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บทคัดยอ
การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั เชิงทดลองทีเ่ ปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุมในอดีต วัตถุประสงคเพือ่ เปรียบเทียบ
สัดสวน การเกิดแผลกดทับระหวางกลมุ อางอิงทีเ่ ปนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การดูแลตามปกติกบั กลมุ ศึกษาทีเ่ ปนผปู ว ยทีใ่ ชชดุ
ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h ซึง่ ปรับปรุงมาจากฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช ประกอบดวย S: Surface S: Skin I:
Incontinence E: Encourage Nutrition Tq3h: Turn Position ทุก 3 ชัว่ โมง กลมุ ตัวอยางเปนผปู ว ยทีพ่ กั รักษาในหอ
ผปู ว ยพิเศษอายุรกรรมทีม่ ี braden score ≤ 16 คะแนน จำนวน 80 ราย กลมุ ศึกษาและกลมุ อางอิงจำนวนเทากัน
กลมุ ละ 40 ราย กลมุ ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562 กลมุ อางอิงเก็บรวบรวม
ขอมูล จากเวชระเบียนผปู ว ยระหวางเดือน เมษายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 เครือ่ งมือทีใ่ ชประกอบดวย 1) ชุดของ
วิธปี ฏิบตั ใิ นการปองกันการเกิดแผลกดทับ และ 2) แบบบันทึกขอมูลผปู ว ยไดแกขอ มูลทัว่ ไป ขอมูลภาวะเสีย่ งตาม
braden scale และการเกิดแผลกดทับผานการตรวจสอบโดยผทู รงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา
เทากับ 0.90 และ 0. 89 และคาความเทีย่ งแบบวัดความเทาเทียมกันเทากับ 1 วิเคราะหขอ มูลคุณลักษณะประชากร
ขอมูลภาวะเสีย่ งตาม braden scale และการเกิดแผลกดทับดวยดวยสถิติ chi-square ผลการศึกษาพบวา กลมุ ศึกษา
ทีใ่ ชชดุ ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h มีสดั สวนการเกิดแผลกดทับนอยกวากลมุ อางอิงทีไ่ ดรบั การดูแลตามปกติ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.01)
คำสำคัญ: วิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h แผลกดทับ การปองกัน
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Abstract
This study was an intervention study with a historical control group. The objective is to compare
theratio of pressure injury between patients receiving normal care with the SSIE-Tq3h bundle care, which was
updated from the nursing department at Siriraj Hospital, it consists of S:Surface, S: Skin , I: Incontinence,
E: Encourage Nutrition, Tq3h: Turn Position which is to change and reposition every 3 hours. The sample is
made up of 80 inpatients in special medical wards with Braden scores of ≤ 16 points. Data from 40 in the
study group were collected form April 2018-March 2019, while 40 in the historical control group it was
collected from patients medical records from April 2017-March 2018. The tools used were the SSIE-Tq3h
bundle care to prevent pressure injury and patient s ' record form, namely general information, Braden scale
and the number of pressure injury. These were validate by 3 experts, the content validity index was 0.90 and
0.89 and the interrater reliability was 1. Analysis of information of general data, risk according to the Braden
scale and effects of the SSIE-Tq3h bundle care with chi-square statistics was done. The study indicated that
using the SSIE-Tq3h bundle care for ratio of pressure injury is less than the reference group that received
regular care and has statistical significance. (p < 0.01)
Keywords: SSIE-Tq3h Bundle care, Pressure injury, Prevention

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
แผลกดทับ เปนการบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนัง
หรือเนือ้ เยือ่ ใตผวิ หนัง ทีมสี าเหตุจากแรงกดทีม่ ตี อ ผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใตผิวหนัง ระยะเวลาและแรงกดมีผลตอการ
เกิดแผลกดทับ นัน่ คือ ถามีแรงกดปริมาณมาก จะทำใหเกิด
แผลกดทับไดในระยะเวลาสัน้ ในทางกลับกันถาปริมาณ
แรงกดต่ำแตมีระยะเวลาในการกดทับนานก็ทำใหเกิด
แผลกดทับได (Gatsumpan, 2009 ) การไมเคลือ่ นไหวหรือ
การจำกัดการเคลื่อนไหวเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดของการ
เกิดแผลกดทับ นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น เชน 1) ภาวะ
ทุพโภชนาการมีผลทำใหเซลลสูญเสียความสมบูรณและ
ความยืดหยนุ 2) การสูญเสียระบบรับความรสู กึ ผปู ว ยเหลานี้
จะไมรสู กึ เจ็บปวดหรือไมสขุ สบาย เกิดการนอนทับ เปน
เวลานานโดยไมมกี ารขยับหรือพลิกตัว 3) ภาวะโรคประจำตัว
เชน โรคเบาหวาน มะเร็ง ไตวาย มีผลทำใหการไหลเวียน
ของเลือดและการนำออกซิเจนสผู วิ หนังลดลงสงผลใหเกิด

ภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงและเกิดการเนาตายของเนื้อเยื่อ
ไดงา ย 4) ความเปยกชืน้ มีผลทำใหผวิ หนังมีความออนแอ
มากขึน้ จากการสูญเสียน้ำมันและการเสียดสีของผิวหนัง
บริเวณสัมผัสกับพื้นผิวรองรับ ความชื้นที่เกิดขึ้นเปน
เวลานานๆ ทำใหเนื้อเยื่อเปอย ผิวหนังถูกกัดเซาะไดงาย
โดยเฉพาะความเป ย กชื้ น จาก อุ จ จาระและป ส สาวะ
(Beeckman, Smet, & Bussche, 2018) 5) อายุที่สูงขึ้น
มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70.0
(Manzano et al., 2010) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของผิวหนังเมือ่ อายุมาก ไดแก การสูญเสียมวลกลามเนือ้
ผิวหนังจะเริม่ บางลง เนือ้ เยือ่ สูญเสียความยืดหยนุ ทำให
ความสามารถในการกระจายแรงกดทับ รวมทั้งการไหล
เวียนเลือดของเนื้อเยื่อบกพรอง นอกจากนี้เนื้อเยื่อชั้นใต
ผิวหนังจะมีปริมาณไขมันลดลงทำใหผิวหนังบางลงเกิด
รอยช้ำตามรางกายไดงา ย การรับรคู วามรสู กึ ทีผ่ วิ หนังลดลง
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จากความเสื่ อ มของปลายประสาทที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ
จึงทำใหผูสูงอายุมีโอกาสเกิดแผลกดทับมากกวาผูปวย
ในวัยอื่นตำแหนงที่เกิดแผลกดทับสวนใหญเกิดขึ้นกับ
ผิวหนังบริเวณปมุ กระดูกโดยเฉพาะบริเวณกนกบสะโพก
สะบักและสนเทา (McInnes, Bell-Syer, Dumville, Legood,
& Cullum, 2008)
การเกิดแผลกดทับสงผลกระทบตอผูปวยมากมาย
เชน แผลมีโอกาสติดเชือ้ ไดงา ยและหายชา ซึง่ อาจรุนแรง
ถึงขัน้ เสียชีวติ การฟน หายจากโรคทีเ่ ปนอยชู า ลง เจ็บปวด
ทุกขทรมาน ระยะเวลารักษาตัวอยูในโรงพยาบาลนาน
มีคารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนคาใชจายในการ
ทำแผล ยา อาหารเสริม บุคลากรทีมผูดูแลมีภาระงาน
เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเปนภาระการดูแลและคาใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้
ของครอบครัว และมีแนวโนมทีผ่ ปู ว ยจะเสียชีวติ จากแผล
กดทับเพิม่ มากขึน้ การปองกันการเกิดแผลกดทับนับเปน
บทบาททีท่ า ทายสำหรับพยาบาล ปจจุบนั ไดมกี ารนาแนวคิด
เกีย่ วกับชุดการดูแล (care bundle) ซึง่ เปนการรวบรวมเอา
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษเขาไว
ด ว ยกั น เป น ชุ ด เดี ย วเพื่ อ สะดวกต อ การปฏิ บั ติ ติ ด ตาม
ตรวจสอบงายและทำใหผลลัพธในการดูแลผูปวยดีขึ้น
(Xiao-Lin Zuo , & Fan-Jie Meng ,2015)
กองการพยาบาลและเครือขายพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3
ไดกำหนดใหการเกิดแผลกดทับเปนตัวชี้วัดดานความ
ปลอดภัยที่แสดงถึงคุณภาพการดูแลผูปวยขององคกร
พยาบาล ทีมพัฒนามาตรฐานการพยาบาลกลมุ การพยาบาล
โรงพยาบาลพิจติ รจึงไดดำเนินการพัฒนาระบบการปองกัน
และการดูแลผูปวยเพื่อปองกันแผลกดทับตั้งแตป 2551
ไดจัดทำแนวทางการปองกันการเกิดแผลกดทับโดยใช
แบบประเมินความเสี่ยงของ Braden เพื่อคัดกรองผูปวย
ทีม่ ภี าวะเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับมีการประเมินทัง้ หมด
6 ดานไดแกการรับความรูสึก (Sensory perception)
ความชืน้ ของผิวหนัง (Skin moisture) ความสามารถในการ
ทำกิจกรรม (Activity) ความสามารถในการเคลือ่ นไหวของ
รางกาย (Mobility) ภาวะโภชนาการ (Nutrition) และ
แรงเสียดสีและแรงเฉือน (Friction and shear) ชวงคะแนน
อยรู ะหวาง 4-23 คาคะแนนทีเ่ ริม่ บอกวาเสีย่ งคือ 16 และ

ยิ่งไดคะแนนนอยจะยิ่งเสี่ยงมาก (Bergstrom, Braden ,
Laguzza, & Holman , 1987)พรอมทัง้ กำหนดแบบบันทึก
เพื่อติดตามเฝาระวังการเกิดแผลกดทับและมีระบบการ
รายงานการเกิดแผลกดทับ โดยกำหนดตัวชีว้ ดั เปนอัตรา
การเกิดแผลกดทับเกรด 2-4 นอยกวาเทากับ 2 ตอ 1000
วันนอน (Nursing division, Phichit Hospital, 2008)
ซึ่งคูมือดังกลาวยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
สวนใหญเนนการประเมินความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ
และการจำแนกระดับแผลกดทับและแนวทางดังกลาว
ไมสมั พันธกบั ความกาวหนาทางวิชาการในปจจุบนั
จากการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหนวยงานเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเพื่อปองกันการเกิด
แผลกดทับพบวายังมีความเขาใจไมถกู ตอง เชน การประเมิน
ความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับขาดความตระหนักถึง
การประเมินสภาพผิวหนังภาวะโภชนาการ มีการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลในการดู แ ลเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ที่
หลากหลาย ประกอบกับปจจุบนั มีบคุ ลากรทางการพยาบาล
เขามาทำงานใหม ยายเขา-ลาออก ทำใหมโี อกาสเกิดปญหา
ในการเฝาระวังดูแลและปองกันการเกิดแผลกดทับมากขึน้
และจากการติดตามเฝาระวังการเกิดแผลกดทับของกลุม
การพยาบาลโรงพยาบาลพิจติ ร ปพ.ศ.2558-2560 มีอตั รา
การเกิดแผลกดทับ 5.60,5.94 และ 6.93 ตอ 1000 วันนอน
ตามลำดับซึง่ มีแนวโนมสูงขึน้ สวนสถิตกิ ารเกิดแผลกดทับ
ในหอผูปวยพิเศษอายุรกรรมชั้น 5 ปพ.ศ.2558-2560
มีอตั ราการเกิดแผลกดทับ 1.89 , 3.85 และ 4.77 ตอ 1000
วันนอน (Nursing division, Phichit Hospital, 2017)
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองนำ ชุดของวิธี
ปฏิบตั ิ SSI-ET Bundle ของ ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล
ศิริราชที่สามารถลดอัตราการเกิดแผลกดทับได ซึ่งงาย
ตอการจดจำและนำไปใช (Prasungsit, Rungsangjun, &
Moungghen, 2 016) มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลและตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิจนไดชุด
ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกันการเกิดแผลกดทับ
เกรด 2-4 ในผปู ว ยกลมุ เสีย่ งประกอบดวย S: Surface คือ
การใชทนี่ อนลมไฟฟาชนิดลอนในการลดแรงกด S: Skin
คือการดูแลความชุมชื้นของผิวหนังและบริเวณผิวหนัง
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ที่เปราะบาง I: Incontinence คือการดูแลผิวหนังเพื่อ
ปองกันการถูกทำลายจากภาวะกลัน้ ปสสาวะ/อุจจาระไมได
E: Encourage Nutrition คือการคัดกรองภาวะโภชนาการ
และการดูแลใหไดรับสารอาหารเพียงพอ Tq3h: Turn
Position คื อ การเปลี่ ย นและจั ด ท า นอนทุ ก 3 ชั่ ว โมง
เพือ่ ใหไดชดุ ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3hเพือ่ ปองกันการเกิด
แผลกดทับทีด่ กี วาการดูแลตามปกติ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบสัดสวนการเกิดแผลกดทับในกลมุ
ผูปวยที่ไดรับการดูแลตามชุดของวิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3h
กับกลมุ ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การดูแลตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. สัดสวนการเกิดแผลกดทับในผปู ว ยทีไ่ ดรบั การดูแล
ตามชุดของวิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3h แตกตางกับผูปวยที่
ไดรบั การดูแลตามปกติ
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชกรอบแนวคิด SSI-ET Bundle ของ
ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช มาปรับปรุงเปนชุดของ
วิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3h เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ
เกรด 2-4 ในผูปวยกลุมเสี่ยงใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลพิจติ ร

ชุดของวิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3h
1) S: Surface: การใชทนี่ อนลมไฟฟาชนิดลอนในการลดแรงกด
2) S: Skin: การดูแลความชมุ ชืน้ ของผิวหนัง และบริเวณผิวหนังทีเ่ ปราะบาง
3) I: Incontinence: การดูแลผิวหนังเพื่อปองกันการถูกทำลายจากการเปยกชืน้ ของ
ปสสาวะอุจจาระ
4) E: Encourage Nutrition: การคัดกรองภาวะโภชนาการและการดูแลใหไดรับ
สารอาหารเพียงพอ
5) Tq3h: Turn Position: การเปลีย่ นและจัดทานอน ทุก 3 ชัว่ โมง

การเกิดแผลกดทับ

กลมุ ตัวอยางใชการประมาณจากจำนวนประชากร (Srisaart,
2013) แบงเปน 2 กลมุ ตามเกณฑการคัดเขากลมุ ละ 40 ราย
ไดแก1) กลมุ ศึกษา เปนผปู ว ยทีพ่ กั รักษาในหอผปู ว ยพิเศษ
อายุรกรรมชั้น 5 ที่มีระดับ Braden score ≤ 16 คะแนน
สามารถนอนทีน่ อนลมได และไมมแี ผลกดทับมากอนรับไว
ในการดูแลมีระยะเวลาในการดูแลไมนอ ยกวา 3 วันและ
ยินดีเขารวมวิจยั เก็บรวบรวมขอมูล ระหวาง เดือนเมษายน
2561 ถึง มีนาคม 2562 2) กลมุ อางอิง เก็บขอมูลยอนหลังจาก
เวชระเบียน ผปู ว ยทีพ่ กั รักษาในหอผปู ว ยพิเศษ อายุรกรรม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ชัน้ 5 ทีม่ รี ะดับ Braden score ≤ 16 คะแนน สามารถนอน
ประชากร คื อ ผู ป ว ยที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งต อ การ ทีน่ อนลมได และไมมแี ผลกดทับมากอนรับไวในการดูแล
เกิดแผลกดทับ (Braden score) ≤ 16 คะแนน ทีพ่ กั รักษา มีระยะเวลาในการดูแลไมนอยกวา 3 วัน เก็บรวบรวม
ในหอผู ป ว ยพิ เ ศษอายุ ร กรรมชั้ น 5 จำนวน 268 ราย ขอมูลระหวางเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองที่เปรียบเทียบ
กั บ กลุ ม ที่ ค วบคุ ม ในอดี ต (Intervention study with
historical controlgroup) เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนการ
เกิดแผลกดทับระหวางกลุมศึกษาที่เปนผูปวยที่ไดรับ
การดูแลตามชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h กับกลมุ อางอิง
ทีเ่ ปนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การดูแลตามปกติ ดำเนินการวิจยั และ
วิเคราะหขอ มูลดังนี้
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เครื่องมือวิจัย
เครือ่ งมือ ประกอบดวย 1) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดำเนิน
การวิจัย คือ ชุดของวิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3h เพื่อปองกัน
การเกิดแผลกดทับของ ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช
มาปรับใชในการดูแลผูปวยประกอบดวยสาระสำคัญ
5 หมวด คือ 1) การใชทนี่ อนลมไฟฟาชนิดลอนในการ
ลดแรงกด2) การดูแลความชมุ ชืน้ ของผิวหนัง 3) การดูแล
ผิวหนังเพื่อปองกันการถูกทำลายจากการเปยกชื้นของ
อุจจาระ ปสสาวะ 4) การดูแลใหไดรบั สารอาหารเพียงพอ
5) การเปลีย่ นและจัดทานอน ทุก 3 ชม. ซึง่ ชุดชุดของวิธี
ปฏิบัติ SSIE-Tq3hในการปองกันการเกิดแผลกดทับนี้
ไดผา นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผทู รงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ทานเปนแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม
พยาบาลผปู ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาอายุร กรรม และ
อาจารยพยาบาลไดคา ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเทากับ 0.90
และ 0.89 2) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบบั น ทึ ก ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ป ว ยที่ พั ก รั ก ษาในหอ
ผูปวยพิเศษอายุรกรรม แบบประเมินภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดแผลกดทับ (Braden scale) และแบบบันทึกการเกิด
แผลกดทับ ไดผา นการตรวจสอบความเทีย่ งแบบวัดความ
เทาเทียมกัน (Interrater reliability) ระหวางผวู จิ ยั หลักและ
ผชู ว ยวิจยั จำนวน 6 คน ไดคา ความเทีย่ งเทากับ 1

วิธีดำเนินการวิจัย
การดำเนินการวิจัยประกอบดวย การปรับปรุงชุด
ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกันการเกิดแผลกดทับ
และการเก็บขอมูล ดังนี้
การปรับปรุงชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกัน
การเกิดแผลกดทับโดยการเชือ่ มโยงกับขอมูลแนวปฏิบตั ิ
เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับแบบเดิมของโรงพยาบาล
พิจติ ร เพือ่ ใหเกิดความเหมาะสมสำหรับการศึกษานี้ จากนัน้
ผวู จิ ยั มีการเตรียมทีมผชู ว ยวิจยั และอุปกรณเพือ่ ใหมคี วาม
พรอมกอนการปฏิบัติ มีการสรางความรูความเขาใจกับ
ทีมผชู ว ยวิจยั โดยมีการจัดประชุมทีมเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค
ความสำคัญและรายละเอียดชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h
ตลอดจนการสอน สาธิตและฝกทักษะการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ตามชุดของวิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ
ทีต่ รงกันเกีย่ วกับการนำชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3hไปใช
รวมทั้งกระตุนใหทีมผูดูแลทุกคนตระหนักถึงการใชชุด
ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h ประเมินทีมผดู แู ลเพือ่ ติดตาม
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
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ตารางที่ 1 ชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกันการเกิดแผลกดทับเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเดิม
แนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเดิม
1. การประเมิน
- ประเมินความเสี่ยงตาม Braden scale ทุกราย
ตัง้ แตแรกรับ
2. การสื่อสารการดูแล
- สงตอการเฝาระวังผปู ว ยกลมุ เสีย่ งตามรอบ
การรับสงเวร

3. กิจกรรมการดูแล
- ใชทนี่ อนลมไฟฟาชนิดลอนทุกรายทีม่ คี ะแนน
Braden score ≤ 16
- ปรึกษาแพทยเมือ่ รับประทานอาหารทางปากไมได
- พลิกตัวทุก 3 ชัว่ โมง
- ทาตะแคงซาย-ขวา ใสทรี่ องนอนใตทนี่ อนลม
ตั้งแตระดับไหล ถึงเขาเอียง 15 ถึง 30 องศา
- หลังจัดทานอนประเมินการกระจายน้ำหนัก
ไมกดจุดใดจุดหนึ่ง เชน ใบหู ไหล สะโพก ตาตุม
- งดใชหมอนหรือวัสดุทไี่ มออ นนมุ รองบริเวณจุดกด
โดยตรงใชใสใตทนี่ อนลมแทน
- กำหนดทาพลิกตะแคงตัวตามวงรอบ
หงาย-ซาย-หงาย-ขวา-หงาย-ซาย-หงาย-ขวา
- ดูแลความเปยกชืน้ กอนเปลีย่ นทานอน

ชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h
- ประเมินความเสีย่ งตาม Braden scale ทุกรายตัง้ แตแรกรับ
- ผปู ว ยกลมุ ปกติ( Braden score >17) ประเมินการเคลือ่ นไหวตัวเองไมไดทกุ วัน

- ผูปวยที่ Braden score ≤ 16 ติดบอรดสือ่ สารใหทมี การพยาบาลทราบ
- ผูปวยที่ Braden score ≤ 16 และมีความเสี่ยงสูง (เคลื่อนไหวตัวเอง ไมได,
ถนัดนอนทาเดิมๆ ,พลิกกลับมาทาเดิมกอนกำหนด,ผิวหนังสัมผัสอุจจาระ/
ปสสาวะตลอดเวลา) ติดบอรดสือ่ สารโดยใชสญ
ั ลักษณสแี ดง
- สงตอขอมูลผปู ว ยทีม่ บี ริเวณผิวหนังทีเ่ ปราะบาง, มีแผลในกลมุ ไลน
- สือ่ สารกับญาติ/ผดู แู ลหากผปู ว ยมีความเสียงเพิม่ ตามเกณฑสญ
ั ลักษณสแี ดง
กำหนดแนวทางชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h
S: Surfaceการใชอปุ กรณในการลดแรงกด
- ใชทนี่ อนลมไฟฟาชนิดลอนทุกรายทีม่ คี ะแนน Braden score ≤16
- ตรวจประเมินสภาพทีน่ อนลมทุกครัง้ ทีพ่ ลิกตะแคงตัวปองกันการเกิด
bottom out และปรับแรงดันลมใหเหมาะสมกับน้ำหนักของผปู ว ย
S: Skinการดูแลความชมุ ชืน้ ของผิวหนังและบริเวณผิวหนังทีเ่ ปราะบาง
- ดูแลผิวหนังใหชมุ ชืน้ โดยการทาโลชัน่ หรือครีม
- ประเมินจุดกดและจุดเปราะบางเชน กรณีมกี ารเกร็งของแขน ขา มีแผลมากอน
รวมถึงสภาพผิวหนังที่ ใบหู ไหล กนกบ สะโพก สนเทา ตั้งแตแรกรับ
(Wounds UK, 2018)
I: Incontinence การดูแลผิวหนังเพือ่ ปองกันการถูกทำลายจากจากการเปยกชืน้
ของปสสาวะอุจจาระ
- ทำความสะอาดผิวหนังหลังการขับถายทันทีหรือไมเกิน 30 นาที ดวยสบู
pH 5.2-5.5 (สบูเหลวเด็ก)
- ใชน้ำลางคราบอุจจาระแลวซับใหแหง งดการขัดถูบริเวณผิวหนังทีเ่ ปราะบาง
- ใชผลิตภัณฑเคลือบผิวหนัง
E: Encourage Nutrition การดูแลใหไดรบั สารอาหารเพียงพอ
- ประเมินการไดรบั สารอาหารในแตละวัน
- เมื่อมีภาวะทุพโภชนา, ระดับ serum albumin ≤ 3.5mg/dl, Hct. ≤ 30%
พิจารณารายงานแพทย และปรึกษาโภชนากร (Khaiphet, 2009)
Tq3h : Turn Position การเปลีย่ นและจัดทานอนทุก 3 ชัว่ โมง
- ดูแลความเปยกชื้นและสังเกตสภาพผิวหนังตำแหนงที่กดทับกอนเปลี่ยน
ทานอน (Khaiphet, 2009)
- พลิกตัวทุก 3 ชัว่ โมง (ตามมาตรฐานเดิม) เพิม่
- รายทีม่ แี ผลมากอน งดวงรอบทาพลิกตะแคงตัวทีท่ บั แผล
- การจัดทา ตะแคงซาย-ขวา ไมเกิน 30 องศา (Moore & Cowman, 2012)
ขาสองขางตองไมทบั กัน
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ตารางที่ 1 ชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกันการเกิดแผลกดทับเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเดิม (ตอ)
แนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเดิม

ชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h
- การยกและเคลื่อนยายผูปวยใชผารองตามยาวของตัวผูปวยและเคลื่อนยาย
ดวยความ ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการดึงลาก (Guy, 2012) (Aphiradevagesate,
2009).
- กรณีมกี ารเกร็งน้ำหนักลงทีส่ น เทาหรือตาตมุ หรือเทาบวม ใชวสั ดุรองใตทนี่ อนลม
บริเวณนองใหสนเทาหรือตาตุมลอยเพื่อลดแรงกด (Guy,2012) (National
Pressure Ulcer Advisory Panel:NPUAP, European Pressure Ulcer
Advisory Panel: EPUAP and Pan Pacific Pressure Injury Alliance: PPPIA,
2014)

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผวู จิ ยั ขอรับรองจริยธรรมการทำวิจยั ในมนุษยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจยั ในมนุษยและขออนุมตั ิ
เก็บขอมูลจากผอู ำนวยการโรงพยาบาลพิจติ ร
2. การเตรียมผชู ว ยวิจยั โดยการสอน สาธิตและฝกทักษะ
แกพยาบาลในการใชชดุ ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h จำนวน
6 คน รวมถึงบทบาทของพยาบาลผูชวยวิจัยในกาวิจัย
ครั้งนี้นอกจากนี้ตลอดเวลาของการนำชุดของวิธีปฏิบัติ
SSIE-Tq3h เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ ไปใช มีการ
นิเทศติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานโดย
ควบคุมกำกับ ใหปฏิบตั ติ ามขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ใหความรู คำแนะนำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง มีการ
ติดตามอุบตั กิ ารณการเกิดแผลกดทับ มีการตรวจสอบและ
การประเมินผลลัพธของการใชชุดของวิธีปฏิบัติ รวมทั้ง
ติดตามปญหา/อุปสรรคและใหขอ มูลยอนกลับแกทมี ผดู แู ล
3. การดำเนินการกับกลมุ ตัวอยาง
3.1 กลมุ อางอิง ผวู จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
จากเวชระเบียนผูปวยเปนผูปวยไดรับการดูแลจากผูวิจัย
และพยาบาลประจำหอผูปวยตามปกติไดแก ไดรับการ
ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ จัดใหนอน
ทีน่ อนลม ไดรบั การพลิกตะแคงตัว ทุก 3 ชัว่ โมง และไมมี
แผลมากอนจำนวน 40 ราย
3.2 กลุมศึกษา ผูวิจัยชี้แจงคุณสมบัติตามเกณฑ
คัดเขาและคัดออกของกลมุ ศึกษาตามทีก่ ำหนดไว และการ

ขอความยินยอมจากผูปวย/ ผูดูแล แกทีมพยาบาลในหอ
ผปู ว ยพิเศษอายุรกรรมชัน้ 5 ซึง่ เปนทัง้ ผชู ว ยวิจยั และผดู แู ล
ผปู ว ย หลังจากนัน้ ผวู จิ ยั ติดตามการปฏิบตั จิ ากการประชุม
ปรึกษาทีมผดู แู ลในชวงการรับ-สงเวรทุกวันราชการโดยมี
การรั บ ส ง เวรในผู ป ว ยกลุ ม เสี่ ย งป ญ หาที่ พ บในผู ป ว ย
แต ล ะรายและแนวทางแก ไ ขให แ ก ผู ป ว ยโดยผู วิ จั ย
ทำหน า ที่ เ ป น ผู ป ระสานงานในการแก ป ญ หากั บ ที ม
ที่เกี่ยวของเก็บรวบรวมขอมูลและการเกิดแผลกดทับ
หลังใชชดุ ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกันการเกิด
แผลกดทับดวยตนเองจากแบบบันทึกของพยาบาล
วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1) ขอมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะระหวางกลุมศึกษาและ
กลุมอางอิง ประกอบดวย เพศอายุ ระดับความเสี่ยงตอ
การเกิดแผลกดทับ ปจจัยเสี่ยงภายใน BMI และระดับ
ความรสู กึ ตัว ทดสอบดวยสถิติ Chi-square 2) ภาวะเสีย่ ง
ตอการเกิดแผลตาม Braden scale และขอมูลสัดสวน
การเกิดแผลกดทับทดสอบดวยสถิติ Chi-square
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจยั นีไ้ ดรบั การพิทกั ษสทิ ธิก์ ลมุ ตัวอยางการวิจยั
โดยไดรบั การรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษยโรงพยาบาลพิจติ รจังหวัดพิจติ ร รหัส 0098 ลงวันที่
10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ภายหลังไดรบั การอนุมตั ิให
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ดำเนินการวิจัยไดทำหนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาล
พิจิตรเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะปะชากรระหวางกลุมศึกษาและกลุม
อางอิง พบวา คุณลักษณะปะชากรของกลุมศึกษาและ

กลุมอางอิงไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณลักษณะประชากรของกลมุ ศึกษา (n = 40) และกลมุ อางอิง (n = 40)โดยใชสถิติ chi-square
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
< 60 ป
≥ 60 ป
ระดับความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ
ต่ำ (15-18 คะแนน)
ปานกลาง (13-14 คะแนน)
สูง (10-12 คะแนน)
สูงมาก (≤ 9 คะแนน)
ปจจัยเสี่ยงภายใน
ติดเชือ้ และไขสงู
ซีด Hct < 30%
บวม
โรคประจำตัว (เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง)
BMI
ปกติ
BMI < 18.5
BMI > 30
ระดับความรสู กึ ตัว
รสู กึ ตัวดี
หลับ ปลุกตืน่ ดวยคำพูดหรือสัมผัส
ซึมหลับเปนสวนใหญ ปลุก/ เขยา ตืน่
*p < .0.05

กลมุ ศึกษา
จำนวน รอยละ

กลมุ อางอิง
จำนวน
รอยละ

p-value
0.818

15
25

37.5
62.5

16
24

40.0
60.0
0.217

2
38

5.0
95.0

4
36

10.0
90.0
0.477

0
11
27
2

0
27.5
67.5
5.0

1
11
25
3

2.5
27.5
62.5
7.5

29
12
9
26

72.5
30.0
22.5
65.0

28
12
14
33

70.0
30.0
35.0
82.5

15
18
7

37.5
45.0
17.5

25
10
5

62.5
25.0
12.5

0.295
1.00
0.147
0.075
0.077

0.105
30
8
2

75.0
20.0
5.0

33
6
1

82.5
15.0
2.5
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จากตารางที่ 1 พบวา กลุมศึกษาและกลุมอางอิง
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.5 และ 60.0) อายุ
มากกว า หรื อ เท า กั บ 60 ป (ร อ ยละ 95.0 และ 90.0)
ความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับอยูในระดับสูง (รอยละ
67.5 และ 62.5) มีโรคประจำตัว (รอยละ 65.0 และ 82.5)
และรูสึกตัวดี (รอยละ 75.0 และ 82.5) ดัชนีมวลกาย
กลุมศึกษาสวนใหญอยูในระดับนอยกวา 18.5 (รอยละ

45.0) แตดัชนีมวลกายกลุมอางสวนใหญอยูระดับปกติ
(รอยละ 62.5) ตามลำดับ
2. ภาวะเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับตาม Braden scale
โดยใชสถิติ Chi-square พบวากลมุ ศึกษาและกลมุ อางอิง
มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ภาวะเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับตาม Braden scale ของกลมุ ศึกษาและกลมุ อางอิงโดยใชสถิติ Chi-square
ลักษณะ
การตอบสนองตอแรงกดทีท่ ำใหไมสขุ สบาย
มีpain stimuli สือ่ สารไมได
ตอบสนองตอคำสัง่ แตบอกไมไดทกุ ครัง้
ตอบสนองไดดี
การเปยกชืน้ ของผิวหนัง
เปยกชมุ ตลอดเวลา
เปลีย่ นผา 1 ครัง้ / เวร
เปลีย่ นผา 1 ครัง้ / วัน
ความสามารถในการทำกิจกรรม
อยบู นเตียงตลอดเวลา
ทรงตัวไมอยู ตองชวยพยุงนัง่ /เดิน
ความสามารถในการควบคุมและเปลีย่ นทาทาง
ขยับเปลี่ยนทาหรือแขนขาเองไมได
ขยับเปลี่ยนทาหรือแขนขาเองไดเล็กนอย
ขยับเปลี่ยนทาหรือแขนขาเองไดเปนสวนใหญ
การไดรบั อาหาร
งดอาหารและน้ำหรืออาหารเหลวหรือรับประทาน
ไดนอ ย กวา 1/3 ถาด (มากกวา 5 วัน)
รับอาหารทางสายยางไดบา งหรือ รับประทาน
ไดนอ ยกวา 1/2 ถาด
รับอาหารทางสายยางไดหมดหรือรับประทาน
ไดมากกวา 1/2 ถาดหรือให TPN
รับประทานอาหารไดดที กุ มือ้

กลมุ ศึกษา
จำนวน
(40 คน)

กลมุ อางอิง

p-value

รอยละ

จำนวน
(40 คน)

รอยละ

12
13
15

30.0
32.5
37.5

13
13
14

32.5
32.5
35.0

0.963

24
13
3

60.0
32.5
7.5

25
12
3

62.5
30.0
7.5

0.970

34
6

85.0
15.0

36
4

90.0
10.0

0.499

11
28
1

27.5
70.0
2.5

9
29
2

22.5
72.5
5.0

0.759

3

7.5

6

15.0

0.711

5

12.5

6

15.0

30

75.0

26.00

65.0

2

5.0

2

5.0
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ตารางที่ 2 ภาวะเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับตาม Braden scale ของกลมุ ศึกษาและกลมุ อางอิงโดยใชสถิติ Chi-square (ตอ)
ลักษณะ
แรงเสียดสีและแรงเฉือน
กลามเนือ้ ขอตอ มีการหกเกร็งทำให
เกิดแรงเสียดสีเปนสวนใหญ
นัง่ ทรงตัวอาจมีลนื่ ไถล

กลมุ ศึกษา
จำนวน
(40 คน)

กลมุ อางอิง

รอยละ

จำนวน
(40 คน)

รอยละ

18

45.0

14

35.0

22

55.0

26

65.0

p-value

0.362

*p < 0.05
จากตารางที่ 2 พบวาขอมูลภาวะเสี่ยงตอการเกิด
แผลกดทับตาม Braden scale ของกลมุ ศึกษา และกลมุ อางอิง
ดานการตอบสนองตอแรงกดทีท่ ำใหไมสขุ สบายสวนใหญ
มีการตอบสนองไดดตี อ แรงกดทีท่ ำใหไมสขุ สบาย (รอยละ
37.5 และ 35.5) ดานการเปยกชื้นของผิวหนังสวนใหญ
มีการเปยกชืน้ ตลอดเวลา (รอยละ 85.0 และ 90.0) ดานความ
สามารถในการทำกิจกรรมสวนใหญอยบู นเตียงตลอดเวลา
(รอยละ 85.0 และ 90.0) ดานความสามารถในการควบคุม
และเปลี่ยนทาทาง สวนใหญ มีการขยับเปลี่ยนทาหรือ

แขนขาเองไดเล็กนอย (รอยละ 70.0 และ 72.5) ดานการ
ไดรบั อาหารสวนใหญ รับอาหารทางสายยางไดหมดหรือ
รับประทานไดมากกวา 1/2 ถาดหรือให TPN (รอยละ 75.0
และ 65.0) และดานแรงเสียดสีและแรงเฉือนสวนใหญ
นัง่ ทรงตัวอาจมีลนื่ ไถล (รอยละ 55.0 และ 65.0) ตามลำดับ
3. สัดสวนการเกิดแผลกดทับในผูปวยที่ไดรับการ
ดูแลตามชุดของวิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3h แตกตางกับผูปวย
ทีไ่ ดรบั การดูแลตามปกติอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สัดสวนการเกิดแผลกดทับระหวางกลมุ ศึกษา และกลมุ อางอิงโดยใชสถิติ chi-square
ลักษณะ
การเกิดแผลกดทับ
เกิดแผลกดทับเกรด 2-4
ไมเกิดแผลกดทับ

กลมุ ศึกษา
จำนวน
(40 คน)

รอยละ

กลมุ อางอิง
จำนวน
(40 คน)

รอยละ

p-value
0.001

3
37

7.5
92.5

12
28

30.0
70.0

*p < .0.01
จากตารางที่ 3 พบว า การเกิ ด แผลกดทั บ เกรด นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสรุปไดวา การใชชุด
2-4ในกลมุ ศึกษามีจำนวนนอยกวากลมุ อางอิง (รอยละ 7.5 ของวิ ธี ป ฏิ บั ติ SSIE-Tq3h สามารถป อ งกั น การเกิ ด
และรอยละ30.0 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบ สัดสวน แผลกดทับไดดกี วาการดูแลตามปกติ
การเกิดแผลกดทับแลวพบวามีความแตกตางกันอยางมี
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การอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย พบว า สั ด ส ว นการเกิ ด แผลกดทั บ ของ
กลมุ ศึกษาทีใ่ ชชดุ ของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h เพือ่ ปองกัน
การเกิดแผลกดทับ มีสัดสวนการเกิดแผลกดทับต่ำกวา
กลมุ อางอิงทีใ่ หการดูแลตามปกติอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 แสดงวาการนำชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h
เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับไปใชในหอผูปวยพิเศษ
อายุรกรรมชัน้ 5โรงพยาบาลพิจติ รสามารถลดสัดสวนการ
เกิดแผลกดทับในผปู ว ยกลมุ เสียงไดจริงทัง้ นีอ้ ธิบายไดวา
การทีส่ ดั สวนการเกิดแผลกดทับลดลง เนือ่ งจากทีมบุคลากร
ทางการพยาบาลมีแนวทางในการดูแลผปู ว ยและไดปฏิบตั ิ
ตามชุดของวิธีปฏิบัติ SSIE-Tq3hในการปองกันการเกิด
แผลกดทับซึ่งชุดของวิธีปฏิบัติดังกลาวมีขั้นตอนการใช
กระบวนการของการปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานความรเู ชิงประจักษ
โดยไดทบทวนและนำหลักฐานความรูเชิงประจักษที่มี
ความนาเชื่อถือ มีการพัฒนาอยางเปนระบบมาใช มีการ
พิสูจนแลววาสามารถปองกันการเกิดแผลกดทับไดจริง
ครอบคลุมตั้งแตแรกรับผูปวยไวในความดูแลจนกระทั่ง
จำหนายออกจากโรงพยาบาล (Xiao-Lin Zuo & Fan-Jie
Meng, 2015; Prasungsit, Rungsangjun, & Moungghen,
2016)โดยชุดของวิธีปฏิบัติประกอบดวย 1) S: Surface
คื อ การใช ที่ น อนลมไฟฟ า ชนิ ด ลอนในการลดแรงกด
เนื่องจากที่นอนลมจะชวยลดและกระจายแรงกดที่จะกด
ทั บ ลงบนผิ ว หนั ง ที่ ท าบกั บ ปุ ม กระดู ก ส ง ผลให แ รงที่
กดลงระหวางทีน่ อนกับผิวหนังลดลง ( NPUAP/EPUAP/
PPPIA,2014) ที่นอนลมทำงานแบบสลับการยุบพองตอ
เนือ่ งเปนจังหวะ ตลอดเวลา รางกายไมถกู กดทับบริเวณใด
บริเวณหนึง่ นานๆ นอกจากนีย้ งั มีการตรวจประเมินสภาพ
ที่นอนลมทุกครั้งที่พลิกตะแคงตัวเพื่อปองกันการเกิด
bottom out ซึ่งเปนสภาพที่นอนจมตัวลงบนที่นอนปุม
กระดูกสัมผัสกับพื้นที่นอนและปรับแรงดันลมใหเหมาะ
สมกับน้ำหนักผปู ว ย (Prasungsit et al., 2016)2) S: Skin
คือการดูแลความชุมชื้นของผิวหนัง และบริเวณผิวหนัง
ทีเ่ ปราะบางโดยการดูแลผิวหนังใหชมุ ชืน้ โดยการทาโลชัน่
หรือครีมเพื่อปองกันหรือบรรเทาความแหงของผิวหนัง
เนือ่ งจากสามารถเพิม่ ปริมาณน้ำแกผวิ หนัง ทำใหผวิ หนัง

มีความชุมชื้น เปนการชวยสงเสริมความแข็งแรงและ
ความยืดหยนุ ของผิวหนัง (Srisupan, 2010) มีการประเมิน
จุดกดและจุดเปราะบางเชน กรณีมีการเกร็งของแขน ขา
มีแผลมากอนรวมถึงสภาพผิวหนังที่ ใบหู ไหล กนกบ
สะโพก สนเทา ตั้งแตแรกรับ (Wounds UK, 2018)
เพื่อใหสามารถวางแผนการดูแลไดอยางเหมาะสม 3)
I: Incontinence คือการดูแลผิวหนังเพื่อปองกันการถูก
ทำลายจากการเปยกชื้นของปสสาวะ อุจจาระ ดวยการ
ทำความสะอาดผิวหนังหลังการขับถายทันทีหรือไมเกิน
30 นาทีดวยสบู pH 5.2-5.5 เพื่อลดการสัมผัสปสสาวะ/
อุจจาระเปนเวลานาน โดยเฉพาะในผูสูงอายุที่ผิวหนังมี
ความบาง ผิวหนังผิวหนังชั้นนอกสุดจะออนแอสูญเสีย
ความยืดหยุน เกิดแผลกดทับไดงายและสบูที่มีคาความ
เปนกรดดางใกลเคียงกับคาความเปนกรดดางตามธรรมชาติ
ของผิ ว หนั ง เพื่ อ ลดการระคายเคื อ งจากค า ความเป น
กรดดางทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผิวหนัง (Beekman, Schoonhoven,
Verhaeghe , Heyneman , & Defloor ,2009) ใชน้ำลาง
คราบอุจจาระแลวซับใหแหง งดการขัดถูบริเวณผิวหนัง
ที่ เ ปราะบางเป น การลดแรงเสี ย ดสี ซึ่ ง เป น การทำลาย
ผิ ว หนั ง และใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ คลื อ บผิ ว หนั ง เพื่ อ ปกป อ ง
ผิวหนังจากความเปยกชื้น (Beeckman, Woodward, &
Gray,2011) 4) E: Encourage Nutrition คือ การดูแลใหได
รับสารอาหารเพียงพอ ดวยการประเมินการไดรบั สารอาหาร
ในแตละวันเมือ่ มีภาวะทุพโภชนา, ระดับ Serum albumin
≤ 3.5mg/dl, Hct. ≤ 30% พิ จ ารณารายงานแพทย
และปรึกษาโภชนากรเนือ่ งจากผปู ว ยทีม่ ภี าวะทุพโภชนา,
ระดับอัลบูมนิ ในเลือดต่ำกวา 3.5 mg/dl ระดับความเขมขน
ของเม็ ด เลื อ ดแดงและจำนวนเม็ ด เลื อ ดขาวจะลดลง
กวาปกติ ซึ่งจะทำใหเซลลบวม เกิดความพรองในการ
แลกเปลีย่ นอาหาร ออกซิเจน และของเสียมีผลทำใหเซลล
สูญเสียความสมบูรณและความคงทน ทำใหงายตอการ
เกิดแผล (Mamom, 2012) 5) Tq3h: Turn Position คือ
การเปลี่ยนและจัดทานอนทุก 3 ชั่วโมงโดยใชอุปกรณ
จัดทารองใตที่นอนลมในทาตะแคงซาย-ขวาและเอียง
ไมเกิน 30 องศา เพือ่ กระจายแรงกด และลดแรงกดโดยตรงที่
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greater trochanter และไหล (Moore & Cowman,2012)
การจัดทา ตะแคงซาย-ขวา ขาสองขาง ตองไมทับกัน
ปองกันการกดทับเฉพาะทีร่ ะหวางปมุ กระดูกทานอนหงาย
กรณีมีการเกร็งน้ำหนักลงที่สนเทาหรือเทาบวม ใชวัสดุ
รองใตที่นอนลมบริเวณนองใหสนเทาลอยเพื่อใหลด
แรงกดทีส่ น เทา (Guy, 2012) การยกและเคลือ่ นยายผปู ว ย
ใชผารองตามยาวของตัวผูปวยและเคลื่อนยายดวยความ
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการดึงลากวิธีนี้จะไมทำใหเกิดการ
เสียดสีของผิวหนังผูปวยกับที่นอนจนเปนแผลกดทับได
(Aphiradevagesate, 2009) นอกจากนีย้ งั ดูแลความเปยกชืน้
และสังเกตสภาพผิวหนังตำแหนงที่กดทับกอนเปลี่ยน
ทานอน เพือ่ ประเมินสภาพผิวหนังทีม่ โี อกาสเกิดแผลกดทับ
และหาแนวทางปองกันการเกิดแผลกดทับ (Khaiphet,
2009)
การนำชุดของวิธปี ฏิบตั ิ SSIE-Tq3h มาเปนแนวทาง
ในการดู แ ลผู ป ว ยเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ซึ่ ง
สอดคลองกับหลายการศึกษาทีผ่ า นมา เชนการศึกษาของ
ประภาพร ดองโพธิ์ (Dongpho, 2019) ทีศ่ กึ ษาประสิทธิผล
ของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับปองกันการเกิด
แผลกดทับ อุบัติการณการเกิดแผลกดทับภายหลังการ
ใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ สำหรับปองกันการเกิดแผลกดทับ
ในผปู ว ยลดลงต่ำกวา กอนใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ สำหรับ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ และการศึกษาของพัชรินทร
คำนวล นิภาภรณ เชื้อยูนานและศิริพร เดชอุปการะกุล
(Khamnuan, Chuayunan, & Detupakarakul, 2018) ทีศ่ กึ ษา
ผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการปองกัน
การเกิดแผลกดทับในผูปวยกลุมเสี่ยงโรงพยาบาลพะเยา
กลุมที่ใชแนวปฏิบัติใหมเกิดแผลกดทับลดลง 45% ของ
ผปู ว ยทีใ่ ชแนวปฏิบตั เิ ดิม เชนเดียวกับบรรจงพร กันเผือก
(Kunphurk, 2009)ได ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการใช
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับปองกันการเกิดแผลกดทับ
ในผสู งู อายุโรคหลอดเลือดสมองหอผปู ว ยอายุรกรรมหญิง 1

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกหลังการใชแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิกสำหรับปองกันการเกิดแผลกดทับในผูสูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองมีอุบัติการณการเกิดแผลกดทับ
ลดลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05) และนอกจากนี้
อิสรีย ขันชัยทิศ (Khunchaitis, 2014) ศึกษาประสิทธิผล
ของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับปองกันการเกิด
แผลกดทับในผปู ว ยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผปู ว ย
อายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอรมิค เชียงใหม
อุ บั ติ ก ารณ ก ารเกิ ด แผลกดทั บ ในผู ป ว ยสู ง อายุ โ รค
หลอดเลื อ ดสมองกลุ ม ที่ ใ ช แ นวปฏิ บั ติ พ บอุ บั ติ ก ารณ
การเกิดแผลกดทับต่ำกวากลมุ ทีไ่ มใชแนวปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิ จั ย พบว า การใช ชุ ด ของวิ ธี ป ฏิ บั ติ
SSIE-Tq3h สามารถปองกันการเกิดแผลกดทับไดดีกวา
การดูแลตามปกติจงึ ควรสนับสนุนการนำชุดของวิธปี ฏิบตั ิ
SSIE-Tq3hไปใชในหอผูปวยอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล
เพือ่ ปองกันการเกิดแผลกดทับ เชน หอผปู ว ยพิเศษศัลกรรม
และหอผปู ว ยพิเศษอายุรกรรมอืน่ ๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษานี้กลุมตัวอยางเปนผูปวยระยะพักฟนและ
นอนพักในหอผปู ว ยพิเศษ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาในผปู ว ย
กลุมอื่นๆ ในหอผูปวยสามัญ เชน หอผูปวยอายุรกรรม
หอผปู ว ยศัลยกรรม ซึง่ ตองมีการเตรียมอุปกรณและเตรียม
ความพรอมของทีมบุคลากรผดู แู ล
กิตติกรรมประกาศ
ผวู จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผอู ำนวยการโรงพยาบาลพิจติ ร
ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ในมนุษย และกลุมตัวอยางทุกทาน ที่ใหความรวมมือ
ในการทำวิจยั เปนอยางดี
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