1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒ นา/นวัต กรรม: การป้องกันการเกิด แผลกดทั บในผู้ป่ว ยที่ได้รับ การรักษาด้วยการ
นอนคว่่า
2.คาสาคัญ: การป้องกันการเกิดแผลกดทับ , การรักษาด้วยการนอนคว่่า, หมอนยางพาราส่าหรับนอนคว่่า
3.สรุปผลงานโดยย่อ:
ในการรักษาผู้ป่ วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress
Syndrome : ARDS)โดยการจั ดท่า นอนคว่่า (Prone positioning) ซึ่ งเป็ นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาส่ าคั ญ
และลดอัตราการเสียชี วิตของผู้ป่ วยปัจ จุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (Coronavirus
disease: COVID-19) เมื่อเชื้อเข้ าสู่ปอดเกิด ความรุนแรงของโรคน่ าไปสู่ภ าวะ ARDS การจั ดท่า นอนคว่่า ถู ก
น่ามาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรค moderate – severe ประโยชน์ของการจัดท่านอนคว่่ า
คือ เลือ ดสามารถกระจายตั วได้ทั่ วทั้ งปอด เป็นการจั ดท่ าเพื่อ ระบายเสมหะ ท่ าให้ ป อดไม่ ถูก กดทับ และ
ขยายตัวได้ ดี ช่ วยให้ สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้มีป ระสิ ทธิภ าพเพิ่ มขึ้น ภายหลังจากการนอนคว่่ า
ผู้ป่วยทุกรายเกิด แผลกดทับ จากสถิติของหออภิบ าลอายุรกรรม 1 (MICU 1) ในปี 2562 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
รักษาโดยการนอนคว่่าบนหมอนเจลทุกรายเกิด แผลกดทับที่มี ระดับความรุนแรงของแผลตั้งแต่เนื้อเยื่อชั้นลึ ก
ถูกท่าลาย (deep tissue injury : DTI) จนถึ งระดับ 3 ขึ้นไปส่งผลให้ผู้ป่ วยต้องรักษาแผลกดทับต่อ เป็นการ
เพิ่มระยะเวลาในการนอนพักรักษาตั ว หรือบางรายมีแผลกดทับติดตัวกลั บไป ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล มี ผลต่อคุณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ วย และญาติ จากปัญหาดั งกล่าวส่ง ผลให้คณะอนุกรรมการเฝ้ า
ระวัง การเกิดแผลกดทับ ของ รพ. ติด ตามปัญหา และหาแนวทางการแก้ไ ขอย่ างเร่ งด่ว น โดยมีก ารประชุ ม
ระหว่างประธานคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับของ รพ. (QA pressure injury) ร่วมกับหัวหน้ า
หอผู้ ป่ว ย MICU 1 และพยาบาล ET nurse ประจ่าหอผู้ ป่ว ย MICU 1 ท่า ให้ เกิด โครงการนี้ ขึ้น การแก้ไ ข
ปัญหาเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา เลือกปัญหาที่มีความส่าคัญ และเร่งด่วนมาด่าเนินการก่อน ผลลัพธ์
ของการด่าเนิ นการนี้ท่าให้ เกิดแนวปฏิ บัติในการดูแ ลผู้ป่ว ยที่ต้อ งจัดท่ านอนคว่่าในการรั กษา ARDS มาใช้ใ น
โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า และได้ น่าปัญหาที่เกิด ขึ้นในแต่ละช่ วงเวลาของการด่าเนิ นการมาปรับปรุงแก้ไ ข
แนวปฏิบั ติ ฯ จ่ านวนทั้ งสิ้ น 3 ครั้ง โดยครั้ง ที่ 1 เปลี่ ยนหมอนเจลเป็ น นวัต กรรมหมอนจั ดท่ านอนคว่่า จาก
ยางพารา (rubber pillows prototype version 1) ซึ่ง เป็ นนวั ต กรรมของ พ.ต.หญิ งจรั สพรรษ วงศ์ วิเ ศษ
กาญจน์ ร่ว มกับฝ่ายอุ ตสาหกรรมการยาง การยางแห่ งประเทศไทย ภายใต้ บันทึกความร่วมมือด้ านงานวิจั ย
และพัฒนาระหว่า งการยางแห่งประเทศไทยและกองทั พบกครั้ งที่ 2 ปรั บเพิ่ มความชุ่มชื้นให้กับผิว หนัง ด้ว ย
การใช้ skin barrier cream ทาก่อนการปิดโฟมและครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนโฟมจากชนิดเดิมที่ปิดบริเวณคางเป็ น
ซิลิโคนโฟมชนิด 5 ชั้น เพื่อให้มีการลดแรงกดได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลดระดับความรุนแรงของแผลกดทับที่เกิดขึน้ ลง
เหลือระดับ 1-2 โอกาสในการพัฒนาขั้นต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่รักษาโดยการจัดท่า
นอนคว่่ า จึ งได้มี ก ารวางแผนการพั ฒ นาหมอนยางพาราส่า หรับ จัด ท่ านอนคว่่ ารุ่ นที่ 2 (rubber pillows
prototype version 2)ร่วมกับผู้วิจัยร่วมจากฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกั บ
ความต้อ งการของผู้ใ ช้งาน และเพื่อเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่า ยในการใช้โ ฟมในการลดแรงกดที่น่า มาปิ ดใน
ต่าแหน่งต่างๆ ตามแนวปฏิบัติฯ ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้วต่อไป

4. หน่วยงานเจ้าของผลงาน (กอง ศูนย์ หรือกรรมการ): กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกองอายุรกรรม
5. ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกในทีม : พ.ต.หญิง จรัส พรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ , พ.ท.หญิง อรอุ มา เพ่งพิ นิจ และ
ร.อ.หญิง พรรัตติกาล พลหาญ
6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:
การรักษาผู้ป่ วยที่มีปั ญหาระบบทางเดินหายใจล้ม เหลวเฉี ยบพลัน (Acute Respiratory Distress
Syndrome : ARDS)ด้วยการจัดท่านอนคว่่า (Prone positioning) ยังคงเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาส่าคั ญ
และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ ยที่มีภาวะ ARDS ซึ่งสามารถท่าได้ทุกโรงพยาบาลโดยอาศัยความเข้าใจ การ
เตรียมตัว และการฝึกซ้อมของทีมให้มี ความช่า นาญ ปัจจุ บันนี้มีการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(Coronavirus disease: COVID-19) เมื่อเชื้อเข้าสู่ปอดเกิดความรุนแรงของโรคน่าไปสู่ภาวะ ARDS การจัดท่า
นอนคว่่ า ถูกน่ ามาใช้ เพื่อรัก ษาผู้ป่ วยที่มี ระดับความรุนแรงของโรค moderate – severe ประโยชน์ข องการ
จัดท่านอนคว่่า คือ เลือดสามารถกระจายตัวได้ทั่วทั้ งปอดเป็นการจัดท่าเพื่ อระบายเสมหะ ท่าให้ปอดไม่ถูกกด
ทับ และขยายตัวได้ดี ช่ วยให้สามารถแลกเปลี่ย นก๊าซออกซิ เจนได้มีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้น หากFunctional
residual capacity (FRC) สูงขึ้นทั้งหมดนี้ท่าให้ผู้ป่ว ยได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการจัดท่านอนคว่่ า
โดยทั่วไปใช้เวลา 14-16 ชั่วโมง บางรายใช้เวลานานถึง 48 ชั่วโมง ดังนั้นการจัดท่านอนคว่่าจึงมีความส่าคัญใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แผลกดทับ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบภายหลังจากการนอนคว่่า แผลกดทับ ที่เกิดขึ้นมักพบ
บริเวณหน้าผาก ใบหน้า จมูก คาง หน้าอก หน้าท้อง และเข่า เป็นต้น จากสถิติข องหออภิ บาลอายุ รกรรม 1
(MICU 1) ในปี 2562 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ รักษาโดยการนอนคว่่าบนหมอนเจลทุกรายเกิดแผลกดทับ ที่มีระดั บ
ความรุนแรงของแผลตั้งแต่เนื้อเยื่อชั้นลึกถูกท่าลาย (deep tissue injury : DTI) จนถึงระดับ 3 ขึ้นไป ส่งผลให้
ภายหลังจากการรักษา ARDS แล้วผู้ป่วยยังต้ องรักษาแผลกดทับ เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการนอนพักรักษา
ตัว หรือบางรายมีแผลกดทับติดตัวกลับไป ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้คณะอนุกรรมการQA pressure injury ติ ดตามปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขอย่า งเร่งด่วน โดยมี
การประชุมระหว่างประธาน QA pressure injury ร่วมกั บหัวหน้าหอผู้ป่วย MICU 1 และพยาบาล ET nurse
ประจ่าหอผู้ป่วย MICU 1 ท่าให้เกิดโครงการนี้ขึ้น
7. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:
1) ผู้ป่วยไม่เกิดแผลกดทับจากการรักษาโดยการจัดท่านอนคว่่า
2) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาโดยการจัดท่านอนคว่่า
8.กิจกรรมการพัฒนา:
ขั้นเตรียมการ

 ประชุมหาสาเหตุ ของปัญหาของอุ บัติการณ์เกิดแผลกดทับที่เพิ่มขึ้นในหอผู้ป่วยMICU1และ
เลือกปัญหาการเกิด แผลกดทับในผู้ป่ วยที่ ต้องรั กษา ARDS ด้ว ยการจัด ท่านอนคว่่า(ตุลาคม
2562 โดยใช้สถิติของหอผู้ป่วย MICU1ปีงบประมาณ2562)
 วางแผนการแก้ปัญหา และสืบค้ นข้อมู ลจากงานวิจั ยและจากหลั กฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกั บ
การทดสอบการกระจายแรงกดของหมอนเจลที่ใช้ในการจัดท่านอนคว่่าและแผ่นโฟมปิดแผล
ชนิด ต่างๆที่มี ในโรงพยาบาลเพื่ อน่ามาปิ ดป้อ งกันการเกิดแผลกดทั บ โดยการใช้ pressure
mapping เพื่อสร้างแนวปฏิบัติฯ (ตุลาคม 2562)
 วางแผนในการเปลี่ยนวัส ดุรองรั บจากหมอนเจลเป็นนวัต กรรมrubber pillows prototype
version 1(ธันวาคม 2562- มกราคม 2564)

ขั้นดาเนินกิจกรรม
 น่าแนวปฏิบัติฯ ที่สร้างขึ้ นมาทดลองใช้ ในผู้ป่ว ย ARDS ที่ได้ รับการรั กษาโดยการจัด ท่านอน
คว่่ า โดยใช้ ห มอนเจลส่ าหรับ จั ดท่ านอนคว่่า ณ หอผู้ป่ ว ย MICU 1(พฤศจิ กายน 2562–
พฤศจิกายน2563)
 ประเมินผลการใช้หมอนเจลร่วมกับแผ่นโฟมปิดแผลตามแนวปฏิบัตฯิ ในผู้ป่วย ARDS ที่ได้รับ
การจัดท่านอนคว่่า 14-16 ชั่วโมง พบว่ายังมีปั ญหาการเกิดแผลกดทับที่มีความรุนแรงตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไปอยู่ จึงประชุมเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา(ธันวาคม 2563)
 ทดสอบการกระจายแรงกดของหมอนเจลที่ใ ช้ในการจั ดท่านอนคว่่าเปรีย บเทียบกั บ หมอน
หนุ นศี รษะทั่ ว ไป และ rubber pillows prototype version 1 พบว่ า rubber pillows
prototype version 1มีความหนาแน่นที่เหมาะสมและกระจายแรงกดได้ดี (มกราคม 2564)
 น่า นวั ต กรรมrubber pillows prototype version 1มาใช้ ใ นผู้ ป่ ว ย ARDS ณ หอผู้ ป่ ว ย
MICU1(ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564)
 ประเมิ นผลการใช้ นวั ต กรรมrubber pillows prototype version 1 ในผู้ ป่ ว ย ARDS ที่
ได้ รับ การจั ดท่ า นอนคว่่า 14-16 ชั่ วโมง จ่า นวน 1 ครั้ งพบว่า ไม่ เกิ ด แผลกดทับ จึ งน่ า มา
ปรับแก้แนวปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1(ปลายกุมภาพันธ์ 2564)
 แต่เมื่ อคว่่ ามากกว่ า 1 ครั้ง พบแผลกดทับ ระดั บ 2 ลักษณะเป็นตุ่ มน้่า พอง ประเมินสภาพ
ผิวหนังของผู้ป่วยพบว่าแห้งมาก ได้น่า skin barrier cream มาทาผิวบริเวณใบหน้า หน้าอก
หน้ าท้ อง และเข่า ก่ อนการปิ ดโฟม เพื่ อเพิ่ม ความชุ่ม ชื้ นให้ กั บผิ วหนัง (ต้ นเดือ นมี น าคม
2564) ภายหลังจากการใช้งานพบว่า สามารถลดความรุนแรงของการเกิ ดแผลกดทับ จาก
ระดั บ 2 เป็ นระดั บ 1 ในบางรายและบางรายไม่ เกิด แผลกดทั บเลย จึง น่ามาปรับ แก้ แนว
ปฏิบัติฯ ครั้งที่ 2

 ขยายผลการใช้งานแนวปฏิบัติฯ ครั้งที่ 2ไปใช้กับผู้ป่วย COVID-19(18 เมษายน 2564)
 ประเมินผลการใช้นวัตกรรมหมอนจัดท่านอนคว่่าจากยางพาราตามแนวปฏิบัติฯ ที่แก้ไขครั้ง ที่
2พบว่าระยะเวลาในการนอนคว่่านานถึ ง 48 ชั่วโมง และจ่านวนครั้งของการจัดท่ านอนคว่่ า
มากกว่ า 1 ครั้ง ท่า ให้ เกิด แผลกดทับ ที่มี ความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ น ในลัก ษณะเนื้ อเยื่ อชั้ นลึ กถู ก
ท่ าลาย (deep tissue injury : DTI)ที่ บ ริ เวณคาง จึ ง ประชุ ม เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ไ ข
(กรกฎาคม 2564)
 ประชุ มวิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไ ข โดยปรั บเพิ่ม การทา skin barrier cream
ตั้งแต่แรกรับเพื่อเตรียมสภาพผิวให้มีความแข็งแรงและชุ่มชื้น และเปลี่ยนโฟมชนิดเดิมที่ปิด
บริเวณคางเป็น ซิ ลิโคนโฟมชนิด 5 ชั้นโดยอ้า งอิงจากงานวิจัย เรื่องการกระจายแรงกดของ
ซิลิโคนโฟม ชนิด 5 ชั้น ป้องกันการเกิดแผลกดทับร่วมกับการวัด pressure mapping เพื่อดู
การกระจายแรงกด(สิงหาคม 2564)
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์:
1) ผู้ป่วยไม่เกิดแผลกดทับจากการรักษาโดยการจัดท่านอนคว่่า
2) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติฯในระดับดี (4) มากกว่าร้อยละ 90
10.บทเรียนที่ได้รับ:
 จากการด่าเนิ นโครงการนี้ พบว่า ในผู้ป่ วยที่ไ ด้รับการรักษาด้วยการนอนคว่่ ายังไม่ สามารถลดการเกิ ด
แผลได้ทั้งหมด แต่สามารถลดความรุนแรงของแผลลงได้
 ประเมินผลความพึงพอใจของบุค ลากรต่อการใช้แนวปฏิบัติฯที่ได้ แก้ไขล่าสุด พบว่ามีค วามพึงใจใน
ระดับดีมาก(5) ร้อยละ 91
 การนอนคว่่า เพื่อการรักษามากกว่า 1 ครั้งผิวหนังของผู้ป่วยจะไม่สามารถทนทานต่อแรงกดที่เกิดขึ้ น
ซ้่าอีกได้ ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรง และความชุ่มชื้นของผิวหนังเป็นสิ่งจ่าเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพผิว
ของผู้ป่วย
 การใช้ อุ ป กรณ์ ล ดแรงกดเป็ นสิ่ง ที่ จ่ าเป็ น สามารถใช้ ทั้ งแบบ non-active และ activeได้ แ ต่ มี
ข้อจ่ ากัด ในเรื่องของราคา หมอนยางพาราจึ งเป็ นนวั ตกรรมอี กทางเลื อกหนึ่ง สิ่ง ที่ท้ าทายคือ หาก
สามารถพั ฒ นาโดยน่า ข้อ เสนอแนะจากผู้ ใช้ งาน อาทิ เช่ น การปรั บรู ปแบบของหมอนรองบริ เวณ
ใบหน้า ลดความสูง และเพิ่ม ความกว้างของหมอนที่รองบริเวณล่าตัว จึ งเข้าประชุมร่ว มกับผู้วิจัยร่ว ม
จากฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒ นาหมอนยางพาราส่ าหรับจัดท่านอนคว่่ า
รุ่นที่ 2 (rubber pillows prototype version 2)ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพือ่
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้โฟมในการลดแรงกดที่น่ามาปิดในต่าแหน่งต่างๆ ตามแนวปฏิบัตฯิ
ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
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