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บทคัดย่อ
การวิจยั กึ่งทดลองครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลต่อการหายของ
แผลในผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับซึ่งแพทย์อนุญาตให้ไปดูแลแผลที่บา้ นตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2554 จานวน 40 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง 20 ราย แรกจัดเข้ากลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาล
ตามปกติ และกลุ่มตัวอย่าง 20 ราย หลังจัดเข้ากลุ่มทดลอง ซึ่ งได้รับการพัฒนาทักษะการดูแลแผลที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล (2) แบบประเมินการหายของแผลกดทับ
(3) รู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลแผล ซึ่ งประกอบด้วย การให้ความรู ้และการสาธิ ตการทาความสะอาดแผล
ร่ วมกับการใช้คู่มือการดูแลแผลกดทับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบค่าที ผลการศึกษา
พบว่าภายหลังเข้าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ อัตราการหายของแผลของกลุ่มทดลองสู งกว่าก่ อนเข้าร่ วมโครงการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01) จากผลการศึกษา
*ผู้รับผิดชอบบทความ : j_mamom@hotmail.com

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ) 2556

ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลแผลที่พฒั นาขึ้นนี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มการหาย
ของแผลจึงควรนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวต่อไป
คาสาคัญ : ทักษะการดูแลแผล; การหายของแผล; แผลกดทับ

Abstract
This quasi-experimental research is aimed at comparing the healing progress of pressure ulcers between
the patient group receiving adeveloped wound care skills and the patient group receiving only conventional
nursing care. The samples in this research consist of forty pressure ulcer patients employing self-care at home
under the doctor’s permission from May to September, 2011. The simple grouping method was used and the
first twenty patients were used as the control group, whereas the remaining twenty patients were assigned to the
study group. Three main research tools were used: (1) a demographic data recording form; (2) the Pressure
Ulcer Status Tool; and (3) a wound care skills composed of anawareness and demonstration of clean wounds
with handbook on pressure ulcer care. Data analysis was performed using mean, standard deviationand t-test.
The results revealed that at 4 weeks after enrollment, the experimental group showed a significant increase in
the wound healing progress, higher than before entering the program (p < 0.01) and higher than those in the
control group (p < 0.01). The results from this study show that this developed wound care skills for pressure
ulcer care was effective in promoting wound healing. The results suggest that this educational program can be
useful as a guideline for preparing a handbook for home-based pressure ulcer care, which would benefit nursing
practice as a whole in the future.
Keywords: developed wound care skills; wound healing progress; pressure ulcer patients
เลือดบกพร่ อง โดยพบว่าหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงใต้
ผิวหนังจะลดลงประมาณ 1 ใน 3 ของอายุที่เพิ่มขึ้ น
การรับความรู ้สึกที่ผิวหนังลดลงอันเนื่ องมาจากความ
เสื่ อมของปลายประสาทที่ เพิ่มขึ้ นตามอายุ จึ งทาให้
ผูส้ ู งอายุมีโอกาสเกิ ดแผลกดทับมากกว่าผูป้ ่ วยในวัย
อื่ น [1-3] ซึ่ งต าแหน่ ง ที่ เ กิ ด แผลกดทับ ได้ม ากคื อ
บริ เวณปุ่ มกระดู ก [4] โดยเฉพาะบริ เวณก้ น กบ
สะโพก สะบั ก และส้ น เท้ า [5] นอกจากนี้ ยัง มี
การศึ กษาพบว่าผูป้ ่ วยที่มีขอ้ จากัดในการเคลื่อนไหว
ร่ วมกับมีภาวะการรับความรู ้สึกต่าง ๆ ลดลง จะทาให้

1. บทนา
แผลกดทับ เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่ เกิ ด ได้กับ
ผูป้ ่ วยที่ เ ข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยวัย สู ง อายุที่ มี อ ายุ 65 ปี ขึ้ น ไป และผูป้ ่ วยที่ มี
ข้อ จ ากัด ในการเคลื่ อ นไหว [1] ซึ่ ง เมื่ อ อายุม ากขึ้ น
ผิวหนังจะเริ่ มบางลงจากมวลกล้ามเนื้ อที่ ลดลงและ
เนื้อเยือ่ ชั้นใต้ผิวหนังจะมีปริ มาณไขมันลดลง เนื้ อเยื่อ
สู ญเสี ยความยืดหยุ่น เกิ ดแผลได้ง่าย และเมื่ อมีแผล
แล้วจะทาให้แผลหายช้า แรงเกาะระหว่างชั้นผิวหนัง
ลดลง ทาให้การกระจายแรงกดทับและการไหลเวียน
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ผูป้ ่ วยไม่มีความรู ้ สึกเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยและครอบครัวไม่เห็นความสาคัญและตระหนัก
ถึ ง อัน ตรายของแผลกดทับ น าไปสู่ การจัดการดู แ ล
แผลกดทับที่ไม่ถูกต้อง [6] ส่งผลทาให้เกิดการลุกลาม
ของแผลเพิ่มมากขึ้ นต่อไปและมีความยุ่งยากในการ
จัดการมากขึ้น
ผลกระทบจากแผลกดทับ ที่ มี ผ ลต่ อ ผูป้ ่ วยมี
มากมาย อาทิ เช่น ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน การถูก
จ ากั ด การเคลื่ อ นไหว ระยะเวลารั ก ษาตั ว อยู่ ใ น
โรงพยาบาลนาน ค่ ารั กษาพยาบาลสู ง บุ คลากรที ม
ผูด้ ูแลมีภาระงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็ นภาระการดูแล
และค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของครอบครั ว [1,7] แผลมี
โอกาสเกิ ดการติดเชื้ อได้ง่าย และมีแนวโน้มที่ ผูป้ ่ วย
จะเสี ยชี วิต จากแผลกดทับเพิ่ม มากขึ้ นเรื่ อ ย ๆ [8,9]
เมื่ อเกิ ดแผลกดทับขึ้ นทาให้ผูป้ ่ วยเกิ ดความคับข้อ ง
ใจความโกรธความเครี ยด วิตกกังวล ซึ่ งเป็ นปั ญหา
ทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ ที่สาคัญประการหนึ่ งจาก
การมี แ ผลกดทับ [10] ฉะนั้น พยาบาลซึ่ ง มี บ ทบาท
สาคัญในทีมสุขภาพในการจัดการกับแผลกดทับ ต้อง
มีการพัฒนาความรู ้เกี่ ยวกับการ ดู แล และการรั กษา
แผลกดทับ รวมทั้งการพัฒนางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยต่อไป
งาน การ พยาบ าลต ร วจ โ ร ค ศั ล ยกร ร ม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นหน่วย
บริ การสุ ขภาพที่ มีกิจกรรมที่ สาคัญประการหนึ่ ง คื อ
การทาความสะอาดแผล ทั้งแผลผ่าตัดทางศัลยกรรม
ทัว่ ไป ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมทางเดิ นปั สสาวะ
รวมทั้งการดู แลผูป้ ่ วยที่ มีแผลกดทับทุ กรายที่ มาพบ
แพทย์เพื่อประเมินและติดตามความก้าวหน้าของแผล
หลังจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่ งเป้ าหมายหลัก
ของการดูแลแผลคือการส่งเสริ มกระบวนการหายของ
แผล โดยการเพิ่มความชุ่ มชื้ นให้กับพื้นผิวของแผล

การป้ องกั น การติ ด เชื้ อ การก าจั ด สิ่ ง สกปรก สิ่ ง
แปลกปลอม แหล่งการติดเชื้อหนองหรื อเนื้อเยือ่ ที่ตาย
แล้ ว ออกจากแผล [11] โดยการท าแผลอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องมี การประเมิ นการหายของ
แผลอย่างครอบคลุมทุกปั จจัยที่เกี่ยวข้องขั้นตอนและ
กระบวนการทาความสะอาดแผลเหมาะสมตามสภาพ
แผลในผูป้ ่ วยแต่ ล ะรายที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก วิ ช าการ
นอกจากนั้นการทาแผลให้มีป ระสิ ทธิ ภาพจะต้องมี
การจัดการที่ ถู กต้องเหมาะสมและต้องได้รับ ความ
ร่ วมมือจากผูใ้ ช้บริ การเพราะการทาความสะอาดแผล
มั ก จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดทุ ก ข์ ท รมานแก่
ผูใ้ ช้บ ริ การ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความไม่ร่ วมมื อ อันจะ
ขัดขวางขั้นตอนการทาความสะอาดแผลทาให้แผลไม่
สะอาดกระบวนการหายของแผลช้าลงมี การติดเชื้ อ
เพิ่มขึ้น การหายของแผลใช้เวลานานขึ้นต้องเสี ยเวลา
ทาแผลบ่อยและนานมากขึ้นเป็ นภาระต่อทีมสุ ขภาพที่
ต้องใช้เวลาในการทาแผลมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะใน
ผูป้ ่ วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาต่อเนื่ องที่บา้ น
พร้อมกับให้ญาติเป็ นผูด้ ูแลทาความสะอาดบาดแผล
นั้น หากมี ปัญหาเกี่ ยวกับการดู แลแผลกดทับที่ บ้าน
แล้ว จะส่ งผลทาให้อาจเกิ ดอันตรายถึ งชี วิตได้ เช่ น
การติ ดเชื้ อทัว่ ร่ างกาย การถูกตัดอวัยวะ หรื อการติ ด
เชื้ อ ที่ อ วัย วะส่ ว นอื่ น ต้อ งเสี ย เวลาและสิ้ น เปลื อ ง
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น นอกจากนี้ แล้วหากผูป้ ่ วยและ
ญาติไม่มีความรู ้ในการดูแลแผลอย่างครอบคลุม อาจ
เพิ่มความเสี่ ยงในการเกิ ดแผลกดทับแห่ งใหม่ได้อีก
ด้วย
ปั จจุบนั จานวนผูป้ ่ วยที่มีความจาเป็ นต้องนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจากภาวะโรค
เรื้ อรังที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาล
มี เตี ยงรั บ ผูป้ ่ วยที่ จากัด จานวนแพทย์ พยาบาลและ
บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละสาขาสุ ข ภาพอื่ น มี ไ ม่
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2.2 อัต ราการหายของแผลระหว่า งกลุ่ ม ที่
ได้รับรู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลแผลและกลุ่ม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

เพียงพอกับปริ มาณผูป้ ่ วย รวมทั้งสภาวะการเจ็บป่ วย
แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า ที่ ซั บ ซ้ อ น ท า ใ ห้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
โรงพยาบาลสูงขึ้นมาก เป็ นเหตุให้แพทย์ตอ้ งจาหน่าย
ผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาลโดยเร็ ว พร้อมด้วยการดูแล
รักษาด้วยตนเองที่บา้ น ซึ่งผูป้ ่ วยจาเป็ นที่จะต้องได้รับ
การดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยส่วนหนึ่ ง
เกิดจากตัวผูป้ ่ วยเองที่จะต้องตระหนักเห็นคุณค่าของ
การดูแลตนเอง ปฏิ บตั ิตามคาแนะนาของทีมสุ ขภาพ
และส่ ว นหนึ่ ง ยังขึ้ นอยู่กับ ความสามารถของผูด้ ู แ ล
ฉะนั้นทั้งตัวผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลจาเป็ นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ เพื่ อช่ วยให้การ
ดู แ ลผู ้ป่ วยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ที ม ผู ้วิ จั ย ซึ่ ง
ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาล และพยาบาลประจ า
หน่วยตรวจโรคศัลยกรรม จึงเห็นความจาเป็ นในการ
ที่จะพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่ จาเป็ น
ในด้า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ก ารดู แ ลผู ้ป่ วยมี คุ ณ ภาพ
รั กษาไว้ ซึ่ งคุ ณภาพชี วิตของผูป้ ่ วย ป้ องกันการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหรื อภยันตรายต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นที่
ทาให้ตอ้ งกลับไปรักษาซ้ าในโรงพยาบาล จึงร่ วมมือ
กันในการศึ กษาผลของรู ปแบบการพัฒนาทักษะการ
ดูแลต่อการหายของแผลในผูป้ ่ วยที่ มีแผลกดทับเพื่อ
นามาใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาแนวปฏิ บัติ การ
พยาบาลผูป้ ่ วยที่ มีแผลกดทับ โดยมีงานวิจยั เป็ นฐาน
และนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการ
บริ ก ารพยาบาลด้า นการดู แ ลผู ้ป่ วยที่ มี แ ผลกดทับ
ต่อไป

3. อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย แบบกึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental research) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ
อัตราการหายของแผลในผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับระหว่าง
กลุ่ ม ที่ ไ ด้รับ รู ปแบบการพัฒ นาทัก ษะการดู แลแผล
และกลุ่มที่ ได้รับการพยาบาลตามปกติ ในช่วงเดื อน
เมษายน - กันยายน 2554
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับที่มารับการตรวจห้องทาแผล งาน
การพยาบาลตรวจโรคศั ล ยกรรม โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จานวน 40 คน กาหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1.1 เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น
แผลกดทับทุกระดับ และแพทย์อนุญาตให้กลับไปทา
แผลที่บา้ น
3.1.2 มี ญ าติ /ผูด้ ู แ ล ซึ่ งเป็ นผูด้ ู แลและท า
ความสะอาดแผลผู ้ป่ วย มาโรงพยาบาลพร้ อ มกับ
ผูป้ ่ วยทุกครั้ง
3.1.3 สามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ
ถูกต้อง
3.1.4. ยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
การคานวณขนาดตัวอย่างและเหตุผลในการ
เลื อ กอาสาสมัครในการวิจัย : ในการศึ ก ษาครั้ งนี้
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงกึ่งทดลองที่
เป็ นการเปรี ยบเทียบ 2 กลุ่ม จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่
น้อยกว่า 15 รายต่อกลุ่ม [13] และเพื่อป้ องกันการสู ญ
หายของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้จานวนกลุ่มละ 20 ราย

2. วัตถุประสงค์ การวิจัยเพือ่ เปรียบเทียบ
2.1 อัตราการหายของแผลก่อนและหลังเข้า
ร่ วมโครงการของกลุ่ มตัวอย่างที่ ไ ด้รั บรู ปแบบการ
พัฒนาทักษะการดูแลแผล
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3.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2
ส่วน คือ
3.2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ค รอบครั ว
ระยะเวลาของการเป็ นแผลกดทับ ระยะของแผลกด
ทับ สิ ทธิการรักษา
3.2.2 แบบประเมินการหายของแผลกด
ทับ (pressure ulcer status tool, PUSH) สร้างโดย
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)
[14,15] เพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของแผลทุ ก
ช่วงเวลา ประกอบด้วย 3 ปั จจัย ได้แก่
(1) ขนาดของแผล หมายถึ ง การวัด
ส่วนที่กว้างที่สุด โดยใช้หน่วยเป็ นเซนติเมตร และวัด
ส่ วนที่ยาวที่ สุด หน่วยเป็ นเซนติเมตร นาผลลัพธ์ของ
การวัด มาคู ณ กัน และคิ ด ค่ า เป็ นตารางเซนติ เ มตร
แบ่งเป็ น 10 คะแนนย่อย ได้แก่ (1) 1 คะแนน หมายถึง
น้อยกว่า 0.3 cm2 (2) 2 คะแนน หมายถึง 0.3-0.6 cm2
(3) 3 คะแนน หมายถึง 0.7-1.0 cm2 (4) 4 คะแนน
หมายถึง 1.1-2.0 cm2 (5) 5 คะแนน หมายถึง 2.1-3.0
cm2 (6) 6 คะแนน หมายถึง 3.1-4.0 cm2 (7) 7 คะแนน
หมายถึง 4.1-8.0 cm2 (8) 8 คะแนน หมายถึง 8.1-21.0
cm2 (9) 9 คะแนน หมายถึ ง 21.1-24.0 cm2 และ
(10) 10 คะแนน หมายถึง มากกว่า 24.0 cm2
(2) ปริ มาณสิ่ งคัดหลัง่ ที่ ออกจากแผล
แบ่งเป็ น 4 คะแนนย่อย ได้แก่ (1) 0 คะแนน หมายถึง
ไม่มีเลย (2) 1 คะแนน หมายถึ ง เล็กน้อย (จานวน
ประมาณ 1-25 % ของพื้นผิวของแผล) (3) 2 คะแนน
หมายถึง ปานกลาง (จานวนประมาณ 26-50 % ของ
พื้นผิวของแผล) และ (4) 3 คะแนน หมายถึ ง มาก
(จานวนมากกว่า 50 % ของพื้นผิวของแผล)
(3) ลักษณะของพื้นแผลแบ่งออกเป็ น
5 คะแนนย่อย ได้แก่ (1) 0 คะแนน หมายถึง แผลหาย

แล้วด้วยการมีเนื้อเยือ่ อิพิทีเลียลปกคลุม (2) 1 คะแนน
หมายถึง เนื้ อเยื่อสี ชมพูที่งอกจากขอบของแผล (3) 2
คะแนน หมายถึง เนื้ อเยื่อสี ชมพูหรื อสี แดงเนื้ อวัวชุ่ม
ชื้นมันวาว (4) 3 คะแนน หมายถึง เนื้ อตายสี เหลือง
หรื อสี ขาว และ (5) 4 คะแนน หมายถึง พื้นแผลที่เป็ น
เนื้อตายแข็งสี ดาสี น้ าตาล
เกณฑ์ ก ารประเมิ น การหายของแผล
PUSH tool มีคะแนนสูงสุด 17 คะแนน หมายถึง แผล
ไม่ดี ถ้าแผลที่ดีข้ ึนคะแนน PUSH จะลดลงเรื่ อย ๆ จน
คะแนนต่าสุด 0 คะแนน หมายถึง แผลหายแล้ว
(3) รู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลแผล
กดทับที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย
(3.1) กิ จกรรมการให้ความรู ้ ซึ่ งเป็ น
การให้ ค วามรู ้ กั บ ผู ้ป่ วยและครอบครั ว เกี่ ย วกั บ
ความหมาย สาเหตุ ระดับของแผลกดทับ จุดประสงค์
ของการทาความสะอาดแผล ขั้นตอนและวิธีการทา
ความสะอาดบาดแผล การประเมินการหายของแผล
รวมถึ งการดู แลด้านอื่ น ๆ เพื่อส่ งเสริ มการหายของ
แผล ได้แก่ การจัดท่ านอน การพลิกตะแคงตัว และ
การส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ โดยอาศัยความร่ วมมือ
กัน ในที ม สุ ข ภาพซึ่ งประกอบไปด้ ว ยแพทย์แ ละ
พยาบาล เริ่ ม ให้ความรู ้ ต้ งั แต่ วนั แรกที่ มาพบแพทย์
โดยใช้คู่ มื อ การท าความสะอาดแผลกดทับ ที่ ผูว้ ิจัย
ศึ ก ษาจากต ารา วารสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนขอคาปรึ กษาจากผูม้ ี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ดูแลผูป้ ่ วย
(3.2) กิ จกรรมการสาธิ ตการทาความ
สะอาดแผลกดทับ พร้ อ มกับ ให้ ญ าติ ผู ้ดู แ ลสาธิ ต
ย้อนกลับในการทาความสะอาดแผล เพื่อให้แน่ ใจว่า
เมื่ อกลุ่มตัวอย่างกลับบ้านแล้วจะสามารถปฏิ บัติได้
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้แนะนา จนกลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ ใช้
ในการดาเนินการวิจยั
(1) การหาความตรงตามเนื้ อ หา
(content validity) ของคู่มือการทาความสะอาดแผล
กดทับ ผูว้ ิจัย นาไปตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ตลอดจนการจัด
ลาดับเนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน อาจารย์แพทย์ที่
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรม 1 ท่าน
พยาบาลชานาญการที่มีประสบการณ์ในด้านการดูแล
ผูป้ ่ วยที่ มีแผล (APN) จานวน 2 ท่ าน หลังจากนั้น
ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูป้ ่ วยที่ มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 ราย เพื่อ
ประเมินความเข้าใจเนื้อหาแล้วนาข้อบกพร่ องที่ได้มา
ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้จริ ง
(2) การหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ
(reliability) ของแบบประเมินการหายของแผลกดทับ
(PUSH tool) ผูว้ ิจยั ได้นามาหาความเชื่อมัน่ ของแบบ
ประเมิ น โดยน าไปทดลองใช้กับ ผู ้ป่ วยที่ มี แ ผลที่ มี
คุณสมบัติเช่ นเดี ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการศึ กษา
จานวน 10 ราย นาคะแนนที่ ได้วิเคราะห์หาค่าความ
เชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า
เท่ากับ 0.92
การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั แนะนาตัวกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจง
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล โดยให้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเข้าร่ วมการวิจยั ด้วยตนเอง
โดยความสมัครใจ และชี้แจงให้ทราบว่าสามารถถอน
ตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อการรักษา ในการบันทึ กข้อมูลจะไม่มีการระบุชื่อ
ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง

จะถูกเก็บเป็ นความลับและนามาใช้ประโยชน์ในทาง
การศึ ก ษาเท่ า นั้ น เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งยิ น ดี ใ ห้ ค วาม
ร่ วมมือ จึงให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั จึงเริ่ มดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการ
ดาเนินการวิจยั
3.3.1 ทาหนังสื อผ่านจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิ จั ย ในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูล
3.3.2 เมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้ว ผูว้ ิจยั เข้าพบ
หัว หน้า งานการพยาบาลตรวจโรคศัล ยกรรม เพื่ อ
ชี้ แ จงวัต ถุป ระสงค์แ ละขอความร่ ว มมื อในการเก็ บ
ข้อมูล
3.3.3 ผูว้ ิจัย ดาเนิ น การกับกลุ่มตัวอย่า ง
ดังนี้
(1) กลุ่มทดลอง
(1.1) ผูว้ จิ ยั แนะนาตนเองพร้อมทั้ง
อธิ บายวัตถุประสงค์ในการวิจัย ขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล พร้ อ มทั้ง การพิ ทัก ษ์สิ ท ธิ์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการเข้าร่ วมการวิจยั ในครั้งนี้
(1.2) ผูว้ ิจยั อธิ บายถึงวิธีการกรอก
ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลและวิธีตอบแบบสอบถาม
จนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ แล้วจึงให้กรอกข้อมูล
(1.3) ผูว้ ิจยั ประเมิ นการหายของ
แผลกดทับโดยใช้ PUSH tool version 3.0 ในกลุ่ม
ตัวอย่างทุกราย
(1.4) ผู ้ วิ จั ย ใ ห้ ค ว า ม รู ้ เ รื่ อ ง
ความหมาย สาเหตุ ระดับของแผลกดทับ จุดประสงค์
ของการทาความสะอาดแผล ขั้นตอนและวิธีการทา
ความสะอาดบาดแผล การประเมินการหายของแผล
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และสาธิ ต การท าความสะอาดแผล รวมทั้ง ให้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างสาธิตย้อนกลับ พร้อมให้คู่มือการดูแลแผลกด
ทับและแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างและผูว้ จิ ยั (ในรายที่มีโทรศัพท์) เพื่อใช้ติดต่อ
สอบถามอาการและปรึ กษาปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ ผู ้ป่ วย
ต้องการ
(1.5) ในสัปดาห์ที่ 4 ผูว้ จิ ยั ประเมิน
การหายของแผลกดทับโดยใช้ PUSH tool version 3.0
พร้อมกับบันทึ กลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าของ
แผล
(1.6) น าข้อมูล ที่ ได้รับ จากกลุ่ ม
ตัวอย่างมาตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องก่อน
นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
(2) กลุ่มควบคุม
(2.1) ผูว้ จิ ยั แนะนาตนเองพร้อมทั้ง
อธิ บายวัตถุประสงค์ในการวิจัย ขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล พร้ อ มทั้ง การพิ ทัก ษ์สิ ท ธิ์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการเข้าร่ วมการวิจยั ในครั้งนี้
(2.2) ผูว้ ิจยั อธิ บายถึงวิธีการกรอก
ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลและวิธีตอบแบบสอบถาม
จนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ แล้วจึงให้กรอกข้อมูล
(3.3) ผูว้ ิจยั ประเมิ นการหายของ
แผลกดทับโดยใช้ PUSH tool version 3.0 ทุกราย
(3.4) ผู ้ วิ จั ย ใ ห้ ค ว า ม รู ้ เ รื่ อ ง
ความหมาย สาเหตุ ระดับของแผลกดทับ จุดประสงค์
ของการทาความสะอาดแผล ขั้นตอนและวิธีการทา
ความสะอาดบาดแผลพร้อมให้คู่มือการดูแลแผลที่ มี
อยู่ต ามปกติ ใ นโรงพยาบาล ให้ ผู ้ป่ วยและญาติ ท้ ัง
แลกเปลี่ ย นหมายเลขโทรศัพ ท์ ร ะหว่า งผู ้ป่ วยและ
ผูว้ ิจัย (ในรายที่ มีโ ทรศัพ ท์) เพื่อ ใช้ติด ต่อ สอบถาม
อาการและปรึ กษาปั ญหาอื่น ๆ ที่ผปู ้ ่ วยต้องการ
(2.5) ในสัปดาห์ที่ 4 ผูว้ จิ ยั ประเมิน

การหายของแผลกดทับโดยใช้ PUSH tool version 3.0
พร้อมกับบันทึ กลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าของ
แผล
(2.6) น าข้อมูล ที่ ได้รับ จากกลุ่ ม
ตัว อย่ า งมาตรวจสอบความครบถ้ว นถู ก ต้อ งก่ อ น
นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู ้วิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (statistic package of the
social science) วิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
3.4.1 ข้อ มูล สถานภาพส่ วนบุ ค คลของ
กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.2 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยอัตราการหายของแผลก่อนและหลังได้รับการ
พัฒนาทักษะการดูแลแผลด้วยสถิติทดสอบที (pairedsamples t-test)
3.4.3 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ ยอัตราการหายของแผลระหว่างกลุ่มที่ ได้รับ
การพัฒนาทัก ษะการดู แลแผลและกลุ่มที่ ได้รั บการ
สอนตามปกติ ด้วยสถิ ติที (t-test for independent
samples)

4. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 ราย อายุเฉลี่ย 64.88
ปี (SD = 10.76) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 24 ราย (60
%) มีสถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยก 20 ราย (50 %)
คู่ 12 ราย (30 %)โสด 8 ราย (20 %) รายได้ข อง
ครอบครัวส่ วนใหญ่เพียงพอ มีเหลือเก็บ จานวน 16
ราย (40 %) ส่ วนใหญ่มีแผลกดทับระยะที่ 3 จานวน
23 ราย (57.5 %) รองลงมาคือระยะที่ 2 จานวน 17
ราย (42.5 %)
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ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี เ พศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัว ระยะเวลาของการ
เป็ นแผลกดทับ ระยะของแผลกดทับ สิ ทธิ การรักษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) ผล
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าในการหายของ
แผลก่อนและหลังได้รับรู ปแบบการพัฒนาทักษะการ
ดูแลแผลของกลุ่มทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการหาย
ของแผลหลังได้รับรู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแล
แผลสู ง กว่าก่อนได้รับรู ปแบบการพัฒนาทักษะการ
ดู แ ลแผลอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความก้าวหน้าในการหายของแผลระหว่างกลุ่ม พบว่า
ค่าเฉลี่ยการหายของแผลของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุ มอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 (ดัง
ตารางที่ 2)

5. วิจารณ์
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบการพัฒนา
ทักษะการดูแลแผลที่ พฒั นาขึ้นมีอิทธิ พลต่อการหาย
ของแผล โดยมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในการหายของแผลด้วยความร่ วมมื อ
กันระหว่างบุคลากรในทีมสุ ขภาพผูป้ ่ วยและญาติ ซึ่ ง
มีการใช้คู่มือการดูแลผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับเมื่อกลับไป
ดู แ ลต่อ ที่ บ้าน เพื่อ ให้ผูป้ ่ วยและญาติ ของผูป้ ่ วยที่ มี
แผลกดทับได้มีความรู ้และมี ความตระหนักเกี่ ยวกับ
การดูแลแผลกดทับมากยิง่ ขึ้น แผลหายเร็ ว และไม่เกิด
แผลกดทับเพิ่มขึ้ น จากเดิ ม สอดคล้องกับการศึ กษา
ของจงกลภรณ์ [16] ที่ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม
การดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการต่อการป้ องกันการ
เกิ ดแผลกดทับและการส่ งเสริ มการหายของแผลใน
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะฟื้ นฟู พบว่ามีการหาย
ของแผลกดทับเมื่ อเปรี ย บเที ยบกับวันเริ่ ม ต้นศึ กษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.01) และโปรแกรม
การดู แลแผลกดทับแบบบู รณาการสามารถป้ องกัน
การเกิดแผลกดทับใหม่ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p
= 0.002) และการศึกษาเรื่ องการเตรี ยมญาติผดู ้ ูแลของ
ยุวราณี [17] ที่ ไ ด้ศึ กษาผลการเตรี ย มญาติ เ พื่ อ ดู แ ล
ผูป้ ่ วยอัมพาตที่ บา้ นต่อการป้ องกันแผลกดทับ พบว่า
หลังจากที่ ผูป้ ่ วยและญาติ/ผูด้ ูแลมีความรู ้ความเข้าใจ
แล้ ว จะน าความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของตนเองหรื อครอบครัว
ได้ และเมื่ อวิเคราะห์ ในเนื้ อหาความรู ้ในการพัฒนา

ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
อัตราการหายของแผลก่อนและหลังได้รับ
รู ปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลแผลของ
กลุ่ ม ทดลองด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบที (pair
t-test)
ความก้าวหน้าใน
ค่าเฉลี่ย S df t p value
การหายของแผล
ก่อนการทดลอง 11.35 2.56
19 8.471 0.00*
หลังการทดลอง 8.20 2.26
หมายเหตุ * p < 0.01
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
ความก้าวหน้าในการหายของแผลระหว่าง
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุ มด้วยสถิ ติ ที
(independent t-test)
กลุ่ม จานวน ค่าเฉลี่ย S df t p value
ควบคุม 20 10.55 2.91
38 -2.851 0.007*
ทดลอง 20
8.20 2.26
หมายเหตุ * p < 0.01
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ทัก ษะนี้ ในแต่ ล ะเรื่ อ งจะพบว่า การให้ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
ความหมายของแผลกดทับ พยาธิ สภาพของการเกิ ด
แผลกดทับ ตาแหน่งของแผลกดทับที่ พบบ่อย ระดับ
ของแผลกดทับ จะช่วยให้ผูป้ ่ วยและครอบครัว/ผูด้ ูแล
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแลแผลกดทับ
ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีแผลกดทับระดับที่ 3 (57.5 %) รองลงมาคือระดับที่
2 (42.5 %) และระยะเวลาการเป็ นแผลมาประมาณ 1
เดือน (57.5 %) สอดคล้องกับการศึกษาของจงกลภรณ์
[16] ศึ กษาผลของการใช้โปรแกรมการดู แลแผลกด
ทับแบบบูรณาการต่อการป้ องกันการเกิ ดแผลกดทับ
และการส่ งเสริ มการหายของแผลที่ พบว่าระยะของ
แผลกดทับ ที่ พ บบ่ อ ยคื อ ระดับ ที่ 2 และระดับ ที่ 3
ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากแผลกดทับในระดับที่ 3 เป็ น
ลัก ษณะของแผลเรื้ อ รั ง ที่ ตอ้ งการการดู แ ลค่อ นข้า ง
ใกล้ชิ ดจากครอบครั วหรื อ ผูด้ ู แล หากไม่ ได้รับ การ
ป้ องกัน หรื อ แก้ไ ขที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสม โดยการท า
ความสะอาดด้ว ยวิธี ก ารที่ ถูก ต้องจะเพิ่ มขนาดและ
ความลึ กของแผลและอาจมี การลุกลามเข้าสู่ เนื้ อเยื่อ
และกระดูก ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตได้ในการให้
ความรู ้เรื่ องอุปกรณ์ และวิธีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทาความสะอาดแผลนั้นก็มีความสาคัญในการ
ช่ ว ยเพิ่ ม ทั ก ษะการดู แ ลแผลด้ ว ย สอดคล้อ งกั บ
การศึ กษาของศจี มาศ [21] ที่ พบว่าพยาบาลจะต้องมี
การสอนให้ความรู ้เรื่ องขั้นตอนการเตรี ยมอุปกรณ์ที่
ใช้ในการทาความสะอาดแผล ได้แก่ การนึ่ งสาลี-กอซ
ชุ ด ท าแผล จะช่ ว ยให้ ผู ้ป่ วยที่ มี แ ผลกดทั บ และ
ครอบครั ว/ผูด้ ู แ ลมี ค วามรู ้ แ ละสามารถประยุกต์ใ ช้
ความรู ้ที่ได้รับให้เหมาะสมกับลักษณะของผลในแต่
ละระดับในผูป้ ่ วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการในผู ้ป่ วยก็ มี
ความส าคัญ เช่ น กัน เนื่ อ งจากภาวะโภชนาการเป็ น

ปั จจั ย ส าคั ญ ในการส่ งเสริ มการหายของแผล
โดยเฉพาะโปรตีนที่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
สร้ า งเนื้ อเยื่ อ ใหม่ แ ละเป็ นส่ ว นประกอบในการ
กระตุน้ การไหลเวียนเลือดและนาออกซิเจนไปยังแผล
วิตามินซี ช่วยในการสร้างคอลลาเจน ไฟโบรบลาสต์
ช่วยทาลายแบคทีเรี ย วิตามินเอช่วยในการสร้างเยื่อบุ
ผิว สังกะสี เป็ นส่วนประกอบในการสังเคราะห์คอลลา
เจน นอกจากนี้ ในหั ว ข้อ การจัด ท่ า นอนและการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจะเป็ นการป้ องกันการกดทับแผลที่
ส่ งผลท าให้แผลเกิ ด ลุก ลามเพิ่ มมากขึ้ นและลดแรง
เสี ยดทานและแรงเฉื อนซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ย งที่ สามารถ
ทานายการเกิดแผลกดทับได้สูงสุด [15]

6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในการให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ/ผูด้ ูแลเพื่อ
ส่ งเสริ มการหายของแผลนั้น พยาบาลต้องให้ความรู ้
ครอบคลุมในเรื่ องความหมายของแผลกดทับ พยาธิ
สภาพของการเกิดแผลกดทับ ตาแหน่งของแผลกดทับ
ที่พบบ่อย ระดับของแผลกดทับ จุดประสงค์ของการ
ท าความสะอาดแผลอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการท าความ
สะอาดแผล วิธีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทา
ความสะอาดแผล การประเมินการหายของแผล และ
การส่ งเสริ มการหายของแผลในด้านอื่น ๆ เช่ น การ
ส่ งเสริ ม โภชนาการ การจัด ท่ านอน การเคลื่ อนย้า ย
ผูป้ ่ วย และต้องมีการสาธิตให้ดูและให้สาธิ ตย้อนกลับ
ด้วย รวมทั้งวิธีการติ ดต่อขอความช่ วยเหลื อจากที ม
สุ ขภาพและต้องทาให้ญาติ /ผูด้ ู แลรู ้ สึกว่าตนเองเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของทีมสุ ขภาพในการดูแลผูป้ ่ วย ซึ่ งจะช่วย
ให้การดู แ ลผู ้ป่ วยได้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ต ้อ งการ ในปั จ จุ บัน
บทบาทการให้ค วามรู ้ มี ค วามสาคัญ มาก เนื่ อ งจาก
แนวโน้ม การเกิ ด แผลกดทับ ในโรงพยาบาลหรื อ ที่
บ้านจะลดลง หากผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ ความเข้าใจ
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เกี่ ยวกับการป้ องกันการเกิ ดแผลกดทับ และที่ สาคัญ
ที่สุดคือการจัดการและดูแลแผลกดทับที่ ถูกต้องตาม
หลั ก วิ ช าการจะช่ วยให้ แ ผลหายเร็ วขึ้ น ไม่ มี
ภาวะแทรกซ้อ นที่ อนั ตราย เช่ น แผลอักเสบติ ดเชื้ อ
เกิ ด ขึ้ น อั น จะส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ป่ วยและ
ครอบครั วได้ และเป็ นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ดูแลให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับต่อไป

[5]

7. กิตติกรรมประกาศ

[6]

ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ก อ ง ทุ น วิ จั ย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ที่ได้กรุ ณา
ให้ทุนสนับสนุ นการวิจัย และความสาเร็ จทั้งปวงที่
ผูว้ ิจัย ได้รั บ ในครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ ผูป้ ่ วยและญาติ ทุ ก
ท่ านที่ ใ ห้ความร่ วมมื อ ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้ งนี้
สาเร็ จลุล่วงด้วยดี

[7]
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