบาลซึง่ เป็ นผูฉ้ ีดยา อาจส่งผลให้
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ว่ ยและพยาบาลเป็ นไปด้วยความยากลําบากหรือผูป้ ว่ ยอาจปฏิเสธ
การรักษา พยาบาล
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เมือ่ ศึกษาถึงความเจ็บปวดพบว่า จํานวนผูป้ ว่ ยทีเ่ จ็บปวดภายหลังฉีดทัง้ สองกลุ่มไม่มคี วาม
แตกต่างกัน แต่เมือ่ วิเคราะห์ระดับความเจ็บปวดพบว่าในกลุ่มผูป้ ว่ ยทีป่ ระคบเย็นมีระดับการรับรูต้ ่อ
ความเจ็บปวดคะแนนมากกว่า 3 จํานวนน้อยกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ประคบ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Ross and Soltes (1995) แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม รวม 70 ราย โดยการใช้น้ําแข็งประคบตรงตําแหน่งทีฉ่ ีด
ยา ก่อนและหลังการฉีดยา นาน 2 นาที จากการติดตามผลโดยใช้ visual analogue scale และ การ
สังเกตการณ์เกิดก้อนเลือด พบว่าการใช้น้ําแข็งประคบตําแหน่งทีฉ่ ีดยา Enoxaparien สามารถลด
ความเจ็บปวดแต่ไม่มผี ลต่อการเกิดก้อนเลือด
และการศึกษาของ
Kuzu Nuear H
(2001)(14)ได้ศกึ ษาผลการใช้ความเย็นประคบบริเวณทีฉ่ ีดยาเพือ่ ลดการเกิดก้อนเลือดในผูป้ ว่ ย 63
รายวิจยั เชิงทดลอง RCT) ได้รบั ยา Enoxaparine 20 mg sc bid โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ปกติ
กลุ่มที่ 2 ประคบความเย็นตําแหน่งทีจ่ ะฉีดก่อนฉีดยา 5 นาที กลุ่มที่ 3 ประคบความเย็นหลังฉีดยา 5
นาที กลุ่มที่ 4 ประคบความเย็นก่อนฉีดและหลังฉีดยา 5 นาที พบว่ากลุ่มทีป่ ระคบความเย็นมีความ
เจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ประคบความเย็น
อนึ่ง ในขณะทําการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่า
ผูป้ ว่ ยมักไม่คุน้ เคยกับการฉีดยาบริเวณหน้าท้อง
จากการสอบถามผูป้ ว่ ยจะบอกว่ารูส้ กึ หวาดเสียวและกลัวเจ็บ ไม่อยากให้ฉีดบริเวณหน้าท้อง แต่
เมือ่ ฉีดให้แล้วผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่บอกว่าเจ็บน้อยกว่าฉีดทีอ่ ่นื ซึง่ ตรงกับการศึกษาของ MulqueeneyYamada (1984) เสนอแนะว่าตําแหน่งทีเ่ หมาะสมทีใ่ ช้ในการฉีดคือบริเวณหน้าท้องเพราะเป็ น
ตําแหน่งทีไ่ ม่คอ่ ยมีการเคลื่อนไหวและมีชนั ้ ไขมันใต้ผวิ หนังค่อนข้างหนา และในการฉีดโดยใช้ความ
เย็นประคบก่อนฉีด ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่บอกว่ารูส้ กึ เจ็บน้อยมาก และพอใจกับการฉีดแบบนี้ แต่มี
ผูป้ ว่ ย 2 รายทีร่ สู้ กึ เย็นมาก ไม่ตอ้ งการให้ประคบเย็นก่อนฉีดเนื่องจากผูป้ ว่ ยมีผวิ หนังทีบ่ างมาก
จากรายงานการศึกษาการใช้ความเย็นประคบผิวหนัง อาจเกิดผลข้างเคียงจากการสัมผัสความเย็นได้
เช่น เกิดการแพ้ ผืน่ คัน หรือรอยแดง แต่ไม่เป็ นอันตรายแก่ผปู้ ว่ ย และสามารถหายได้เอง แต่ถา้
กรณีสมั ผัสกับความเย็นทีม่ ากและนานเกินไปจะเกิดหลอดเลือดหดตัว ทําให้อวัยวะส่วนปลายขาด
เลือดได้ ความเห็นของผูว้ จิ ยั โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมากหรือแทบจะไม่เกิดเลย เนื่องจาก
การศึกษาใช้เวลาในการประคบเพียง 30 วินาที และยังไม่มกี ารรายงานผลแทรกซ้อนในงานวิจยั อื่น
จากการใช้ความเย็นประคบผิวหนัง
จากผลการวิจยั ข้างต้นส่งผลให้หอผูป้ ว่ ยซีซยี ู ไอซีซยี ู และห้องพักรอดูอาการฯ ปรับเปลีย่ น
พร้อมทัง้ จัดทําเป็ นมาตรฐานการฉีดยาและได้ขยายผลโดยทําเป็ น Work Instruction ของฝา่ ยการ
พยาบาล ให้ทุกหน่วยงานสามารถนําไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคอื่นทีต่ อ้ งฉีดยายา LMWH ใต้ผวิ หนัง
เช่น Deep Vein Thrombosis หรือ ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเต้นหัวใจผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation
รวมถึงโรงพยาบาลอื่นๆทีม่ าศึกษาดูงาน เพราะการใช้ความเย็นประคบสามารถลดภาวะแทรกซ้อน
จาการฉีดยา LMWH ใต้ผวิ หนัง เพิม่ ความพึงพอใจต่อการบริการ ปจั จุบนั นํ้าแข็งทีใ่ ช้หาง่ายเพียง
ใช้ซองใส่ยาใส่น้ําแช่ตเู้ ย็น ดังนัน้ ไม่น่าก่อให้เกิดความยากลําบากในการปฏิบตั งิ าน
ข้อเสนอแนะ
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1. จากผลงานวิจยั ดังกล่าว เราสามารถจัดทําเป็ นมาตรฐานและนําไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การฉีด LMWH เข้าใต้ผวิ หนัง ของโรงพยาบาลศิรริ าชและทีอ่ ่นื รวมถึงอาจจะนําประยุกต์ใช้กบั การ
ฉีดยาใต้ผวิ หนังชนิดอื่นเพือ่ ลดความเจ็บปวดได้
2. ควรทําการวิจยั ทํานองเดียวกันซํ้าอีก โดยให้มตี ําแหน่งทีฉ่ ีดทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ เปรียบ
เทียบกับตําแหน่งหน้าท้อง
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ครัง้ นี้สาํ เร็จลุลว่ งได้ดดี ว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จากทีป่ รึกษาโครงการ อาจารย์
นายแพทย์อคั รินทร์ นิมมานิตย์ อาจารย์ประจําโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากงานประจําสูง่ านวิจยั
(R2R)
อาจารย์แพทย์หญิงธนัญญา บุณยศิรนิ นั ท์ อาจารย์นายแพทย์ฉตั รกนก ทุมวิภาต
อาจารย์ประจําสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ทีใ่ ห้แนวทางในการจัดทํา
รวมทัง้ ตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และนางสาวสุนนั สุดดี หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยซี.ซี.ยู. ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือใน
การเริม่ ทําวิจยั และเป็ นกําลังใจมาตลอด และขอขอบคุณบุคลากรพยาบาลประจําหอผูป้ ว่ ย ซี.ซี.ยู.
ไอ.ซี.ซี.ยู. งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และหอผูป้ ว่ ยพักรอดูอาการปาวา 2 งานการพยาบาล
ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก ทีใ่ ห้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ตลอดจนคณะกรรมการทุน
สนับสนุ นโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากงานประจําสูง่ านวิจยั (R2R) ทีไ่ ด้กรุณาสนับสนุนเงินทุนใน
การทําวิจยั ครัง้ นี้
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