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               อบุัตกิารณก์ารเกดิแผลกดทับใน PICU 

ความสําคัญและความเปนมา 



ความสําคัญและความเปนมา 

  

 

Modified Braden Q และBraden ≤12 
 

เกิดแผลกดทับ 

บริเวณท่ีพบบอยคือ ทายทอย กนกบ และปุมกระดูกขอเทา   



วัตถุประสงค 

1. เปรียบเทียบอัตราการเกิดแผลกดทับของผูปวยเด็กวิกฤตระหวางกลุมท่ีไดรับ

การพยาบาลตามปกติกับกลุมท่ีใชหมอนโฟม 

2. ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผูปกครองของผูปวยเด็กในหอ

ผูปวยวิกฤตเด็ก (PICU)  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี          

3. ศึกษาความคุมทุนในการใชหมอนโฟม  

4. ปญหาและอุปสรรคในการใชหมอนโฟม  



รูปแบบวิจัย  
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) 

- ผูปวยเด็กกลุมเสี่ยงสูงที่

มีคะแนน (Braden 

score ≤ 12คะแนน)
หรือไดรับยาคลาย

กลามเน้ือ 

- แนวปฏิบัติการ

พยาบาลในการปองกัน

การเกิดแผลกดทับไม

ชัดเจน 
 

- ทบทวนแนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อปองกันและ

ลดการเกิดแผลกดทับ 

- จัดทํานวัตกรรมหมอน

โฟมปองกันการเกิดแผล

กดทับ 

- อัตราการเกิดแผลกดทับ

ลดลง 

- พยาบาลและผูปกครอง 

พึงพอใจ 

- หมอนโฟมใชงานไดมากกวา 

20 ครั้ง/ชิ้น 

- ปญหาและอุปสรรคในการใช

หมอนโฟม 

 

 
   

 

Input      Process                  Output 



วิธีวิจัย 
 
 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง 

1. กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยเด็กและผูปกครองท่ีเขานอนพักรักษาในหอผูปวย

เด็กวิกฤต(PICU) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

ท่ีมีคะแนน Modified Braden Q และBraden  ≤12 หรือไดรับยาคลาย
กลามเน้ือ จํานวน 60 ราย โดยแบงออกเปนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง 

กลุมละ 30 ราย 

2. ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพผูปฏิบัติงานในหอผูปวยเด็กวิกฤต(PICU) 

จํานวน 24 คน  

ศึกษาในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 



Inclusion  criteria 

Exclusion criteria 

1. ผูปกครองและ 

 - ผูปวยเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตองมีคะแนน  

              modified Braden Score < 12 คะแนน 

 - ผูปวยเด็กอายุมากกวา 5 ป ตองมีคะแนน   

             Braden Score < 12 คะแนน หรือ ไดรับยาคลายกลามเนื้อ 

2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตเด็ก ( PICU ) 

 ผูปกครองและผูปวยเด็กที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตเด็ก <  3 วัน 



การวิจัยประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

1. ทบทวนแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและลดการเกิดแผลกดทับ  

2. จัดทํานวัตกรรมหมอนโฟม 

3. ทดลองใชและปรับปรุงแกไขนวัตกรรม 

4. ดําเนินการเก็บขอมูล 

5. สรุปผล  

วิธีวิจัย 
 



1) เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ไดแก  หมอนโฟม และแนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพ่ือปองกันและลดแผลกดทับของหอผูปวยวิกฤตเด็ก (PICU) 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

2)    เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  

    2.1) แบบบันทึกการเฝาระวังและปองกันการเกิดแผลกดทับ 

    2.2) แบบบันทึกอัตราการเกิดแผลกดทับในหอผูปวยวิกฤตเด็ก  

                  (PICU)  

    2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผูปกครอง 

    2.4) แบบบันทึกจํานวนครั้งของการใชหมอนโฟม 

เครื่องมือวิจัย 
 



ขั้นตอนการเก็บขอมูล   
กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

วันท่ี 1  

วันท่ี 2-29  

วันท่ี 3-30  

สัมภาษณผูปกครองและช้ีแจงการวิจัย 

ใหการพยาบาลผูปวยเด็ก

ตามปกติ และ   ลงบันทึก

ขอมูล 

ใหการพยาบาลผูปวยเด็กตามแนว

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด

แผลกดทับ นําหมอนโฟม มาใชกับผูปวย

เด็ก และลงบันทึกขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลของกลุม

ตัวอยางจากแบบประเมินตาม

เคร่ืองมือวิจัย 

เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง 

จากแบบประเมินตามเคร่ืองมือวิจัย 

พยาบาลและผูปกครอง 

ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 



    

1.โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี และรอยละ ขอมูลทั่วไปและระดับ     

   ความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

2. chi-square เปรียบเทียบความแตกตางขอมูลทั่วไปและการเกิด 

    แผลกดทับระหวางสองกลุม 

3. อัตราการเกิดแผลกดทับของทั้งสองกลุม 

      

วิเคราะหขอมูล   
 



ผลการศึกษา 
 

•  ขอมูลท่ัวไป 

ผูปกครอง   ความสัมพันธ –มารดา    

               อายุ  31-40 ป 

ผูปวยเด็ก   เพศหญิง   

               อายุ 1-3 ป  

               เจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ 

               ไดรับยาคลายกลามเนื้อ 

               Braden score ≤ 12 
พยาบาล    อายุ 21-30 ป 

               ประสบการณทํางาน >5 ป 
               จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและการพยาบาลเฉพาะทาง 

               ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

  



ผลการศึกษา 
 

 

ขอมูลของผูปวยเด็ก 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง p-value 

จํานวน  

(N= 30) 

จํานวน  

(N= 30) 

จํานวนวันนอน 384 328 0.169 

คะแนนBraden และBraden  ≤12 376 389 0.258 
 

การไดรับยาคลายกลามเน้ือ 12 21 0.018 

 

มีแผลกดทับเมื่อแรกรับ 1 4 0.171 
 

การเกิดแผลกดทับ (ครั้ง) 3 0 0.005* 
 

• เปรียบเทียบความแตกตางขอมูลท่ัวไปและการเกิด 

แผลกดทับระหวางสองกลุม 
  



ผลการศึกษา 
 

 
ขอมูลของผูปวยเด็ก 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

จํานวน  

(N= 30) 

จํานวน  

(N= 30) 

อัตราการเกิดแผลกดทับ  

(ครั้ง/1,000วนันอน) 

7.81 0 

  

       การคาํนวณอตัราการเกดิแผลกดทับ 

 

                จาํนวนคร้ังของการเกิดแผลกดทบั x 1,000 

                  จาํนวนวนันอนรวมของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 

 

• อตัราการเกิดแผลกดทบั 



เปรียบเทียบอัตราการเกิดแผลกดทับ 3 ป ยอนหลัง  

กับการวิจัยคร้ังนี้ 



ความพึงพอใจตอการใชหมอนโฟม 

ผลการศึกษา 
 



ผลการศึกษา    

• คา่ใชจ้า่ยในการใชห้มอนโฟม 
– เด็กเล็ก 12.19 บาท/ครัง้ 
  
– เด็กโต 17.83 บาท/ครัง้ 
 

• หมอนโฟมแตล่ะชิน้สามารถใชง้านได ้มากกวา่ 20  
ภายหลังการใชง้าน 20 ครัง้ ไมพ่บการเปลีย่นแปลงดา้นน้ําหนักของหมอน
โฟม  
 



สรุป  
●นวัตกรรมหมอนโฟมและแนวปฏิบัติการพยาบาลตอการเกิดแผลกดทับใน
ผูปวยเด็ก ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตเด็ก (PICU) สามารถลด

อุบัติการณการเกิดแผลกดทับผูปวยเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ  

●พยาบาลและผูปกครองมีความพึงพอใจ  

●หมอนโฟมมีความคุมคาคุมทุนในการใชงาน  
 

ขอเสนอแนะ  

1.ควรมีการพฒันานวัตกรรมใหมีหลายขนาด 

2.ใชแนวปฏิบัติปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับรวมกับ

นวัตกรรมที่มี 

3. มีการสํารวจความชกุของแผลกดทับอยางตอเน่ือง 



 ขอเสนอแนะ  

 • ควรมีการพัฒนานวัตกรรมหมอนโฟมใหมีหลายขนาด 

• ควรใชนวัตกรรมหมอนโฟมรวมกบัแนวปฏิบัติปฏิบัติการพยาบาลเพือ่

ปองกันการเกิดแผลกดทับ 

• ควรมีการสํารวจความชกุของแผลกดทับอยางตอเน่ือง 



www.childrenhospital.go.th 
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