
1. ช่ือผลงาน: ลดอัตราการเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site ภายหลังการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา  
2. ค าส าคัญ: bleeding, hematoma, puncture site, coagulopathy, vascular closure device, post-procedure in 
interventional radiology 
3. สรุปผลงานโดยย่อ:  

การเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site ภายหลงัการท าหตัถการทางรังสีร่วมรกัษานัน้ สามารถเกิดขึ้น
ไดถ้ึง ร้อยละ 0.5 - 4.0 (Mayer, et al., 2015) ซึ่งหน่วยเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา พบ อัตราการเกิด 
Bleeding/Hematoma คิดเป็นร้อยละ 0.74 ผลการวิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา 
เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการ เกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ Driver 
Diagram, Process Flow Chart และ Process Management พบว่า  ปัจจัยส า คัญที่ช่วยลดอัตราการเกิด Bleeding / 
Hematoma บริเวณ Puncture site คือ การประเมินและเตรยีมความพร้อมของผู้ป่วย ความร่วมมือของผู้ป่วยขณะท าหัตถการ 
และ สมรรถนะการกดหา้มเลอืดของแพทย์ประจ าบ้าน ภายหลังจัดท าโครงการ พบ อัตราการเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ 
Puncture site ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.49   
4. หน่วยงานเจ้าของผลงาน: หน่วยเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา (DSA) กองรังสีกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า 
5. สมาชิกทีม: 

1. พ.ท.นรเศรษฐ์  กิตตินรเศรษฐ์ รังสีแพทย์ 
2. พ.ต.หญิง ปรียานุช ทองรักษ์  พยาบาล หน.หน่วย DSA 
3. ร.ท.หญิง ภคพร  สมบูรณ์  พยาบาล 
4. จ.ส.อ.หญิง นุจรินทร์ จันทร์เกตุ นายสิบรังสีกรรม 
5. ส.อ.หญิง พรทิพย์ พันธุ์บัว  ผู้ช่วยพยาบาล 
6. น.ส.ป่านแก้ว  มารอด  ผู้ช่วยพยาบาล 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
  หน่วย DSA มีผู้ป่วยเข้ารบัการท าหตัถการทางรังสีร่วมรักษา จ าแนกเป็น หัตถการเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแดงและ

หลอดเลือดด า และเอกซเรย์นอกระบบหลอดเลือด ซึ่งในปี 2563 มีผู้ป่วยเขา้รับการท าหัตถการ รวม 1,352 ราย พบอุบัติการณ์

การเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site คิดเปน็ ร้อยละ 0.74 แม้ว่าอุบตัิการณท์ี่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อผู้ป่วย แต่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดและความไม่สุขสบายภายหลงัการท าหัตถการ จากการวิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ปว่ย

ที่เข้ารับการท าหัตถการทางรังสีรว่มรักษา พบ กระบวนการที่ตอ้งพัฒนา ได้แก่ การประเมินความพร้อมของผู้ป่วย สมรรถนะของ

บุคลากรในการกดห้ามเลอืด การบริหารยา Heparin การประเมิน Early Warning Signs การเลือก Vascular Closure Device 

และการให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนกัและประเมินความร่วมมือของผู้ป่วย ทีมงาน DSA จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และสามารถ

เทียบเคียงผลลัพธ์การดูแลรักษาของหน่วย DSA ในระดับสากล    

7. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:  
 เพ่ือลดอัตราการเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site ภายหลังการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา โดย
ก าหนดเป้าหมาย น้อยกว่า ร้อยละ 0.50 (Mayer, et al., 2015) 
8. กิจกรรมการพัฒนา: 

- ประชุมทีมงาน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site 
- สร้าง Driver Diagram เพ่ือให้มองเหน็ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดขึน้ และเป็นการผสานความร่วมมือ

ของทีมงาน พร้อมทั้ง ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ 



- สร้าง Process Flow Chart และ Process Management  
- นิเทศ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามแนวทางที่ออกแบบไว ้
- ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต ่มกราคม 2564 - ตุลาคม 2564 

  

 
 

   
 
9. การประเมินผลการเปล่ียนแปลงและผลลัพธ์: 

- อัตราการเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site ภายหลังการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา  
คิดเป็น ร้อยละ 0.49 (ดังกราฟที่ 1) 
 
 
 



 
กราฟที่ 1  อัตราการเกิด Bleeding/Hematoma บริเวณ Puncture site ภายหลังการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา  

10. บทเรียนที่ได้รับ: 
  - การแก้ไขปัญหาหรอืลดอบุัติการณไ์ม่พึงประสงค์จากการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา นอกจาก การให้ความร่วมมือ
ของผู้รับบริการแล้ว การได้รับความรว่มมือจากทมีสหสาขาหรือทีมดูแลผู้ป่วย ท าให้มองเห็นปัญหาในทุกแง่มุม ร่วมกันคลี่คลาย
ปัญหาที่ยุ่งยากซบัซ้อน เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการท า
หัตถการทางรังสีร่วมรักษา สามารถเทียบเคียงคุณภาพในระดับสากลได ้  
11. การติดต่อกับทีมงาน:  

พ.ต.หญิง ปรียานุช  ทองรักษ์  
หน่วยเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา (DSA) กองรังสีกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า  
315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  
โทรศัพท์ 087-6776144 E-mail address: piakaze@hotmail.com 
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