
ชดปดแผลสญญากาศแบบดัดแปลงชดปดแผลสญญากาศแบบดัดแปลง,,19981998ชดปดแผลสญญากาศแบบดัดแปลงชดปดแผลสญญากาศแบบดัดแปลง,,19981998ชุดปดแผลสุญญากาศแบบดดแปลงชุดปดแผลสุญญากาศแบบดดแปลง,,19981998
กับแผลเรื้อรังกับแผลเรื้อรัง

ชุดปดแผลสุญญากาศแบบดดแปลงชุดปดแผลสุญญากาศแบบดดแปลง,,19981998
กับแผลเรื้อรังกับแผลเรื้อรังกบแผลเรอรงกบแผลเรอรงกบแผลเรอรงกบแผลเรอรง

์์ปาณิสรา  สุขสวัสดิปาณิสรา  สุขสวัสดิ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  จากงานจากงานประจําประจําสูสูงานวิจัยงานวิจัย: : RR22RR เพิ่มเพิ่มคุณคคุณคา พัฒนาคน พัฒนาบริการ า พัฒนาคน พัฒนาบริการ 
ั้ ี่ั้ ี่ ั ี่ั ี่ครังที ครังที 22  วันที วันที 1616  กรกฎาคม กรกฎาคม 25522552



ถาอยากรก็ถาอยากรูก
ตามมาเลยจะวันนี้พี่คนสวย

เขาจะคยอะไรใหเขาจะคุยอะไรให
เราฟงคะ



ชดปดแผลสญญากาศแบบดัดแปลง 1998ชดปดแผลสญญากาศแบบดัดแปลง 1998ชุดปดแผลสุญญากาศแบบดดแปลง,1998
ั ื้ ั

ชุดปดแผลสุญญากาศแบบดดแปลง,1998
ั ื้ ักบแผลเรอรงกบแผลเรอรง

โดย
ปาณิสรา  สขสวัสดิ ์ RN ET

โดย
ปาณิสรา  สขสวัสดิ ์ RN ETปาณสรา  สุขสวสด  RN,ET

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  สุพรรณบุรี
ปาณสรา  สุขสวสด  RN,ET

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  สุพรรณบุรี



แผลเรื้อรัง แผลเรื้อรัง ((chronic wounds)chronic wounds)แผลเรอรง แผลเรอรง ((chronic wounds)chronic wounds)
หมายถึง หมายถึง หมายถง หมายถง 

                บาดแผลที่ไมสามารถหาย  บาดแผลที่ไมสามารถหาย  
ไดเองตามระยะเวลา ของไดเองตามระยะเวลา ของ
กระบวนการหายของแผลกระบวนการหายของแผลกระบวนการหายของแผลกระบวนการหายของแผล
ตามปกติ ตามปกติ (Whitney, (Whitney, 20052005)) เปนเปน

่่แผลที่หายชา ไมหาย หรือเกิดแผลที่หายชา ไมหาย หรือเกิด
ใหมซ้ํา ๆ ใหมซ้ํา ๆ (Wysocki(Wysocki 19991999))ใหมซา ๆ ใหมซา ๆ (Wysocki,(Wysocki,19991999))



เกิดขึ้นไดอยางไร ?เกดขนไดอยางไร ?
      เกดิจากมกีารหยุดชะงักที่เกดิจากมกีารหยุดชะงักที่ระยะอักเสบระยะอักเสบ  (Ayello & cuddigan, (Ayello & cuddigan, ุุ ( y g ,( y g ,

20042004) ) ระยะแบงเซลลระยะแบงเซลล  (Sholar & stadelmann, (Sholar & stadelmann, 20032003) ) และและระยะระยะ
ิ  ็ิ  ็ โ  ีโ  ีเสริมสรางความแข็งแรงเสริมสรางความแข็งแรง (Bates(Bates--jensen, jensen, 19991999) )         โดยพบวาการมีโดยพบวาการมี

ระยะอกัเสบที่ยาวนานเปนปจจัยสําคัญที่สุด    ในการเกิดแผลหายชาระยะอกัเสบที่ยาวนานเปนปจจัยสําคัญที่สุด    ในการเกิดแผลหายชาุุ
(Jones, bale, & harding, (Jones, bale, & harding, 20042004))



ความสําคัญของปญหาความสําคัญของปญหาความสาคญของปญหาความสาคญของปญหา

แผลหายชา แผลหายชา 

นอนรนอนร พพ นานนานนอนรนอนร..พพ..นานนาน

เจ็บปวดมาก เจ็บปวดมาก 
ผรบับริการผรบับริการ ถูกทําแผลบอยครั้งถูกทําแผลบอยครั้ง

หมักหมมกับสารคัดหลั่งหมักหมมกับสารคัดหลั่ง

ผูรบบรการผูรบบรการ

หมกหมมกบสารคดหลงหมกหมมกบสารคดหลง

เสียคาใชจายในชีวิตประจําวันเสียคาใชจายในชีวิตประจําวัน

สูญเสียรายไดสูญเสียรายได

ิ ีิ ีเกดความเครยดเกดความเครยด



•• ํ ั ปํ ั ป••ความสําคัญของปญหาความสําคัญของปญหา

คาใชจายสูงคาใชจายสูง              AntibioticAntibiotic
        วัสดุอุปกรณทําแผลวัสดุอุปกรณทําแผล

                                                                    หัตถการหัตถการ//ผาตัดผาตัดผูใหบริการผูใหบริการ                                                                     หตถการหตถการ//ผาตดผาตด
                                                                    โรคแทรกโรคแทรก//ประจําตัวประจําตัว

้้

ูู

LOS LOS นาน             คาอาหาร นาน             คาอาหาร / / น้ํา น้ํา / / ไฟ ไฟ 
ภาระงานมาก    ภาระงานมาก    ภาระงานมาก    ภาระงานมาก    



ขอมลเบื้องตนขอมลเบื้องตนขอมูลเบองตนขอมูลเบองตน

ปงบประมาณ
                ขอมูล 2547 2548  2549

ป ี่  ั ัผูปวยทีเขารับการรักษา
แผล (ราย) 149 113 153

จํานวนวนันอน(วัน) 1,744
(1-76)

2,286
(1-234)

2,572
(1-111)

คาใชจายในการรักษา ไมมีขัอมูล 4,288,939 5,004,654

ที่มาที่มา ::  สถิติการใหบริการผปวยของตึกศัลยกรรมหญิงสถิติการใหบริการผปวยของตึกศัลยกรรมหญิง--เด็กเด็ก
(บาท)

ทมาทมา ::  สถตการใหบรการผูปวยของตกศลยกรรมหญงสถตการใหบรการผูปวยของตกศลยกรรมหญง เดกเดก
                          ::  ขอมูลจากฝายแผนงานและสารสนเทศ รขอมูลจากฝายแผนงานและสารสนเทศ ร..พพ. . เจาพระยายมราช     เจาพระยายมราช     



การวิเคราะหปญหาการวิเคราะหปญหาญญ

บุคลากร
-ขาดความรู /

อุปกรณ/วิธีการ
-วิธีทําแผลแบบเดิม ๆ

แผลหายชา

ู
  ความชํานาญ

วธทาแผลแบบเดม ๆ
-ไมเปนแนวทางเดียวกัน

แผลหายชา
ใชเวลารักษานาน

สถานที่
ผูปวย

โ ป ํ ั สถานท
-แออัด / อับอากาศ  
ไ 

-อายุ/โรคประจําตัว
-สารอาหาร

่ -ไมสะอาด-บุหรี่/ยา/สารเคมี
-ปฏิบัติตัวไมถูกตองฏ ู
-แผลเรือ้รัง



ขอดอยของวัสดปดแผลแบบเดิมขอดอยของวัสดปดแผลแบบเดิมขอดอยของวสดุปดแผลแบบเดมขอดอยของวสดุปดแผลแบบเดม

ติดแผล ติดแผล //เจ็บปวดเจ็บปวด
 ไ ไเสนไยหลุดลอกเสนไยหลุดลอก

ขอจํากัดในการซึมซบัขอจํากัดในการซึมซบัขอจากดในการซมซบขอจากดในการซมซบ
ติดเชื้องายติดเชื้องาย
ตองเปลี่ยนวัสดุปดแผลบอยๆตองเปลี่ยนวัสดุปดแผลบอยๆ
ควบคมุอุณหภูมิไมดีควบคมุอุณหภูมิไมดี
รบกวนการหายของแผลรบกวนการหายของแผลรบกวนการหายของแผลรบกวนการหายของแผล



Negative pressure wound therapy Negative pressure wound therapy 
(V.A.C. system)(V.A.C. system)



Modified Negative Pressure Modified Negative Pressure 
Dressing  , 1998Dressing  , 1998

หรือหรือหรอ
V   D i

หรอ
V   D iVacuum  DressingVacuum  Dressing



11 22

33 44



55 6655 66

77 88



99

1010

1111



วัตถประสงควัตถประสงควตถุประสงควตถุประสงค
 เพื่อศกึษากลไกการทํางาน
ของชุดปดแผลสุญญากาศ

แบบดัดแปลง 1998แบบดดแปลง,1998
ทีม่ตีอการหายของแผลเรื้อรัง

ในภาวะอักเสบติดเชื้อ
และประโยชนทีไ่ดรับจากการใชและประโยชนทไดรบจากการใช



วิธีการศกึษาแบบวิธีการศกึษาแบบCASE STUDYCASE STUDY
        เก็บขอมูลจากผูปวยแผลเรื้อรังที่มีภาวะอักเสบติดเชื้อและไดรับเก็บขอมูลจากผูปวยแผลเรื้อรังที่มีภาวะอักเสบติดเชื้อและไดรับ
การรักษาแผลดวยชดปดแผลฯในหอผปวยศัลยกรรมหญิงเด็ก  การรักษาแผลดวยชดปดแผลฯในหอผปวยศัลยกรรมหญิงเด็ก  การรกษาแผลดวยชุดปดแผลฯในหอผปูวยศลยกรรมหญงเดก  การรกษาแผลดวยชุดปดแผลฯในหอผปูวยศลยกรรมหญงเดก  
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จํานวน โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จํานวน 22  รายตั้งแต รายตั้งแต 10 10 ตต..คค. . 
2549 2549   24 24 กก พพ   255025502549 2549 ––  24 24 กก..พพ. . 25502550

การใหยา
การผาตัดโรคประจําตัว

ATB

จํานวนวันทีใ่ช
วินิจฉัยโรค

อาย ลักษณะุ
บาดแผล



ชวยใหแผลหายเร็วชวยใหแผลหายเร็ว
ตามไปดูตามไปดู
กันดีกวาจะกันดีกวาจะ

จริงหรือคะ จริงหรือคะ ??
กนดกวาจะกนดกวาจะ



Infected bed soreInfected bed sore   เปดแผลวันเวนวัน
รับ รับ 1010  ตต..คค. . 4949  

Debridement   Debridement   1111  ตต คค   4949Debridement   Debridement   1111  ตต..คค. . 4949
เริ่มใช  เริ่มใช  vac.   vac.   13 13 ตต..คค. . 4949

ครั้งที่ 1 - 15 ต.ค. 49 ครงท 1  15 ต.ค. 49 

ครั้งที่ 2 – 17 ต.ค. 49



เปดแผล 2 วัน/ครั้ง

ครั้งที่ 4 – 21 ต.ค. 49 ครั้งที่ 7 – 30 ต.ค. 49
เปดแผล 3 วัน/ครั้ง

ครั้งที่ 9 – 5 พ.ย. 49 ครั้งที่ 11 – 13 พ.ย. 49



เปดแผลครั้งที่ เปดแผลครั้งที่ 1313  / / 2020  พพ..ยย. . 4949  
่่  รวมเวลาที่ใช รวมเวลาที่ใช 3838  วันวัน



Necrotizing fasciitisNecrotizing fasciitis รับไวดูแล รับไวดูแล 2020  มม..คค. . 4949
DebridementDebridement     2222  มม..คค..5050  / / 3030  มม..คค. . 5050

เริ่มใช เริ่มใช 44  กก พพ   5050เรมใช เรมใช 44  กก..พพ. . 5050



เปดแผล 2 วัน/ครั้ง

ครั้งที่1 - 7 ก.พ. 50 ครั้งที่2 – 10 ก.พ. 50

เปดแผล 3 วัน / ครั้ง

ครั้งที่4 - 16 ก.พ. 50 ครั้งที่5 – 20 ก.พ. 50



เปดแผลครั้งที่ เปดแผลครั้งที่ 66  --2424  กก..พพ. . 5050
รวมเวลาการใช รวมเวลาการใช 1919  วนัวนั



ผลการศึกษา
พบวาชุดปดแผลฯ ชวยควบคุมอณุหภูมิและสรางสิ่งแวดลอมที่ พบวาชุดปดแผลฯ ชวยควบคุมอณุหภูมิและสรางสิ่งแวดลอมที่ 

      เหมาะสมตอการหายของแผล  เหมาะสมตอการหายของแผล  
ใ  ื้ ื่ ใ  ี ใ  ื้ ื่ ใ  ี   ทําใหแผลและเนอืเยือใกลเคียงยุบบวมลงอยางรวดเร็วทําใหแผลและเนอืเยือใกลเคียงยุบบวมลงอยางรวดเร็ว

      ในระยะอักเสบ ในระยะอักเสบ ( Inflammatory phase )( Inflammatory phase )      ในระยะอกเสบ ในระยะอกเสบ ( Inflammatory phase )( Inflammatory phase )
  ชวยปองกนัการตดิเชือ้และลดแบคทีเรียในแผลชวยปองกนัการตดิเชือ้และลดแบคทีเรียในแผล



ผลการศึกษา
  เพิ่มปริมาณเลือดมาสูแผล  และกระตุนการงอกใหมของเซลลใน     เพิ่มปริมาณเลือดมาสูแผล  และกระตุนการงอกใหมของเซลลใน     

ผลการศกษา
ู ุู ุ

        ระยะแบงเซลลระยะแบงเซลล( Proliferative  phase )  ( Proliferative  phase )  และระยะเสริมสราง    และระยะเสริมสราง    
        ความแข็งแรง ความแข็งแรง (Remodeling  phase ) (Remodeling  phase ) 
ทําใหแผลมขีนาดเล็กลงแล ตืน้ขึ้นอยางรวดเร็วทําใหแผลมขีนาดเล็กลงแล ตืน้ขึ้นอยางรวดเร็วทาใหแผลมขนาดเลกลงและตนขนอยางรวดเรวทาใหแผลมขนาดเลกลงและตนขนอยางรวดเรว
  ใชเวลาในการรักษาจนกระทั่งพรอมมี ใชเวลาในการรักษาจนกระทั่งพรอมมี complete healing  complete healing  ลดลงลดลงp gp g



    ผลการศึกษา
Autolytic debridementAutolytic debridementAutolytic debridementAutolytic debridement
NonNon--cyclic acute wound paincyclic acute wound painNonNon cyclic acute wound paincyclic acute wound pain
CyclicCyclic  acute wound painacute wound painCyclicCyclic  acute wound painacute wound pain
Persistant  painPersistant  painpp



ผลการศึกษา

ยกเลิกการใหยาปฏิชีวนะไดภายใน ยกเลิกการใหยาปฏิชีวนะไดภายใน 3  3  วันหลังจากวันหลังจาก           
          เริ่มใชชดุปดแผล ฯเริ่มใชชดุปดแผล ฯ    

    ประหยดัคาใชจาย ในการทําแผลมากกวา ประหยดัคาใชจาย ในการทําแผลมากกวา 22..43 43 เทา เทา 
            ี่ ใ ํ   ี่ ใ ํ   6 6                 และลดเวลาเฉลยในการทาแผลมากกวา และลดเวลาเฉลยในการทาแผลมากกวา 6 6 เทา เทา 



















การนําผลงานวิจัยไปใชในงานประจําการนําผลงานวิจัยไปใชในงานประจําการนาผลงานวจยไปใชในงานประจาการนาผลงานวจยไปใชในงานประจา

 ใ   ใ ใ   ใคาใชจายในการรักษาแผลและจํานวนวันนอนลดลงคาใชจายในการรักษาแผลและจํานวนวันนอนลดลง
ลดภาระงานของเจาหนาที่ในการทําแผล  ลดภาระงานของเจาหนาที่ในการทําแผล      
ผูปวยและเจาหนาที่มคีวามพึงพอใจ  ผูปวยและเจาหนาที่มคีวามพึงพอใจ  100  100  %%    

่่  เปนที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพ และมีการใชอยางแพรหลาย เปนที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพ และมีการใชอยางแพรหลาย 
ขยายผลจัดตั้ง ขยายผลจัดตั้ง wounds care team  wounds care team    KM  wounds care  KM  wounds care  ขยายผลจดตง ขยายผลจดตง wounds care team , wounds care team ,   KM  wounds care  KM  wounds care  
จัดประชุมวชิาการจัดประชุมวชิาการwounds  care wounds  care เพื่อเผยแพรความรูเพื่อเผยแพรความรู

่ ้่ ้            ใหผูที่สนใจ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ใหผูที่สนใจ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 



เปรียบเทียบวันนอนและคาใชจายกอนเปรียบเทียบวันนอนและคาใชจายกอน//หลังใชชุดปดแผลฯหลังใชชุดปดแผลฯ

ปงบประมาณ 2548 2549 2550
                ขอมูล

5 8
(กอนใช) (หลังใช) (หลังใช)

ํ ป 113 153 144จานวนผูปวย
 (ราย)

113 153 144

จํานวนวันนอน
(วัน)

2,286
(1-234)

เฉลี่ย 20 23

2,572
(1-111) 

เฉลี่ย 16 81

1,905
(1-97)

เฉลี่ย 13 22เฉลย 20.23 เฉลย 16.81 เฉลย 13.22

คาใชจาย
 (บาท )

4,288,939
(1,455-366,693)

่

5,004,654
(1,645-334,639)

่

3,511,469
(730-182,319)

่เฉลี่ย 37,955 เฉลี่ย 32,710 เฉลี่ย 24,385

ี่ี่ ส ิ ิ ใ  ิ ป ึ ศั ิส ิ ิ ใ  ิ ป ึ ศั ิ ็็              ทมาทมา :: สถตการใหบรการผูปวยของตกศลัยกรรมหญงสถตการใหบรการผูปวยของตกศลัยกรรมหญง--เด็กเด็ก
                          ::  ขอมูลจากฝายแผนงานและสารสนเทศ รขอมูลจากฝายแผนงานและสารสนเทศ ร..พพ. . เจาพระยายมราชเจาพระยายมราช



บทเรียนที่ไดรับบทเรียนที่ไดรับบทเรยนทไดรบบทเรยนทไดรบ
การริเริ่มสิ่งใหมมักไดรับกระแสตอตานกอนการยอมรับ การริเริ่มสิ่งใหมมักไดรับกระแสตอตานกอนการยอมรับ การรเรมสงใหมมกไดรบกระแสตอตานกอนการยอมรบ การรเรมสงใหมมกไดรบกระแสตอตานกอนการยอมรบ 
พยายามอดทน เสยีสละ  เรียนรและคนควา เพื่อพิสจนพยายามอดทน เสยีสละ  เรียนรและคนควา เพื่อพิสจนพยายามอดทน เสยสละ  เรยนรูและคนควา เพอพสูจนพยายามอดทน เสยสละ  เรยนรูและคนควา เพอพสูจน
ในการใชชดุปดแผลฯ ตองมีความรูและความชํานาญ ในการใชชดุปดแผลฯ ตองมีความรูและความชํานาญ ุ ู ญุ ู ญ
สิ่งสําคญัก็คือตองดูแลระบบสญุญากาศ ใหมีสิ่งสําคญัก็คือตองดูแลระบบสญุญากาศ ใหมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลาประสิทธิภาพตลอดเวลา



  ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ  ปจจยแหงความสาเรจปจจยแหงความสาเรจ

ผูบังคบับัญชาใหการสนับสนุน ผูบังคบับัญชาใหการสนับสนุน 
เปดโอกาสทางการศึกษาอบรมเปดโอกาสทางการศึกษาอบรมเปดโอกาสทางการศกษาอบรมเปดโอกาสทางการศกษาอบรม
นําเสนอผลงานเพื่อใหเกิดการยอมรับ นําเสนอผลงานเพื่อใหเกิดการยอมรับ 
บุคลากรตองมคีวามกระตือรอืรนบุคลากรตองมคีวามกระตือรอืรน

      พัฒนาตนเองและพัฒนางาน  พัฒนาตนเองและพัฒนางาน        พฒนาตนเองและพฒนางาน  พฒนาตนเองและพฒนางาน  
แพทยและพยาบาลตองรวมมือแพทยและพยาบาลตองรวมมือ

      และใหการยอมรบัซึ่งกันและกันและใหการยอมรบัซึ่งกันและกัน



ดวยความขอบคุณดวยความขอบคุณ

กลมการพยาบาลโรงพยาบาลเจาพระยายมราชกลมการพยาบาลโรงพยาบาลเจาพระยายมราชกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลเจาพระยายมราชกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
ศัลยแพทยโรงพยาบาลเจาพระยายมราชทุกทานศัลยแพทยโรงพยาบาลเจาพระยายมราชทุกทาน
เจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมหญิงเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมหญิง--เดก็ทุกคนเดก็ทุกคน

่่ผูปวยและญาติทุกคนที่เขารวมโครงการผูปวยและญาติทุกคนที่เขารวมโครงการ





มีคําถามไหมคะมคาถามไหมคะ


