
ที�นอนรงัผึ�ง
ป้องกนัแผลกดทบั

ผลงานวิจยั

รสสคุนธ์ ศรีใส

โรงพยาบาลควนขนนุ

จังหวดัพทัลงุ
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ทีมาของปัญหา 

การดแูลและป้องกนัการเกิดแผลกดทบัเป็นสิงสาํคญั 
รว่มกบัการมีปัจจยัเสียงต่อการเกิดแผลกดทบั                          

ทั$งปัจจยัภายในรา่งกายปัจจยัและภายนอกรา่งกาย

จึงคิดหาวิธีลดการเกิดแผลกดทบั โดยใชท้ีนอนรงัผึ$ง 
แทนทีนอนลมอลัฟาเบด

และสามารถแนะนําญาตินําไปประดิษฐใ์ชไ้ดเ้องทีบา้น

ทีนอนลมอลัฟาเบดใชง้านไดเ้พียง 2 ทีนอนลม การจดัซื$อ

เพิม มีราคาสงู 12,000  บาท ประกอบกบั ในหน่วยงาน              
มีผ ูป้่วยไม่พึงพอใจทีนอนลมอลัฟาเบด
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      ผ ูป้่วยทีมีภาวะเสียง

ต่อการเกิดแผลกดทบัไดร้บัการดแูล
ดว้ยนวตกรรมใหม่ขณะนอนโรงพยาบาล 

และศึกษาผลการใชน้วตกรรม

วตัถปุระสงค์

เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสองกล ุม่

วดัผลกอ่นและหลงัการทดลอง 

เพือศึกษาผลการใชน้วตกรรม           
ทีนอนรงัผึ$งป้องกนัแผลกดทบั

ระเบียบ

วิธีวิจยั 
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ระเบียบวธิีวจิัย

กล ุม่ตวัอยา่ง
ผ ูป้่วยทีผลการประเมิน Braden Score             

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 16 โรงพยาบาลควนขนนุ 
จํานวน 30 คน  

เครืองมือวิจยั
แบบประเมินผิวหนงับรเิวณกน้กบ, ผิวหนงั
บรเิวณกน้ และแบบประเมินความพึงพอใจ               

ในการทดลองใชท้ีนอนรงัผึ$ง
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วิจยัเชิงทดลองแบบสองกล ุม่

วดัผลกอ่นและหลงัการทดลอง

กล ุม่ทดลอง

นอนบนทีนอนรงัผึ$ง ต่อเนือง
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั

จํานวน 15 คน 

กล ุม่ควบคมุ
นอนทีนอนตามปกติ

ขณะนอนโรงพยาบาล
จํานวน 15 คน

วิธีการศึกษา 

ช่วงเวลา เดือนมิถนุายน 2553  ถึง
เดือนกมุภาพนัธ์ 2554
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งานวิจยั              
ทีนํามา

ประยกุตใ์ช้

ผ ูว้ิจยัสืบคน้งานวิจยั คดัเลือกงานวิจยั
ทีตรงประเด็น นํามาสรา้งมาตรฐานการดแูล

และป้องกนัการเกิดแผลกดทบั

การเก็บรวบรวมขอ้มลูและการทดลอง

การจดัท่า 
ใชท้่านอนตะแคงทําตวัทํามมุกบัทีนอน 30 องศา

การพลิกตะแคงตวั ทกุ 2 ชัวโมง 
โดยทํากิจกรรมรว่มกบั care giver

 ใหค้วามร ูแ้ก ่care giver
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การทดลอง ระยะที 1

ออกแบบนวตักรรมใหม่ คือ 
ทีนอนรงัผึ$งป้องกนัแผลกดทบั: 

ใชฟ้องนํ$าเยบ็ต่อกนันําผา้ยางเด็กแรกเกิด

เยบ็ต่อกนับนฟองนํ$า 

2 แบบ

แบบที 1 
ปเูฉพาะบรเิวณกน้กบกบัหลงั

แบบที 2 
ปเูต็มเตียงสามารถรองรบั

นํ$าหนกัไดท้ั$งตวั ทีพบัเก็บได ้
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ระยะที 2

ทดลอง 5 ตวัอยา่ง โดยใหน้อนบนทีนอนรงัผึ$ง
นอนต่อเนืองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั

พบว่า ไม่เกิดแผลกดทบั

ประเมินการเกิดแผลกดทบัของผิวหนงับรเิวณกน้
กบ, ผิวหนงับรเิวณกน้
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ระยะที 3

เจา้หนา้ทีปฏิบตัิตามมาตรฐานการดแูลและป้องกนัการเกิด
แผลกดทบัทีกาํหนด และนําทีนอนรงัผึ$งไปใชจ้รงิกบัผ ูป้่วย 

จํานวน 15 ราย

ทดลอง
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วิเคราะหข์อ้มลู 

วิเคราะหข์อ้มลู
โดยการประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู

ทีระดบันยัสาํคญั .05 

ขอ้มลูผิวหนงับรเิวณกน้กบ                
และผิวหนงับรเิวณกน้เกิดแผลกดทบั 

โดยการแจกแจงรอ้ยละ

และอตัราการเกิดแผลกดทบัเฉลีย

วิเคราะห์
ความพึงพอใจเกียวกบั            

ทีนอนรงัผึ$งประดิษฐ ์
โดยการแจกแจงรอ้ยละ



ผลการศึกษาวิจยั
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ผลการศึกษา พบว่า 
กล ุม่ทีนอนบนทีนอนรงัผึ$ง

ผิวหนงับรเิวณกน้กบ และผิวหนงับรเิวณกน้ 
ไม่เกิดแผลกดทบั จํานวน 14 คน (รอ้ยละ 93.33) 

มีเพียง 1 คน (รอ้ยละ 6.67) ทีเกิดแผลกดทบั 

จึงสรปุไดว้่าทีนอนรงัผึ$งสามารถป้องกนัการเกิดแผลกดทบัได้

รายการ
กล ุม่ทดลอง กล ุม่ควบคมุ

ไมเ่กิด เกิด ไมเ่กิด เกิด

คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ

การเกิด
แผลกดทบั

14 93.33 1 6.67 12 80.00 3 20.00

ผลการวิจยั
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อตัราการเกิดแผลกดทบัระดบั 2-4 ในโรงพยาบาล 

ภายหลงัการใชท้ีนอนรงัผึ$ง 
ลดลงจาก 0.40 ต่อ 1000 วนันอน เหลือ 0.34 ต่อ 1000 วนันอน
กล ุม่ควบคมุ อตัราการเกิดแผลกดทบัระดบั 2-4 ในโรงพยาบาล
เพิมขึ$นจาก 0.40 ต่อ 1000 วนันอน เป็น 0.69 ต่อ 1000 วนันอน

ผลการวิจยั

รายการ
กล ุม่ทดลอง กล ุม่ควบคมุ

เป้าหมาย ระดบัทีปฏิบตัิได้

คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ คน

อตัราการเกิด
แผลกดทบั

14 93.33 1 6.67 0.55 0.34 0.69
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อตัราการเกิดแผลกดทบัระดบั 2-4 ในโรงพยาบาล 

ภายหลงัการใชท้ีนอนรงัผึ$ง 
ลดลงจาก 0.40 ต่อ 1000 วนันอน เหลือ 0.34 ต่อ 1000 วนันอน
กล ุม่ควบคมุ อตัราการเกิดแผลกดทบัระดบั 2-4 ในโรงพยาบาล
เพิมขึ$นจาก 0.40 ต่อ 1000 วนันอน เป็น 0.69 ต่อ 1000 วนันอน

ผลการวิจยั

รายการ

ผล

เป้าหมาย ระดบัทีปฏิบตัิได้

เดิม ทดลอง ควบคมุ

อตัราการเกิด
แผลกดทบั

ตํากว่า 
2 ต่อ 1000 วนันอน

0.55 0.34 0.69
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ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ ผ ูป้่วยและญาติ ต่อทีนอนรงัผึ$งป้องกนั
การเกิดแผลกดทบัอย ูใ่นระดบัมากทกุเกณฑก์ารวดั และมีความพึงพอใจ
เกียวกบัทีนอนรงัผึ$งป้องกนัการเกิดแผลกดทบัไดม้ากทีสดุ รอ้ยละ 95.89 

รองลงมา ไดแ้ก ่สามารถใชง้านไดจ้รงิ รอ้ยละ 91.56, น ุ่มสบาย รอ้ยละ 
90.43 และสามารถดแูลรกัษาไดง้่าย รอ้ยละ 89.27 ตามลาํดบั

รายการ 5% 4% 3% 2% 1%

ท่านคิดว่าทีนอนรงัผึ$งป้องกนัการเกิดแผลกดทบัได้ 4.05 95.89 0.06 - -

ท่านคิดว่าทีนอนรงัผึ$งน ุ่มสบาย 8.81 90.43 0.76 - -

ท่านคิดว่าทีนอนรงัผึ$งช่วยใหก้ารดแูลผ ูป้่วย             มี
ประสิทธิภาพ

6.92 88.99 4.09 - -

ท่านคิดว่าทีนอนรงัผึ$งสามารถดแูลรกัษาไดง้่าย 7.80 89.27 2.93 - -

ท่านคิดว่าทีนอนรงัผึ$งสามารถใชง้านไดจ้รงิ 7.98 91.56 0.46

ท่านคิดว่าทีนอนรงัผึ$งเหมาะแกก่ารใชง้าน 5.77 90.32 3.91 - -

ผลการวิจยั



น.ต หญิง  พรประภา  โลจนะวงศกร

พฒันาใชง้านไดห้ลายรปูแบบ ขนาดกลางนํามารองนัง ขนาดเล็ก
นํามารองตามปุ่ มกระดกูเฉพาะจดุไดอ้ยา่งเหมาะสม และขนาดใหญ่

สาํหรบัปนูอน และเผยแพรน่วตกรรมทีนอนรงัผึ$งหน่วยงานอืน

คณุสมบตัิพิเศษของทีนอนรงัผึ$งใชฟ้องนํ$าแผ่นหนา 5 เซนติเมตร ไมย่บุ               

ตามนํ$าหนกัตวั น ุ่ม รองรบัไดด้ี ผา้ยางเด็กแรกเกิดรงัผึ$งทีมีคณุสมบตัิไมร่อ้น  

ซึมซบันํ$าไดด้ี น ุ่ม เบาสบาย ไมร่ะคายเคืองต่อผิวหนงั มีความยดืหย ุน่สงู ทนทาน 
กนักระแทก มีช่องระบาย ป้องกนัไมใ่หน้ํ$าไหลออกมาเปอะเปื$ อน ราคาถกูกว่า            
ใชส้ะดวกเพราะสามารถนํามาปไูดเ้ต็มเตียง และง่ายสาํหรบัการทําความสะอาด

ผลการดําเนินงานผ ูด้แูล สามารถดแูลผ ูป้่วยไดถ้กูตอ้งมากขึ$น              
มีทศันคติทีดีต่อการมีสว่นรว่มในการดแูลผ ูป้่วยทีบา้น                    

สามารถช่วยพยาบาลทําแผล พลิกตะแคงตวัไดด้ีขึ$น

ทําแลว้บอก: ไดข้ยายผลโดยเผยแพรน่วตกรรมทีนอนรงัผึ$งใหผ้ ูป้่วยและญาติ
จดัทําไปใชท้ีบา้นป้องกนัการเกิดแผลกดทบั จํานวน 4 ราย ไดไ้ปใชต้่อทีบา้น

สิงทีไดจ้ากงานวิจยั



น.ต หญิง  พรประภา  โลจนะวงศกร

เป็นผลงานวิจยัทีสามารถใชใ้นงานประจําในการป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 
เนืองจากการรกัษาแผลกดทบัทีดีทีสดุ คือ การป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 
ทําแลว้บอก: การขยายผลโดยเผยแพรน่วตกรรมทีนอนรงัผึ$งใหผ้ ูป้่วยและญาติ

จดัทําไปใชท้ีบา้นเป็นการป้องกนัการเกิดแผลกดทบั ซึงมีประโยชนต์่อผ ูป้่วยมาก 
ทีไดใ้ชท้ีบา้น               
แมส้ถานพยาบาลหลายแห่งจํามีวิธีการป้องกนัการเกิดแผลกดทบัในแบบต่างๆ
อย ูแ่ลว้ และมีการพฒันาแนวปฏิบตัิในการป้องกนัการเกิดแผลกดทบัหลากหลาย 
แต่ผ ูว้ิจยัไดค้ิดประดิษฐท์ีนอนรงัผึ$งป้องกนัการเกิดแผลกดทบั โดยหาโอกาส                 
ในการสรา้งองคค์วามร ูใ้หม ่ทีต่อยอดจากมาตรฐาน คือ ทีนอนรงัผึ$งป้องกนั 
แผลกดทบั ทําใหไ้ดน้วตกรรมใหม ่ทีใชว้สัดทุีมีราคาถกู และสรา้งความประทบัใจ
ผ ูป้่วยและญาติจดัทําไปใชท้ีบา้นเพือป้องกนัการเกิดแผลกดทบั                                         
อีกทั$งยงัมีการทดลองใชอ้ยา่งเป็นระบบ กอ่นการทดลองใชจ้รงิกบัผ ูป้่วย

อภิปรายผลการวิจยั



น.ต หญิง  พรประภา  โลจนะวงศกร

ต่อผ ูป้่วย นําทีนอนรงัผึ$งไปใชจ้รงิกบัผ ูป้่วย ทําแลว้บอก: ใชต้่อทีบา้น

ต่อเจา้หนา้ที
ในหน่วยงาน

พฒันาความร ูบ้คุลากรในหน่วยงาน เจา้หนา้ทีปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการดแูลและป้องกนัการเกิดแผลกดทบั
ทีกําหนด และนําทีนอนรงัผึ$งไปใชจ้รงิกบัผ ูป้่วย

ต่อหน่วยงานอืน
ทีรว่มงาน

การนําผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นหน่วยงาน 

ผลงานวิจยัเป็นประโยชนต์่อการสรา้งความรว่มมือ
ระหว่างบคุลากรในองคก์ร และจดัทําทีนอนรงัผึ$งเพิมขึ$น 

เผยแพรน่วตกรรมทีนอนรงัผึ$ง ใหห้น่วยงานอืนนําไปใช้

องคก์ร กําหนดเป็นนโยบายการดแูลเพือป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 
ใหม้ีการปฏิบตัิทกุหน่วยงาน

ผลกระทบของ 

การเปลียนแปลง
เจา้หนา้ทีตอ้งใชแ้นวทางปฏิบตัิ มาตรฐานการดแูลและ
ป้องกนัการเกิดแผลกดทบัทีกําหนด และใชท้ีนอนรงัผึ$ง 

เพิมจากการปฏิบตัิงานเดิมในโรงพยาบาล
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การเฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิดแผลกดทบัอยา่ง
ต่อเนือง สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการดแูล

ผ ูป้่วย
และเพือเป็นโอกาสพฒันาในหน่วยงาน

บคุลากรเกิดการเรยีนร ูก้ารปฏิบตัิ
เป็นแนวทางเดียวกนั

บทเรยีนทีไดร้บั
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ปัจจยัแห่ง
ความสาํเรจ็

การมีสว่นรว่ม
ของบคุลากร
ในหน่วยงาน             
ในการป้องกนั

แผลกดทบั

นโยบายของ
โรงพยาบาล 

ทีผลกัดนัใหม้ีงานวิจยั

การทํางานเป็นทีม 
มีทีปรกึษา

ใหค้ําแนะนํา 

Head

Heart

Hand

การเขา้ส ู่
ระบบงานปกติ

ขององคก์ร

การพฒันาความร ู้
บคุลากรในหน่วยงาน

ในการดแูล
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ผ ูอ้ํานวยการ

โรงพยาบาล 

ผ ูบ้รหิาร

หน่วยงาน 

ผ ูบ้รหิาร

ทางการพยาบาล 

การสนบัสนนุทีไดร้บัจาก                          
ผ ูบ้รหิารหน่วยงาน / องคก์ร

ใหก้ารสนบัสนนุอยา่งเขม้แข็ง 
กาํหนดนโยบาย และดําเนินการ

ต่อเนือง                    เพือ
ป้องกนัการเกิด                

แผลกดทบั
ตามนโยบาย

โรงพยาบาลส"งเสรมิสขุภาพ
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ขอ้เสนอแนะ

ขยายผล
นํานวตกรรมทีนอนรงัผึ$ง

ขยายผล
นวตกรรมทีนอนรงัผึ$งเพือเผยแพร่

มาทําการวิจยัทดลองกบัผ ูป้่วย
ทีมีภาวะเสียงต่อ                     

การเกิดแผลกดทบั
รว่มกบันวตกรรมใหม่

ทีช่วยในการพลิกตะแคงตวั
ไดแ้ก ่ปฏิทินภาพบอกเวลา พลิก

ตะแคงตวั

เผยแพรผ่ ูป้่วยและญาติจดัทําไป
ใชท้ีบา้นป้องกนั               

การเกิดแผลกดทบั
ในกล ุม่อืน ไดแ้ก ่คนพิการ, 

เด็กมีปัญหาพฒันาการลา่ชา้

ทีนอนกบัที เป็นตน้ 
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นายสมเกียรติ อ ุ่นเพ็ง
รา้นควนขนนุการเบาะ

089-5979550


