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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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