1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา/นวัตกรรม: การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการนอนคว่่า
2.คาสาคัญ: การป้องกันการเกิดแผลกดทับ , การรักษาด้วยการนอนคว่่า, หมอนยางพาราส่าหรับนอนคว่่า
3.สรุปผลงานโดยย่อ:
ในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญหาระบบทางเดิ นหายใจล้ ม เห ลวเฉี ย บพลั น ( Acute Respiratory Distress
Syndrome : ARDS) โดยการจัด ท่านอนคว่่า (Prone positioning) ช่ว ยลดอัต ราการเสี ยชีวิ ตของผู้ป่ วย ปัจจุ บันนี้
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อเชื้อเข้ าสู่ปอดเกิดความรุนแรงของโรคน่า ไปสู่ภาวะ ARDS การจั ด
ท่านอนคว่่า ถูกน่ามาใช้เพื่อรักษาผู้ป่ว ยที่มีระดับความรุนแรงของโรค moderate – severe จากสถิติของหออภิบาล
อายุรกรรม 1 (MICU 1) ในปี 2562 พบว่าผู้ป่ วยที่ได้รับรักษาโดยการนอนคว่่าบนหมอนเจลทุกรายเกิดแผลกดทับที่ มี
ระดับความรุนแรงของแผลตั้งแต่เนื้อเยื่อชั้นลึกถูกท่าลาย จนถึงระดับ 3 ขึ้นไปส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรักษาแผลกดทับต่อ
เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัว ท่าให้เกิดโครงการนี้ขึ้น และได้น่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของ
การด่าเนินการมาปรับปรุง แก้ไขแนวปฏิ บัติฯ จ่านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ งโดยครั้งที่ 1 เปลี่ยนหมอนเจลเป็นนวั ตกรรมหมอน
จัดท่านอนคว่่ าจากยางพารา (rubber pillows prototype version 1) ซึ่งเป็นนวั ตกรรมของ พ.ต.หญิ ง จรัส พรรษฯ
ร่วมกับฝ่ายอุตสาหกรรมการยาง การยางแห่งประเทศไทย ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาระหว่า ง
การยางแห่งประเทศไทยและกองทัพบกครั้งที่ 2 ปรับเพิ่ มความชุ่ มชื้นให้กับผิวหนั ง ด้วยการใช้ skin barrier cream
ทาก่อนการปิดโฟมและครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนโฟมจากชนิดเดิมที่ปิดบริเวณคางเป็น ซิลิโคนโฟมชนิด 5 ชั้น เพื่อให้มีการ
ลดแรงกดได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลดระดับความรุนแรงของแผลกดทับที่ เกิดขึ้นลงเหลือ ระดับ 1 -2 โอกาสในการพั ฒนาขั้ น
ต่อไป เพื่อป้องกันไม่ใ ห้เกิดแผลกดทับในผู้ ป่วยที่ รักษาโดยการจั ดท่านอนคว่่า จึงได้มี การวางแผนการพัฒนาหมอน
ยางพ าราส่ าห รั บ จั ด ท่ า นอ นคว่่ า รุ่ นที่ 2 ( rubber pillows prototype version 2) ร่ ว มกั บ ผู้ วิ จั ย ร่ ว มจากฝ่ า ย
อุตสาหกรรมยาง การยางแห่ งประเทศไทย ให้ส อดคล้อ งกับความต้องการของผู้ ใช้ง าน และเพื่ อเป็ นการประหยั ด
ค่าใช้จ่าย
4.ชื่อและที่อยู่ องค์กร: กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกองอายุ รกรรม (พ.ต.หญิง จรั สพรรษ วงศ์วิเ ศษกาญจน์, พ.ท.หญิ ง
อรอุมา เพ่งพินิจ และ ร.อ.หญิง พรรัตติกาล พลหาญ)
5.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:
1) ผู้ป่วยไม่เกิดแผลกดทับจากการรักษาโดยการจัดท่านอนคว่่า
2) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบั ติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ไ ด้รับการรักษาโดยการ
จัดท่านอนคว่่า
6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:
ในการรัก ษาผู้ ป่ วยที่ มี ปั ญหาระบบทางเดิ นหายใจล้ม เหลวเฉี ย บพลั น โดยการจั ดท่ า นอนคว่่า (Prone
positioning) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาส่าคัญ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ปัจจุบันนี้มีการระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อเชื้อเข้ าสู่ปอดเกิดความรุนแรงของโรคน่ าไปสู่ภาวะ ARDS การจัดท่านอนคว่่า ถู ก
น่ามาใช้เ พื่อรั กษาผู้ป่ว ยที่มี ระดั บความรุ นแรงของโรค moderate – severe ประโยชน์ ของการจัดท่ านอนคว่่ า คื อ
เลือดสามารถกระจายตัวได้ทั่วทั้งปอด เป็นการจัดท่าเพื่ อระบายเสมหะ ท่าให้ปอดไม่ถูกกดทับ และขยายตัวได้ดี ช่วย
ให้สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการนอนคว่่าผู้ป่วยทุกรายเกิดแผลกดทับ
จากสถิติของหออภิบาลอายุ รกรรม 1 (MICU 1) ในปี 2562 พบว่าผู้ป่ วยที่ ได้รับ รักษาโดยการนอนคว่่า บนหมอนเจ
ลทุก รายเกิดแผลกดทับ ที่มีระดับ ความรุนแรงของแผลตั้ง แต่เนื้ อเยื่ อชั้นลึกถู กท่า ลาย (deep tissue injury : DTI)
จนถึงระดั บ 3 ขึ้นไป ส่งผลให้ ผู้ป่วยต้อ งรักษาแผลกดทับ ต่อเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการนอนพั กรักษาตัว หรื อบาง
รายมีแผลกดทับติดตัวกลับไป ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่วย และญาติ
7.กิจกรรมการพัฒนา:
ขั้นเตรียมการ
 ประชุมหาสาเหตุของปัญหาของอุบัติการณ์ เกิดแผลกดทับที่เพิ่ มขึ้นในหอผู้ป่วย MICU1 และเลือกปัญหาการเกิ ด
แผลกดทับ ในผู้ ป่ว ยที่ ต้อ งรัก ษา ARDS ด้ว ยการจั ดท่ านอนคว่่า (ตุล าคม 2562 โดยใช้สถิ ติข องหอผู้ป่ว ย MICU1
ปีงบประมาณ 2562)

 วางแผนการแก้ปัญหา และสืบค้นข้อ มูลจากงานวิ จัย ร่วมกับการทดสอบการกระจายแรงกดของหมอนเจลที่ใช้ใ น
การจัดท่านอนคว่่าและแผ่นโฟมปิดแผลชนิดต่างๆ ที่มีในโรงพยาบาลเพื่อน่ามาปิดป้องกั นการเกิดแผลกดทับ โดยการ
ใช้ pressure mapping เพื่อสร้างแนวปฏิบัติฯ (ตุลาคม 2562)
 วางแผนในการเปลี่ ยนวัสดุรองรับจากหมอนเจลเป็นนวัต กรรมrubber pillows prototype version 1 (ธันวาคม
2562- มกราคม 2564)
ขั้นดาเนินกิจกรรม
 น่าแนวปฏิ บัติฯที่สร้า งขึ้นมาทดลองใช้ในผู้ ป่วย ARDS ที่ได้ รับการรัก ษาโดยการจัดท่านอนคว่่า โดยใช้หมอนเจล
ส่าหรับจัดท่านอนคว่่า ณ หอผู้ป่วย MICU 1 (พฤศจิกายน 2562– พฤศจิกายน2563)
 ประเมินผลการใช้ห มอนเจลร่ วมกับแผ่ นโฟมปิด แผลตามแนวปฏิบัติ ฯในผู้ป่ว ย ARDS ที่ได้รับ การจัดท่ านอนคว่่ า
14-16 ชั่วโมง พบว่ ายังมี ปัญหาการเกิดแผลกดทั บที่มี ความรุนแรงตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไปอยู่ จึงประชุม เพื่อวิเ คราะห์
และหาแนวทางในการแก้ปัญหา(ธันวาคม 2563)
 ทดสอบการกระจายแรงกดของหมอนเจลที่ใช้ในการจัดท่ านอนคว่่าเปรียบเทียบกับ หมอนหนุนศีรษะทั่วไป และ
rubber pillows prototype version 1 พบว่าrubber pillows prototype version 1 มีความหนาแน่นที่เหมาะสม
และกระจายแรงกดได้ดี(มกราคม 2564)
 น่ า นวั ต กรรมrubber pillows prototype version 1มาใช้ ในผู้ ป่ ว ย ARDS ณ หอผู้ ป่ ว ย MICU1 (ต้ นเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564)
 ประเมิ นผลการใช้นวั ตกรรมrubber pillows prototype version 1 ในผู้ป่ วย ARDS ที่ได้ รับการจัดท่ านอนคว่่ า
14-16 ชั่วโมง จ่านวน 1 ครั้งพบว่าไม่เกิดแผลกดทับ จึงน่ามาปรับแก้แนวปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1 (ปลายกุมภาพันธ์ 2564)
 แต่เมื่อคว่่ามากกว่า 1 ครั้ง พบแผลกดทับระดับ 2 ลักษณะเป็นตุ่มน้่าพอง ประเมินสภาพผิวหนังของผู้ป่วยพบว่ า
แห้งมาก ได้น่า skin barrier cream มาทาผิว บริเวณใบหน้า หน้าอก หน้ าท้อ ง และเข่า ก่อนการปิ ดโฟม (ต้นเดือ น
มีนาคม 2564) ภายหลังจากการใช้งานพบว่า สามารถลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทับจากระดับ 2 เป็นระดับ 1
 ขยายผลการใช้งานแนวปฏิบัติฯ ครั้งที่ 2 ไปใช้กับผู้ป่วย COVID-19 (18 เมษายน 2564)
 ประเมิ นผลการใช้ นวัตกรรม ที่แก้ไ ขครั้ง ที่ 2 พบว่า ระยะเวลาในการนอนคว่่านานถึง 48 ชั่วโมง และจ่านวนครั้ ง
ของการจัดท่านอนคว่่ามากกว่า 1 ครั้ง ท่าให้เกิดแผลกดทับทีม่ ีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในลักษณะเนื้อเยื่อชัน้ ลึกถูกท่าลาย
(deep tissue injury : DTI) ที่บริเวณคาง จึงประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข (กรกฎาคม 2564)
 ประชุม วิเ คราะห์ หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ ไข โดยปรับ เพิ่ มการทา skin barrier cream ตั้ งแต่แ รกรับ เพื่ อ
เตรียมสภาพผิวให้มีค วามแข็งแรงและชุ่มชื้ น และเปลี่ ยนโฟมชนิ ดเดิม ที่ปิด บริเวณคางเป็น ซิลิโคนโฟมชนิด 5 ชั้ น
ป้องกันการเกิดแผลกดทับร่วมกับการวัด pressure mapping เพื่อดูการกระจายแรงกด (สิงหาคม 2564)
8.การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์:
1) ผู้ป่วยไม่เกิดแผลกดทับจากการรักษาโดยการจัดท่านอนคว่่า
2) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติฯในระดับดี (4) มากกว่าร้อยละ 90
9.บทเรียนที่ได้รับ:
 จากการด่าเนินโครงการนี้พบว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการนอนคว่่ายังไม่สามารถลดการเกิดแผลได้ทั้งหมด
แต่สามารถลดความรุนแรงของแผลลงได้
 ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในใช้แนวปฏิบัติฯ ที่ได้แก้ไข พบว่า พึงใจในระดับดีมาก(5) ร้อยละ 91
 การนอนคว่่ าเพื่ อการรั กษามากกว่า 1 ครั้งผิ วหนังของผู้ป่ว ยจะไม่ สามารถทนทานต่ อแรงกดที่ เกิด ขึ้นซ้่าอี กได้
ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรง และความชุ่มชื้นของผิวหนังเป็นสิ่งจ่าเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพผิวของผู้ป่วย
 การใช้ อุปกรณ์ล ดแรงกดเป็ นสิ่ง ที่จ่าเป็ น สามารถใช้ทั้ งแบบ non-active และ active ได้ แต่มี ข้อจ่ ากัด หมอน
ยางพาราจึงเป็นนวัตกรรมอีกทางเลือกหนึ่ง สิ่งที่ท้าทายคือหากสามารถพัฒนาโดยน่าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
10.การติดต่อกับทีมงาน:
 พ.ต.หญิ ง จรัส พรรษ วงศ์ วิเ ศษกาญจน์ หัว หน้ า หน่ ว ย Advance wound care clinic กองเวชศาสตร์ ฟื้ นฟู
โทร 02-2575431 E-mail : awc.pmk@gmail.com

