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ผลของการใช้นวัตกรรมที่นอนยางรถเพื่อป้องกันแผลกดทับ
ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล *

บทคัดย่อ

แผลกดทับเป็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำคัญในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เป็นภาวะแทรกซ้อนทีม่ ผี ลกระทบต่อผูป้ ว่ ย  ครอบครัว
และบุคลากรในทีมสุขภาพ การดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับเป็นสิง่ ทีม่ ีความสำคัญทีจ่ ะช่วยลดความทุกข์ทรมานจาก
เจ็บปวด การติดเชือ้ ความเจ็บป่วยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตลอดจนลดภาระการดูแลของครอบครัว และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของการดูแลรักษาและการพยาบาลผูป้ ว่ ย ซึง่ การดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับควรเป็นการปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของความรู้
และข้อมูลเชิงประจักษ์ทีอ่ ธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจยั เพือ่ ทีจ่ ะได้มี
ความเข้าใจอย่างชัดเจนอันจะส่งผลถึงวิธีการดูแลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง โดยศึกษาผลของนวัตกรรมที่นอนยางรถเพื่อป้องกันแผลกดทับ
ในผูป้ ว่ ยทีเ่ สีย่ งต่อแผลกดทับ เปรียบเทียบกับการใช้ทนี่ อนลมไฟฟ้า ในหอผูป้ ว่ ยในชาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 30 ราย ทำการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม
2554  ถึงมิถนุ ายน 2554 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ การวินจิ ฉัยโรค   
น้ำหนัก ส่วนสูง คะแนนกลาสโกว คะแนนบราเดน ระยะเวลาในการใช้ที่นอน 2)แบบบันทึกการเกิดแผลกดทับ ได้แก่  
การเกิดแผลกดทับ จำนวนของแผลกดทับ และระดับของแผลกดทับ 3) แบบบันทึกข้อมูลการใช้นวัตกรรมทีน่ อนยางรถ
และที่นอนลมไฟฟ้าได้แก่ ความดันลมยาง การปรับความดันลม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
ต่อนวัตกรรมที่นอนยางรถ  5) แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับและแผ่นพับ 6) เครื่องมือที่ใช้ใน
การดำเนินการวิจัย ได้แก่ นวัตกรรมที่นอนยางรถ ที่สูบลมยาง และเครื่องวัดความดันลมยางซึ่งเครื่องมือการวิจัย
ได้ผ่านการทดสอบได้ค่าความตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่นแล้ว
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาความแตกต่างของข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (χ2) และข้อมูลของการใช้นวัตกรรมที่นอนยางรถเปรียบเทียบกับที่นอนลมไฟฟ้าวิเคราะห์ด้วย
สถิติแมนน์ วิทนีย์ ยู เทสต์ (Mann -Whitney U test)
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. กลุ่มควบคุมที่ใช้ที่นอนลมไฟฟ้าและกลุ่มทดลองที่ใช้นวัตกรรมที่นอนยางรถพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01)
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มีต่อนวัตกรรมที่นอนยางรถ ร้อยละ 88.13  
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า นวั ต กรรมที่ น อนยางรถสามารถใช้ ป้ อ งกั น แผลกดทั บ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อแผลกดทับที่บ้านได้โดยใช้ร่วมกับแนว
ปฏิบัติในการป้องกันแผลกดทับ
คำสำคัญ : นวัตกรรมที่นอนยางรถ, แผลกดทับ
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Effects of the Tire-Bed Innovation Usage to Prevent Pressure Sore
Occurrence in At-Risk Patient
Panyapat Pattarakantakul *

Abstract

Pressure sores are a health problem in chronic patients with complications that not only impact on the 

patients, but families and health care providers. Prevention of pressure sores is important to reduce suffering 

from pain, infection, more illness and family burden. Pressure sore prevention can benefit from high quality 

of nursing care based on scientific knowledge such as clinical research in order to increase the efficiency and 

effectiveness of nursing care.
The purpose of this quasi - experimental research was to study the effects of the Tire-bed innovation 

for pressure sore prevention in at-risk patients compared with the effects of an Alpha bed. The sample was 

derived from patients in a  male in-patient unit in Chiang Khong Crown Prince Hospital, Chiang Rai Province, 

from January to June, 2011. Thirty people were purposively selected and equally assigned into 2 groups: 15 

experimental and 15 control groups. The research instrument consisted of 1) Demographic data record 

form  : age, diagnosis, body weight, height, Glasgow coma scale, Braden scale, period of time in a Tire-bed 

or Alpha bed 2) The incidence of pressure sore recording form 3) The details of using Tire-bed innovation
and Alpha bed recording form : pressure and adjustment.  4) The satisfaction of patients and relatives form.
5) Guideline for pressure sore prevention handout. 6) Th einstrument used to research implementation 

were : Tire-bed innovation, pressure pump and gauge. Data were analyzed by using descriptive statistics, 

Chi-Squares (χ2) and  the Mann -Whitney U test.
The result revealed that:
1. Comparing the control group using Alpha bed and experimental group using Tire-bed innovation 

showed there was  no statistically significant difference at the 0.01 level (p < 0.01).
2. Patients and relatives’ satisfaction was  high: 88.13 percent when Tire-bed innovation was applied.
The results of this research indicated that Tire-bed innovation can prevent pressure sore effectively and 

can apply to chronic pressure sores in at-risk patient usage at home along with guidelines for pressure sore 

prevention.
Keywords : Tire-Bed Innovation, Pressure Sore
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ปัญหาแผลกดทับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ
ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่นอนเตียงนาน เช่น
ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย
ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือกระดูกสันหลัง ผู้ป่วย
กระดูกขาหักที่ต้องใช้เครื่องดึงกระดูกหรือเข้าเฝือก
เป็นระยะเวลานานๆ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยสูงอายุทช่ี ว่ ยเหลือ
ตัวเองได้น้อย และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น ซึ่งเมื่อ
ผูป้ ว่ ยนอนอยูก่ บั ทีน่ าน ๆ ไม่มกี ารเคลือ่ นไหว ทำให้การ
ไหลเวียนของเลือดลดลง เนือ่ งจากมีการตายของเซลล์
จากการทำลายทั้งชั้นของผิวหนังและเนื้อเยื่อโดย
เกิดจากแรงกด (pressure) แรงเฉือน (shear) และแรง
เสียดทาน (friction) ทีก่ ระทำต่อผิวหนัง  การกดทับโดย
น้ำหนักตัวเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดการตีบตันของ
หลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดแดงเล็กๆ มีผลทำให้
เซลล์ขาดเลือดไปเลี้ยงและได้รับอาหารไม่เพียงพอ
รวมทั้งไม่สามารถขับของเสียออกไปได้จึงทำให้เกิด
การตายของเซลล์1 ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลกดทับ
ได้แก่ การไม่สามารถเคลือ่ นไหวร่างกายและไม่สามารถ
ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง การสูญเสียการ
รับรู้สัมผัส และระดับการรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาวะเหล่านีอ้ าจเกิดจากพยาธิสภาพของโรคเอง หรือ
เกิดภายหลังการผ่าตัดก็เป็นได้ บริเวณแผลกดทับที่
พบบ่อยมักเป็นบริเวณผิวหนังทีเ่ ป็นจุดรับน้ำหนักของ
ร่างกายที่มีปุ่มยื่นของกระดูก เช่น ก้นกบ สะโพก
สะบักหลัง ข้อศอก และส้นเท้า เป็นต้น การเกิดแผล
กดทับทำให้ผปู้ ว่ ยต้องได้รบั ความทุกข์ทรมานมากขึน้
รวมทั้งต้องใช้เวลานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
นานขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการดูแล
รักษา และเป็นภาระของครอบครัวอีกด้วย มากไป
กว่านั้นเมื่อเป็นแผลกดทับเรื้อรังและระดับ 3-4 อาจ
ทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้2
เมื่อศึกษาข้อมูลการวิจัยเรื่องการเกิดแผล
กดทับในผูป้ ว่ ยทีน่ อนติดเตียงเป็นเวลานาน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่ามีการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย
จำนวน 159,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งเกิด
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ในผู้ป่วยอายุ 64 ปีขึ้นไปที่นอนนานในโรงพยาบาล
และบ้านพักคนชรา และร้อยละ 35 เป็นแผลกดทับ
ระดับ 2 ขึน้ ไป3 นอกจากนีย้ งั พบอุบตั กิ ารณ์ของผูป้ ว่ ย
ที่เกิดแผลกดทับว่าเป็นผู้ป่วยในระยะวิกฤติ (acute
care) ร้อยละ 10-18 ผู้ป่วยเรื้อรัง (long term care)
ร้อยละ 2.3–28 และผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่บ้าน (home
care) ร้อยละ 0–294
สำหรั บ การศึ ก ษาในประเทศไทยเกี่ ย วกั บ
แผลกดทั บ พบว่ า ได้ มี ก ารศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ แ ละ
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดแผลกดทับในแผนกอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ใ นปี 2539 ผลการศึ ก ษา
พบอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับร้อยละ 11.18 หรือ
คิดเป็นอัตราการเกิดแผลกดทับ 3.64 ต่อ 1,000
วันนอน โดยกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดแผลกดทับเป็นผู้สูงอายุ
และมีจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน5
ส่ ว นอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด แผลกดทั บ ในหอผู้ ป่ ว ย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในปี 2547 พบว่า
มีอัตราความชุกของการเกิดแผลกดทับร้อยละ 10.8
หรือคิดเป็นอัตราการเกิดแผลกดทับ 2.54 ต่อ 1,000
วันนอน ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่กำหนดให้อัตราแผลกดทับไม่เกิน 1
ต่อ 1,000 วันนอน พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า
เป้าหมาย6
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง  
เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนจึงรับผู้ป่วยรวมทุก
แผนกไว้ในตึกผูป้ ว่ ยในชายและตึกผูป้ ว่ ยในหญิง ได้แก่
กุมารเวชกรรม อายุรกรรม และศัลยกรรม ซึง่ หลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ทจี่ ะต้องมีผปู้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤติ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิด
แผลกดทับได้ จากสถิตอิ บุ ตั กิ ารณ์การเกิดแผลกดทับ
ในผู้ป่วย ปี 2551 จำนวน 9 ราย คิดเป็น 0.58 ต่อ
1,000 วันนอน ปี 2552  จำนวน 10ราย  คิดเป็น 0.56
ต่อ 1,000 วันนอน และ ปี 2253 จำนวน 4 ราย  คิดเป็น
0.22 ต่อ 1,000 วันนอน7 ถึงแม้ว่าอุบัติการณ์การเกิด
แผลกดทับยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของกระทรวง
สาธารณสุข แต่เมื่อพบว่าผู้ป่วยเกิดแผลกดทับขณะ
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รักษาในโรงพยาบาลจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพใน
การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลได้
การใช้ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น แผลกดทั บ
เป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ให้ มี
การลดแรงกระจายและแรงกดบริเวณพื้นผิวสัมผัส
ระหว่างผิวหนังของผูป้ ว่ ยกับพืน้ ทีผ่ วิ ทีร่ องรับน้ำหนัก
โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก ได้แก่สะโพก ก้นกบ
สะบักหลัง ก้นกบ ตาตุม่ และส้นเท้า เพราะเป็นบริเวณ
ที่ รั บ แรงกดมาก การกระจายของแรงกดมี น้ อ ย
เนื่องจากมีชั้นของกล้ามเนื้อและไขมันรองรับน้อย8
จากการทบทวนการศึกษาวิจัยพบว่าการลดแรงกด
เพียงเล็กน้อยโดยใช้หมอนหรือผ้านุ่มๆ รองบริเวณ
ที่เกิดแผลกดทับได้ง่าย จะช่วยลดแรงกดต่อเนื้อเยื่อ
บริเวณปุ่มโปนกระดูก ดังนั้นการให้ผู้ป่วยนอนบน
ที่นอนที่มีความนุ่มกว่าที่นอนทั่วไปจะสามารถช่วย
ลดแรงกระจายและแรงกดบริ เ วณพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส
ระหว่างผิวหนังของผู้ป่วยกับพื้นที่ผิวที่รองรับได้ดี จึง
มีการใช้ที่นอนที่มีความนุ่มที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
และแตกต่างกันไปเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ  
เช่น ที่นอนลมไฟฟ้า (Alpha bed) ที่นอนเจล ที่นอน
ยางพารา ที่นอนน้ำ และที่นอนลูกโป่ง เป็นต้น   
ทีน่ อนลูกโป่งเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีโ่ รงพยาบาล
ต่ า งๆ ได้ น ำมาใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด แผลกดทั บ
เนือ่ งจากราคาถูก ประหยัดค่าใช้จา่ ย และประดิษฐ์งา่ ย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเป็นโรงพยาบาล
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หนึง่ ทีไ่ ด้นำทีน่ อนลูกโป่งมาใช้ดว้ ยเช่นกัน แต่จากการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าที่นอนลูกโป่งยัง
มี ข้ อ จำกั ด ในการใช้ เ ป็ น ที่ น อนป้ อ งกั น แผลกดทั บ
เช่น ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากๆ ได้
วัสดุทใี่ ช้ คือลูกโป่งไม่มคี วามคงทนถาวร มีการแตกรัว่
ได้ง่าย ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ใช้ลูกโป่งเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากลูกโป่งมีขนาดเล็ก ต้องใช้ประมาณ 60-80
ลูก ทำให้เสียเวลาในการสูบลมเข้าในการใช้แต่ละครัง้
ปริ ม าตรของลม (อากาศ) ในลู ก โป่ ง ไม่ แ น่ น อน
ไม่สามารถวัดได้ และลูกโป่งที่ใช้แล้วไม่สามารถนำ
กลับมาใช้ได้อีก  
จากปัญหาทีพ่ บดังกล่าว ทำให้มแี นวคิดในการ
สร้างนวัตกรรมที่นอนในการป้องกันแผลกดทับขึ้น
โดยใช้วัสดุคือยางในของรถจักรยานยนต์ ที่สามารถ
บรรจุลมได้ และมีความยืดหยุน่ อ่อนนุม่ อีกทัง้ สามารถ
ปรั บ ความดั น ของลมได้ ต ามต้ อ งการเพื่ อ รองรั บ
น้ ำ หนั ก ตั ว ของผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะรายได้ อ ย่ า งเหมาะสม
โดยบรรจุยางในของรถจักรยานยนต์ ในผ้าที่ตัดเย็บ
เป็นช่องๆ ประมาณ 20-25 ช่องให้เหมาะสมตาม
ส่วนสูงของผูป้ ว่ ย นวัตกรรมทีน่ อนยางรถนีผ้ ปู้ ว่ ยและ
ญาติ ส ามารถนำไปประดิ ษ ฐ์ ใ ช้ เ องที่ บ้ า น ใช้ ง่ า ย
สะดวกต่อการเก็บและเคลื่อนย้าย ประหยัดไฟฟ้า
ไม่ต้องใช้ปั๊มลม อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
อีกด้วย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 นวัตกรรมที่นอนยางรถ
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การลดอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด แผลกดทั บ เป็ น
บทบาทหน้าทีอ่ ิสระของพยาบาล  ดังนั้นจึงควรมีการ
ประยุกต์ใช้วิธีการพยาบาลในการป้องกันและดูแล
ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ การใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยมีพนื้ ฐานของความรูแ้ ละข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่ ม ดั ง กล่ า ว ก็ เ ป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะนำไปสู่ ก ารบรรลุ
ผลลัพธ์การดูแลทีพ่ งึ ประสงค์ได้ ส่งผลให้มกี ารพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลของวิชาชีพพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi
Experimental Research) เพื่อศึกษาผลของการใช้
นวั ต กรรมที่ น อนยางรถเพื่ อ ป้ อ งกั น แผลกดทั บ ใน
ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อแผลกดทับ เปรียบเทียบกับการใช้
ที่ น อนลมไฟฟ้ า (Alpha bed) ในหอผู้ป่วยในชาย
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
ผู้ป่วยที่รับนอนในตึกผู้ป่วยในชายจำนวน 30 ราย
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
samplin) แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ควบคุม
15 ราย และกลุ่มทดลอง 15 ราย โดยการจับคู่ และ
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 มีคะแนนบราเดนน้อยกว่า 16 คะแนน
และไม่มีแผลกดทับที่เกิดขึ้นมาก่อน
1.2 การวินจิ ฉัยโรคอยูใ่ นกลุม่ ต่อไปนี  ้ เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบทางเดินหายใจโรค
กระดูกและข้อ  โรคไตวายเรื้อรัง  กลุ่มโรคมะเร็ง การ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและไขสันหลัง
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ตัวเองไม่ได้

1.3 ผูส้ งู อายุ หรือผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีช่ ว่ ยเหลือ

1.4 อายุ น้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง อยู่ ใ นช่ ว งที่
ใกล้เคียงกัน
1.5 ใช้แนวปฏิบัติ (protocol)ในการดูแล
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับของตึกผู้ป่วยใน
1.6 ระยะเวลาในการนอนทีน่ อนของกลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มทดลอง 1 สัปดาห์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ได้แก่
2.1.1 อายุการวินิจฉัยโรค น้ำหนัก
ส่วนสูง คะแนนกลาสโกว (Glasgow Coma Scale)
คะแนนบราเดน (Braden scale) ระยะเวลาในการ
ใช้ที่นอน  
2.1.2 แบบบั น ทึ ก อุ บั ติ ก ารณ์ เ กิ ด
แผลกดทับ ได้แก่ การเกิดแผลกดทับ จำนวนของ
แผลกดทับ และระดับของแผลกดทับ  
2.1.3 แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้
นวัตกรรมที่นอนยางรถและที่นอนลมไฟฟ้า ได้แก่
ความดันลมยาง และการปรับความดันลมยาง
2.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยต่อนวัตกรรมที่นอนยางรถ
2.2 แนวปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเพื่ อ
ป้องกันแผลกดทับและแผ่นพับ
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย
ได้ แ ก่ นวั ต กรรมที่ น อนยางรถ ที่ สู บ ลมยาง และ
เครื่องวัดความดันลมยาง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลทัว่ ไปวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ หาความแตกต่างของข้อมูล
ทัว่ ไประหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองโดยใช้สถิติ
ไค-สแควร์ (χ2) และข้อมูลของการใช้นวัตกรรมทีน่ อน
ยางรถเปรียบเทียบกับที่นอนลมไฟฟ้า (Alpha bed)
วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney U test
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n = 30)
ลักษณะส่วนบุคคล

กลุ่มควบคุม (n=15)

กลุ่มทดลอง (n=15)

จำนวน

จำนวน

อายุ (ปี)
40-59
60-79
80 ปีขึ้นไป
mean = 68.73 S.D = 10.840 Range = 38
น้ำหนัก (กก.)
39-49
50-59
60-69
mean = 49.60 S.D = 7.39 Range = 26
ส่วนสูง (ซม.)
140-159
160-169
170-179
mean = 160.40 S.D = 7.405 Range = 26
(χ2), ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
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ร้อยละ

ร้อยละ

p-value
1.000 ns

3
9
3

20
60
20

8
5
2

53.33
33.34
13.33

8
5
2

53.33
33.34
13.33

3
20
10
66.67
2
13.33
mean = 69.13 S.D = 10.309 Range = 40
.999 ns
9
60
5
33.33
1
6.67
mean = 49.27 S.D = 6.584 Range = 22
.972 ns
5
33.33
9
60
1
6.67
mean = 161.20 S.D = 5.506 Range = 19
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามการวินิจฉัยโรค คะแนนกลาสโกว คะแนนบราเดน และ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n = 30)
ลักษณะส่วนบุคคล

กลุ่มควบคุม (n=15)

กลุ่มทดลอง (n=15)

จำนวน

จำนวน

การวินิจฉัยโรค
กลุ่ม Cancer
7
Stroke
3
Sepsis
2
AIDS
0
Rhumatoid Arthritis
0
COPD c Pneumonia
1
ESRD
2
คะแนนกลาสโกว (GCS)
12
2
13
3
14
4
15
6
mean  = 13.93  S.D = 1.100  Range = 3
คะแนนบราเดน (Braden)
8-10
2
11-13
7
14-15
6
mean  = 12.53  S.D = 2.134  Rang e= 7
(χ2), ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
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ร้อยละ

ร้อยละ

p-value
.119 ns

46.67
20
13.33
0
0
6.67
13.33
13.33
20
26.67
40

13.33
46.67
40

5
3
3
2
1
0
1

33.33
20
20
13.33

6.67
0
6.67

.506 ns

1
6.67
3
20
4
26.67
7
46.67
mean = 14.13  S.D =. 990  Range = 3
.221
2
13.33
8
53.34
5
33.33
mean = 12.93  S.D = 1.624  Range = 5
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามการปรับความดันลมของที่นอนลมไฟฟ้า (Alpha bed)
ของกลุ่มควบคุม (n = 15)
การปรับความดันลมในวันที่ 1-7 (1 สัปดาห์)
ค่าความดันลมที่ 140  mmHg
การปรับความดันลมเพิ่มขึ้น
การปรับความดันลมลดลง
ไม่มีการปรับความดัน ใน 7 วัน
mean = 7

กลุ่มควบคุม (n=15)
จำนวน

ร้อยละ

0
0
15

0
0
100

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามการปรับความดันลมของนวัตกรรมที่นอนยางรถของกลุ่ม
ทดลอง (n = 15)
การปรับความดันลมในวันที่ 1-7 (1 สัปดาห์)
ค่าความดันลมที่ 5  PSI (258 mmHg)
การปรับความดันลมเพิ่มขึ้น
การปรับความดันลมลดลง
ไม่มีการปรับความดันลม
วันที่ปรับวัดความดันเพิ่ม
วันที่  1
วันที่  2
วันที่  3
วันที่  4
วันที่  5
วันที่  6
วันที่  7
mean = 3.93
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กลุ่มควบคุม (n=15)
จำนวน

ร้อยละ

15
0
0

100
0
0

0
0
5
6
4
0
0

0
0
33.33
40
26.67
0
0
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ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามอุบัติการณ์เกิดแผลกดทับ (n = 30)
การเกิดแผลกดทับ
ไม่เกิดแผลกดทับ
เกิดแผลกดทับ

กลุ่มควบคุม (n=15)

กลุ่มทดลอง (n=15)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

13
2

86.67
13.33

12
3

80
20

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับความรุนแรงของแผลกดทับ
การเกิดแผลกดทับ
เกิดแผลกดทับระดับ 1
เกิดแผลกดทับระดับ 2
เกิดแผลกดทับระดับ 3

กลุ่มควบคุม (n=2)

กลุ่มทดลอง (n=2)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1
1
2

50
50
100

3
0
3

100
0
100

ตารางที่ 7 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดแผลกดทับ
ข้อมูล
แผลกดทับระดับ 1
อายุ (ปี)
การวินิจฉัยโรค
บริเวณแผลกดทับ
จำนวนแผลกดทับ
วันที่เกิดแผล
แผลกดทับระดับ 2
อายุ (ปี)
การวินิจฉัยโรค
จำนวนแผลกดทับ
บริเวณแผลกดทับ
วันที่เกิดแผล
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กลุ่มควบคุม (n=2)

กลุ่มทดลอง (n=3)

1 ราย
73
มะเร็งปอด

3 ราย
72, 74, 80
มะเร็งตับ, หลอดเลือดสมอง,
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
สะโพก 1 ราย ก้นกบ 2 ราย
1, 1, 1
วันที่ 4, 5, 7
-

ก้นกบ
1 แผล
วันที่ 4
1 ราย
85
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
1 แผล
ก้นกบ
วันที่ 5

-
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับระหว่างกลุ่มควบคุมที่ใช้ที่นอนลมไฟฟ้า และกลุ่มทดลองที่ใช้
นวัตกรรมที่นอนยางรถ (n = 30)
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

Mean Rank

p-value*

การเกิดแผลกดทับ

7.00

.463

p-value* < 0.01

ตารางที่ 9 แสดงคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการใช้นวัตกรรมที่นอนยางรถเพื่อป้องกันแผล
กดทับ (n = 30)
ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ

ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
ความพึงพอใจระดับน้อย
ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจรายด้านสูงสุด (การเก็บเคลื่อนย้าย)
ความพึงพอใจรายด้านต่ำสุด (ความนุ่มสบาย และการปรับวัดความดันลม)

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของ นวัตกรรมทีน่ อนยางรถ
เพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อแผลกดทับ
เปรียบเทียบกับการใช้ทนี่ อนลมไฟฟ้า (Alpha bed) ใน
หอผู้ ป่ ว ยในชาย โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งหมด 30 ราย
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 15 ราย  
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอภิปรายได้ดงั นี้ กลุม่ ควบคุมมี
อายุเฉลีย่ 68.73 ปี กลุ่มทดลองมีอายุ เฉลีย่ 69.13 ปี
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นวัยสูงอายุ เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันส่งผล
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88.13
45.19
47.41
7.40
0
0
93.33
80

ให้จำนวนผูท้ เี่ จ็บป่วยและรับการรักษาในโรงพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น และพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีอัตรา
ครองเตียงสูงสุด จากธรรมชาติของการเจ็บป่วยใน
วัยสูงอายุทมี่ กั เป็นอย่างเรือ้ รังและรุนแรง ประกอบกับ
การหายและฟื้นสภาพเป็นไปได้ช้า ทำให้ต้องใช้เวลา
ในการรักษาพยาบาลเป็นเวลานานและใช้งบประมาณ
ในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก
และตามทฤษฎีของกระบวนการเสื่อมในวัยสูงอายุ
เมื่อมีอายุมากขึ้นคอลลาเจนและอิลาสตินบริเวณ
ผิ ว หนั ง จะลดลง ทำให้ ผิ ว หนั ง ของผู้ สู ง อายุ แ ห้ ง
หย่อนคล้อยและมีความตึงตัวน้อยลงส่งผลให้เกิด
แผลกดทับได้ง่าย9 ส่วนในด้านการวินิจฉัยโรค พบว่า
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนใหญ่เป็นโรคกลุ่มมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งตับ
มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งโพรงจมูก และ
มะเร็งลำไส้ โดยกลุ่มควบคุมร้อยละ 46.67 กลุ่ม
ทดลองร้อยละ 33.33 รองลงมาได้แก่โรคหลอดเลือด
สมองและการติดเชื้อในกระแสโลหิต จากการศึกษา
ระดับประเทศในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุพบว่าสาเหตุ
ที่สำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้สูงอายุ
ไทยอันดับต้นๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง
เบาหวาน โรคไต และปอดอักเสบ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง
มีอตั ราการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 10 เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ในด้านน้ำหนัก และส่วนสูง พบว่าทั้ง 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน
ในด้านคะแนนกลาสโกว (Glasgow Coma Scale)
พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 13.93 คะแนน
กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 14.13 คะแนน ส่วนในด้าน
คะแนนบราเดน (Braden scale) พบว่ากลุ่มควบคุม
มีคะแนนบราเดนเฉลี่ย 12.53 คะแนน กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย 12.93 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งของข้ อ มู ล ระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจะ
เห็ น ได้ ว่ า คะแนนกลาสโกวของทั้ ง 2 กลุ่ ม ถึ ง แม้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปกติ แต่จากการวิเคราะห์
คะแนนบราเดนพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มยังมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับในระดับปานกลาง
จึงสรุปได้ว่าการใช้คะแนนกลาสโกวนั้นเหมาะสมที่
จะใช้ประเมินอาการผู้ป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง
หรือการบาดเจ็บทางศีรษะในระยะวิกฤตหรือระยะ
ฉุกเฉินในการประเมินเพื่อดูแลผู้ป่วยด้านประสาท
ศั ล ยศาสตร์ 11 ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น โรคทางระบบ
ประสาทศัลยศาสตร์ทพี่ บบ่อย ทัง้ ในกลุม่ neurological
trauma เช่น head injury, spinal cord and nerve injury
และในกลุ่ม neurological disease เช่น congenital,
infection, tumor, degenerative เป็นต้น ซึง่ รายละเอียด
ของการประเมินได้แก่การลืมตา (eye opening) การ
เคลื่อนไหวหรือขยับตัว (motor response) และการ
ออกเสียง (verbral response) ส่วนคะแนนบราเดนนั้น
เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงคือ การรับรู้/
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ความรู้สึก ความเปียกชื้นของผิวหนัง ระดับของการ
มีกจิ กรรม การสามารถในเคลือ่ นไหว  ภาวะโภชนาการ
และการมีแรงเสียดทานดึงรั้ง จึงเหมาะสมที่จะใช้
ประเมินในผู้ป่วยเรื้อรังที่เสี่ยงต่อแผลกดทับมากกว่า
ซึง่ แบบประเมินบราเดนนี้มีความเทีย่ งตรง และความ
ไวง่ายต่อการประเมินผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับ12,13
การใช้ทนี่ อนลมไฟฟ้าและนวัตกรรมทีน่ อน
ยางรถ
การใช้ที่นอนลมไฟฟ้า (Alpha bed) ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นที่นอนลมไฟฟ้าชนิด
ลอนยาวจำนวน 20 ลอน ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร
และยาว x 200 เซนติเมตร จากการศึกษาคู่มือของ
ที่นอนฟ้าพบว่าใช้ค่าความดันลมที่ 140 มิลลิเมตร
ปรอทในการปรับระดับ 4 หรือระดับสูงสุด ซึ่งเป็น
ความดันรวมทัง้ ผืนเนือ่ งจากไม่สามารถแยกวัดแต่ละ
ลอนได้   เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมนอนที่นอน
ลมไฟฟ้าที่ความดันลม 140 มิลลิเมตรปรอทตั้งแต่
วันแรกที่นอนโรงพยาบาลจนถึงวันที่ 7 พบว่าไม่มี
การปรับความดันลมเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในระยะ
เวลา 7 วัน อภิปรายได้ว่าเนื่องจากที่นอนชนิดนี้เป็น
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยลดแรงกดทั บ ประเภท dynamic ถู ก
ออกแบบโดยใช้ระบบไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมตัวปั๊มลม
ตลอดเวลาที่ต้องใช้งานจึงต้องเสียบปลั๊กไฟไว้ตลอด
จึงทำให้มีความดันลมสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องปรับ
ความดันลมทุกวัน และจากการวัดค่าความดันลม
ทุกวันในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าความดันลมของทีน่ อน
ลมไฟฟ้าอยู่ที่ 140 mmHg เสมอ ซึ่งมีค่าประมาณ  
2.71 PSI   ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมากไม่สามารถวัดโดย
เครื่องวัดความดันลมยางได้
ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองที่ใช้นวัตกรรม
ที่นอนยางรถ (Tired-bed) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลด
แรงกดทับแบบ static ใช้ค่าความดันลมที่ 5 ปอนด์
ต่อตารางนิว้ (Pound per Square Inch : PSI) หรือ 258  
มิ ล ลิ เ มตรปรอทในยางแต่ ล ะเส้ น (จากการแปลง
หน่วย 1 PSI = 51.6 mmHg)14 ในการศึกษาครั้งนี้
ส่วนใหญ่มีการปรับความดันลมเพิ่มขึ้นในวันที่   4  
ของการนอนที่นอนมากที่สุดร้อยละ 40 รองลงมา
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มีการปรับความดันเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 ของการนอน
ที่นอนรองลงมาร้อยละ 33.33 และระยะเวลาเฉลี่ย
ในการปรับความดันลมเท่ากับ 3.93 วัน อภิปรายผล
ได้ว่าวัสดุที่ใช้คือยางในของรถจักรยานยนต์ที่ผลิต
จากยางพารามีข้อจำกัดในการบรรจุลม เมื่อนอนไป
ในระยะเวลาที่นานขึ้น ลมก็ย่อมจะมีการรั่วหรือซึม
ผ่านได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับความดันลมเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ได้ค่าความดันที่เหมาะสมที่สุดคือ 5 ปอนด์
ต่อตารางนิว้ จากการศึกษาพบว่าเมือ่ ปรับค่าความดัน
ลมยางให้น้อยกว่า 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วยางจะมี
ความอ่อนนุ่มมากเกินไปไม่สามารถรับน้ำหนักตัว
ผู้ ป่ ว ยขณะนอนที่ น อนได้ แต่ ถ้ า ความดั น ลมยาง
มากกว่า 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่นอนก็จะแข็งเกินไป
ทำให้เกิดความไม่สุขสบายในการนอน มากไปกว่านี้
จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าการวัดค่าความดันลม
ยางแต่ละเส้นใช้ค่าความดันลมเท่ากันหมดทุกเส้น
เมื่อวัดความดันลมในตำแหน่งยางเส้นที่คาดว่าจะ
มีแรงกดทับมาก เช่น ศีรษะ หลัง สะโพก ก้นกบ
และส้นเท้า พบว่าความดันลมยางตำแหน่งดังกล่าว
ไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงอยู่ที่ 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เช่นเดิม ตามหลักการฟิสิกส์กฎของพาสคาล ทำให้
จึงสรุปได้ว่าถึงแม้จะใช้น้ำหนักกดทับจำนวนมาก
เท่าไหร่ ไม่ว่าจะกดทับที่จุดไหนก็ตาม ความดันลม
ก็ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือพื้นที่ผิว
ของยางที่ ข ยายออกไป เนื่ อ งจากยางในของรถ
จักรยานยนต์แต่ละเส้นมีคุณสมบัติพิเศษคือมีแรง
ยืดหยุ่นสูง สามารถถ่ายเทน้ำหนักไปยังยางเส้นข้างๆ
ได้ทำให้รับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักได้ดี  
ส่วนในด้านความพึงพอใจของผูท้ ใี่ ช้นวัตกรรม
ที่นอนยางรถในภาพรวมทั้งหมดร้อยละ 88.13 เมื่อ
แยกเป็นคะแนนรายด้านพบว่ามีคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุดด้านความสะดวกในการจัดเก็บและการเคลือ่ นย้าย
ที่นอนร้อยละ 93.33 อภิปรายได้ว่านวัตกรรมที่นอน
ยางรถมีความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
มากที่สุดเนื่องจากผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่าย สะดวก
มีน้ำหนักเบา เมื่อไม่ใช้ที่นอนก็เพียงแต่ปล่อยลมยาง
และม้ ว นเก็ บ ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ส ายไฟฟ้ า หรื อ ปั๊ ม ลม
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่นอนลมไฟฟ้าแล้วตัวที่นอน
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และสายไฟรวมถึ ง ปั๊ ม ลมมี น้ ำ หนั ก มาพอสมควร
อีกทั้งยังเกะกะไม่สะดวกต่อการจัดเก็บเคลื่อนย้าย
รวมทั้งเมื่อนำมาใช้งานต้องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดความ
ไม่ ส ะดวกหากต้ อ งการเคลื่ อ นย้ า ยไปยั ง บริ เ วณที่
ไม่ มี ไ ฟฟ้ า รองลงมาได้ แ ก่ ที่ น อนยางรถสามารถ
ประดิษฐ์เองได้ง่ายร้อยละ 90 เนื่องจากที่นอนลม
ไฟฟ้ามีราคาค่อนข้างแพงผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนหรือ
ปานกลางอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อได้ ในขณะที่
นวั ต กรรมที่ น อนยางรถผู้ ดู แ ลหรื อ ญาติ ส ามารถ
ประดิษฐ์และเตรียมใช้งานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา
บุคลากรทางการแพทย์ การดูแลรักษา การซ่อมแซม
การทำความสะอาดก็ทำได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัสดุ
ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด และราคาก็ไม่สูงมากนัก
อีกทั้งการใช้งานและความคงทนยังมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าที่นอนลูกโป่งอีกด้วย
จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การเกิดแผลกดทับระหว่างกลุ่มควบคุมที่ใช้ที่นอน
ลมไฟฟ้าและกลุ่มทดลองที่นอนที่นอนยางรถพบว่า
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า
นวัตกรรมทีน่ อนยางรถมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
แผลกดทับได้เทียบเคียงกับที่นอนลมไฟฟ้า และยังมี
ราคาต้นทุนที่ถูกกว่าอีกด้วย ทำให้สามารถใช้แทน
ทีน่ อนลมไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเป็นประโยชน์
ในการนำไปใช้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี ค วาม
จำเป็ น ต้ อ งใช้ ที่ น อนเพื่ อ ป้ อ งกั น แผลกดทั บ ที่ บ้ า น
อย่างไรก็ตามวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ลดแรงกดในผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเป็นเพียงส่วน
ประกอบหนึง่ เท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยในการป้องกันแผลกดทับ
ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ ใ ดๆ ที่ มี ก าร
ศึ ก ษาวิ จั ย มาแล้ ว ก็ ต าม แต่ สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ
พยาบาลควรมีการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
แผลกดทับที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดแผลกดทับได้   สรุปได้ว่าแผลกดทับเป็น
เรื่องที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หากพยาบาล
มีความตระหนักและมีความรู้อย่างแท้จริงในการใช้
แนวปฏิบัติ ร่วมกับการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มา
ประยุกต์ใช้ ซึง่ จะทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดูแล
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ผู้ ป่ ว ยและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลให้ ดี
ยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของการวิจัยและข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษานำร่อง (pilot
study) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของที่นอนไฟฟ้า
กับที่นอนยางรถเพื่อป้องกันแผลกดทับ จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจึงค่อนข้างน้อย เนื่องจากระยะเวลาในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า งจำกั ด ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง
ต่อไปควรเพิ่มจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง และระยะ
เวลาในการศึกษาให้มากขึ้น
2. การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ้ จำกัดคือกลุม่ ตัวอย่าง
ไม่ได้เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเดียวกัน เนื่องจากบริบทของ
โรงพยาบาลชุมชนเป็นตึกผู้ป่วยในรวมที่ไม่ได้แยก
หน่วยงาน เช่น อายุรกรรม หรือศัลยกรรมจึงไม่
สามารถที่เลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะโรคได้
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการพยาบาลต่อการใช้นวัตกรรมที่นอนยางรถ
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