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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษา
ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะพึ่งพา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะพึง่ พาทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งหนึง่
ในจังหวัดราชบุรี สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 28 ราย และกลุ่ม
ควบคุม 28 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาโดยผู้ดูแลมีส่วนร่วม
ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือ
ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ ารดูแลเพือ่ ป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ แบบประเมินความเสี่ยงด้านร่างกาย
ต่ อ การเกิ ด แผลกดทั บ ของบราเดน และแบบประเมิ น
การเกิดแผลกดทับของ Bergstrom วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา สถิติที และสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ
ในการดูแลของผูด้ แู ลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับใน ด้านการดูแล
ผิวหนังและการรักษาความสะอาด การช่วยเหลือด้าน
การเคลื่อนไหว และการดูแลเรื่องอาหารและน�ำ้ ของกลุ่ม
ทดลอง ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) นอกจากนี้ยังพบว่า
อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยง
ที่มีภาวะพึ่งพาของกลุ่มทดลอง น้อยกว่าในกลุ่มควบคุม มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการดูแลนี้สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิด
แผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาได้
ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้ผดู้ แู ลผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา
มีความรู้และมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติการดูแล
เพื่อป้องกันแผลกดทับในด้านการดูแลผิวหนังและการ
รักษาความสะอาด และการดูแลเรื่องอาหารและน�้ำ
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถ การลงมือปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแล การป้องกันแผลกดทับ ผู้ป่วยสูงอายุ
Abstract
This experimental research aimed to study
the effects of a caring program on caregiver’s
operational capabilities of pressure ulcer
prevention in dependent older patients at risk
group at a tertiary care hospital in Ratchaburi
province. The research conceptual framework is
based on Orem’s self-care deficit theory (2001).
The sample consisted of 56 older patients. They
were randomly assigned to the control group
(n=28) and the experimental group (n=28). The
control group received routine nursing care while
the experimental group received caring program
on caregiver’s operational capabilities of pressure
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ
ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ

ulcer prevention in dependent older patients
at risk.Research data were collected by using
caregiver’s operational capabilities of pressure
ulcer prevention form, Bergstrom’s skin condition
assessment and the Braden risk assessment scale.
Research data were analyzed by using descriptive
statistics, t-test and Chi-square.
The results revealed that the mean score
on caregiver’s operational capabilities of pressure
ulcer prevention in dependent older patients at
risk of the experimental group was significantly
higher than that of the control group (p-value
<.05). The incidence rate of pressure ulcer in
dependent older patients of the experimental
group was significantly lower than those of the
control group (p-value < .05).
Based on the results of this research, it is
recommended that the Caring Program on
Caregiver’s Operational Capabilities of Pressure
Ulcer Prevention should be applied in dependent
older patients at risk group to promote their
caregiver’s knowledge and capabilities of pressure
ulcer prevention.
Key words: Caregiver’s operational capabilities,
Pressure ulcer prevention, Dependent older
patients.
ความส�ำคัญของปัญหา
การศึ ก ษาของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าพบว่ า มี
ประชากรที่มีแผลกดทับสูงถึง 1-1.7 ล้านคนต่อปี และ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของแผลกดทับที่พบค่อนข้างรุนแรง และ
2 ใน 3 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นแผลกดทับ คือ ผูส้ งู อายุ (Pittman,
2007) ในประเทศไทยพบความชุกของแผลกดทับในผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 10.1 ในจ�ำนวนนี้
พบว่าร้อยละ 74 เป็นแผลชนิดตื้น ระดับที่ 1 และ 2
ร้อยละ 95 พบทีส่ ว่ นล่างของล�ำตัว ต�ำแหน่งทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คือ ก้นกบ ส้นเท้า และต�ำแหน่งทีเ่ ป็นความเสีย่ งต่อการเกิด
แผลกดทับ ได้แก่ กระดูกสะบัก รองลงมาต�ำแหน่งกระดูก
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สะโพก ตาตุ่ม และกระดูกต้นขา (Atsantachai, 2003)
การดูแลที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ดูแลในการป้องกันแผลกดทับ
ได้แก่ การให้ความชุม่ ชืน้ ส�ำหรับผิวหนัง การเลือกใช้ทนี่ อน
และการเปลีย่ นท่านอน (De Oliveira Matos et al., 2016)
ซึ่งในการศึกษาที่ผ่านมาพบด้วยว่าปัจจัยที่ท�ำนายการเกิด
แผลกดทับ คือ ความชื้นของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรง
เฉือน และภาวะโภชนาการ (Suttipong & Sinduh, 2011)
ส่วนปัจจัยที่ควรค�ำนึงถึง ได้แก่ สภาพความชุ่มชื้นของ
ผิวหนัง อายุ ภาวะซีด ภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพ
ทั่ว ๆ ไป และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ยังมีข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่ชัดเจนและต้องการวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่ อุณหภูมิของ
ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน เพศ (Cavalcante et al., 2016)
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้เน้นการศึกษาในปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
เพียงแต่มีการทดสอบคุณลักษณะส่วนบุคคลบางอย่าง
ระหว่ า งกลุ ่ ม ควบคุ ม กั บ กลุ ่ ม ทดลอง เช่ น เพศ อายุ
ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยและผู้ดูแล ระดับการศึกษา อาชีพ
ความเพียงพอของรายได้ และบทบาทในครอบครัว
แผลกดทับเป็นปัญหาทีพ่ บร่วมกันในผูส้ งู อายุทวั่ โลก
และเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย มีรายงานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการรักษาผู้สูงอายุที่มีแผล
กดทับที่ได้รับการรักษานาน 7 วัน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง
50,976 เหรียญต่อราย (National Decubitus Foundation,
2002) นอกจากการสูญเสียค่าใช้จ่ายแล้วการเกิดแผล
กดทับในผู้ป่วยสูงอายุส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่
ผลกระทบด้านจิตใจ เกิดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด
ติดเชือ้ ได้งา่ ย เนือ่ งจากผิวหนังผลัดเซลล์ชา้ ลง และปริมาณ
คอลลาเจน (Collagen) ลดลงส่งผลให้การหายของแผลช้า
(Lewis & Bottomley, 2008) ท�ำให้ต้องใช้เวลาในการ
รักษายาวนานขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ (Gorecki et al., 2009) ทั้งการดูแลเรื่อง
วัสดุในการท�ำแผล และค่าใช้จ่ายในเรื่องบุคลากร
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ตอบสนองนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient
Safety Goal) และการประกันคุณภาพการพยาบาล โดย
จัดท�ำระเบียบปฏิบตั กิ ารป้องกันการเกิดแผลกดทับส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งพยาบาลประจ�ำ
หอผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
แผลกดทับตามแนวคิด Care Bundle (SSKIN) ดังนี้ 1) ใช้
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อุปกรณ์ช่วยลดแรงกด (Support surface) 2) ประเมิน
ลักษณะผิวหนังตั้งแต่แรกรับ (Skin inspection) 3) จัดท่า
และพลิกตะแคงตัว อย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง (Keep moving)
4) จัดการผิวหนังต่อความเปียกชื้น (Incontinence) และ
5) ดูแลภาวะโภชนาการ (Nutrition) ตามดัชนีวัดคุณภาพ
โรงพยาบาลราชบุ รี เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ คุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator project)
ก�ำหนดอัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน
3 ต่อ 1,000 วันนอนโรงพยาบาลของกลุม่ เสีย่ ง จากการเก็บ
สถิติปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 อัตราการเกิดแผล
กดทับต่อ 1,000 วันนอน ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 4.64
และ 3.88 ซึง่ เกินกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในกลุม่ เสีย่ ง (กลุม่ งาน
สารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี, 2560) โดย
มักพบในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ดังนั้นการให้สมาชิก
ในครอบครัว (Dependent care agent) คอยให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุที่มีความพร่องในการดูแลตนเอง
(Self-care deficit) สมาชิกในครอบครัวจะเป็นก�ำลังใจและ
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยการให้การช่วยเหลือทีด่ จี ะเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ แก่ผู้ป่วย และลดผลกระทบต่อผู้ปว่ ยทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ช่วยเสริมสร้าง
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (Orem, 2001) การบูรณาการ
ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุมีส่วนร่วมกับทีมสุขภาพในการดูแล
ผูป้ ว่ ยสูงอายุทมี่ ภี าวะพึง่ พา จึงเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญโดยให้
ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงร่วมไปกับพยาบาล
มีการประเมินผลการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกัน
แผลกดทับเป็นระยะจนเกิดความมั่นใจที่จะดูแลผู้ป่วยได้
เอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tapanon., 2007) ที่พบ
ว่าผู้ดูแลหลักที่เป็นสมาชิกในครอบครัวต้องมีการเตรียม
ความพร้ อ มที่ ดี ใ นเรื่องทัก ษะการดูแ ลด้านการป้องกั น
แผลกดทับก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยการ
ประเมินความรู้และพฤติกรรมการดูแลเพื่อป้องกันแผล
กดทับ ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมวางแผนจ�ำหน่ายดีกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Das & Supriya, 2013) พบว่า ผู้ดูแลได้รับโปรแกรม
การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับใน
ผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ หลังได้รับโปรแกรมฯ
ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ ซึ่งหากผู้ดูแลได้รับความรู้และ
สามารถปฏิบัติได้จริงอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับใน

The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University

23

โรงพยาบาลและเมื่อกลับไปพักฟื้นบ้านน่าจะมีแนวโน้ม
ลดลง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาโดยผู้ดูแลมีส่วนร่วมต่อ
ความสามารถในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น
แผลกดทับขึ้นเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ
ของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการ
ลงมือปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา
โดยผู้ดูแลมีส่วนร่วม ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิด
แผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาระหว่าง กลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมฯ กับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎีโอเร็ม ที่อธิบายถึงการมี
สมาชิกในครอบครัว (Dependent care agent) คอยให้
การช่วยเหลือผูท้ มี่ คี วามพร่องในการดูแลตนเอง (Self-care
deficit) ซึ่งในที่นี้คือผู้สูงอายุ จะเป็นก�ำลังใจและเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ความสามารถในการดูแลตนเองมี
โครงสร้ า งเดี ย วกั บ ความสามารถในการดู แ ลบุ ค คลอื่ น
โดยความสามารถในการลงมื อ ปฏิ บั ติ (Operational
capabilities) เป็นความสามารถขั้นที่ 3 ตามทฤษฎีของ
โอเร็ม (Orem, 2001) แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถ
ในการคาดการณ์ (Estimative operation) โดย ผูด้ แู ล คือ
ผู้ที่มีความรู้และข้อมูลที่จ�ำเป็น และทราบความหมายและ
วิธีการปฏิบัติในการดูแล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพา 2) ความสามารถ
ในการปรับเปลีย่ น (Transitive operation) โดยผูด้ แู ล คือ
ความสามารถของผูด้ แู ลในการคิดวางแผนก�ำหนดเป้าหมาย
และตัดสินใจเลือกกิจกรรมในการช่วยเหลือเพื่อป้องกัน
การเกิดแผลกดทับในผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา
3) ความสามารถในการลงมื อ ปฏิ บั ติ (Productive
operation) ความสามารถของผู ้ ดู แ ลในการวางแผน
การลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1
การประเมินผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา ประเมิน
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ
ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ

ความสามารถของผู ้ ดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น แผลกดทั บ และ
การประเมินความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพาของผู้ดูแล ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาความสามารถในการ
คาดการณ์ การปรับเปลี่ยน และทักษะในการลงมือปฏิบัติ
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ
พึ่งพาโดยผู้ดูแลมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการ
ดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะพึ่งพาและประเมินความสามารถของผู้ดูแลเพื่อ
ป้องกันแผลกดทับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาความสามารถในการคาดการณ์
การปรับเปลีย่ นและทักษะในการลงมือปฏิบตั กิ ารดูแล
ของผู้ดูแล
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ าร
ดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาเพื่อ
ป้องกันแผลกดทับ

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การดูแลของผู้ดูแล ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ ารดูแลของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะ
พึ่งพาเพื่อป้องกันแผลกดทับ ดังแผนภาพ ดังนี้

- ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแล
เพื่อป้องกันแผลกดทับ
- อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีด�ำเนินงานวิจัย
รู ป แบบงานวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental research) ชนิดสองกลุม่ วัดก่อนและหลัง
การทดลอง (Pretest - Posttest Control Group Design)
ประชากร คือ ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับทีม่ ภี าวะพึง่ พา และผูป้ ว่ ยสูงอายุทมี่ อี ายุ
60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มตัวอย่าง มีเกณฑ์คัดเข้า คือ 1) ผู้ดูแลหลัก
ในครอบครัวของผูส้ งู อายุ มีความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยเป็นบุคคล
ในครอบครัว มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถให้การดูแลผู้ป่วย
สูงอายุได้อย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล 2) ผู้ป่วยที่มีอายุ
60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป มีภาวะเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับตัง้ แต่
เริ่มเสี่ยงถึงเสี่ยงสูง ระดับคะแนนบราเดน 12-18 คะแนน
ไม่มีแผลกดทับตั้งแต่แรกรับ การค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่าง
ด้วยโปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 และก�ำหนด
อ�ำนาจในการทดสอบ (Power of test) ทีร่ ะดับ .80 ก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติ (Level of significance) ที่ระดับ .05
(∝ = .05) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เท่ากับ 56 ราย
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โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 28 ราย และกลุ่มทดลอง 28 ราย
เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ แบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยวิธจี บั ฉลาก ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้โดย
เลือกจับฉลากสุ่มหอผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 2 หอผู้ป่วย และ
กลุ่มทดลอง 2 หอผู้ป่วย โดยทั้ง 4 หอผู้ป่วย รับผู้ป่วยที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน และพยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยมีอัตรา
ก�ำลังใกล้เคียงกัน เริ่มเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อนเพื่อ
ป้องกันการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่
ทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้คดั กรองกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบ
ด้วย 1) แบบประเมินความเสี่ยงด้านร่างกายต่อการเกิด
แผลกดทับของบราเดน (2000) ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ ความรู้สึก
ความชืน้ ของผิวหนัง การมีกจิ กรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ภาวะโภชนาการ และการมีแรงเสียดทาน และแรงเฉือน มี
ระดับความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับต�ำ่ ถึงสูง ระดับคะแนน
12-18 คะแนน 2) เครื่องมือในการประเมินความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูส้ งู อายุ (Barthel ADL
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index) อยู่ในระดับต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดถึงพึ่งพาผู้อื่น
ค่อนข้างมาก คะแนน 0-8 คะแนน 3) เครือ่ งมือในการประเมิน
ผู้ดูแลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน
MMSE - Thai 2002 Mini โดยมีระดับคะแนน 14-22
คะแนน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย แบ่งออก
เป็น 3 ส่วนดังนี้
		 2.1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ
ประกอบด้วย อายุ เพศ ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับผู้ดูแล
การวินิจฉัยโรค โรคร่วม สัญญาณชีพ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ยาที่ได้รับ และแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ด้านผู้ดูแล ประกอบด้วย เพศ ศาสนา อายุ ความสัมพันธ์
กับผู้ป่วย ระดับการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ ลักษณะ
การอยู่อาศัยในครอบครัว บทบาทในครอบครัว และสิทธิ
การรักษา
		 2.2) แบบประเมินความเสี่ยงด้านร่างกายต่อ
การเกิดแผลกดทับแผลกดทับของบราเดน (2000) ใช้
ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง
ที่มีภาวะพึ่งพา 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึก ความชื้น
ของผิวหนัง การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ภาวะ
โภชนาการ และการมีแรงเสียดทานและแรงเฉือน โดยให้
ระดับความเสี่ยงรายข้อ ตั้งแต่ 1 ถึง 4 คะแนน โดยคะแนน
ความเสี่ยงมากที่สุด คือ 1 คะแนนความเสี่ยงต�่ำที่สุด คือ 4
คะแนนในแต่ละด้าน ยกเว้นแรงเสียดทานและแรงเฉือนให้
คะแนน 1 ถึง 3 คะแนน แบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น
3 ระดับ โดยคะแนนรวมน้อยกว่า 12 คะแนน มีระดับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับสูง คะแนนรวมระหว่าง
13-14 คะแนน มีระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
ปานกลาง คะแนนรวมระหว่าง 15-18 คะแนน มีระดับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับต�่ำ
		 2.3) แบบวั ด ความสามารถในการดู แ ลเพื่ อ
ป้องกันแผลกดทับประกอบด้วย ความสามารถในการประเมิน
คาดการณ์ความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการดูแล
เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ 3 ด้าน คือ การดูแลผิวหนัง
และการรักษาความสะอาด จ�ำนวน 21 ข้อ การช่วยเหลือ
ด้านการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 16 ข้อ การดูแลเรื่องอาหาร
และน�้ำ จ�ำนวน 27 ข้อ รวม 64 ข้อ ลักษณะของค�ำถาม
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) รวมคะแนน
64-320 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ คะแนน
มาก 5 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองมาก
คะแนนค่อนข้างมาก 4 คะแนน หมายถึง ความสามารถ
ในการดูแลตนเองค่อนข้างมาก คะแนนปานกลาง 3 คะแนน
หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองปานกลาง คะแนน
น้อย 2 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองน้อย
คะแนนน้อยทีส่ ดุ 1 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการ
ดู แ ลตนเองน้ อ ยที่ สุ ด แบ่ ง คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถ
ในการดูแลตนเองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต�่ำ ปานกลาง และ
สูง โดยใช้หลักการทางสถิติ คือ ค่าพิสัย (ค่าคะแนนสูงสุด
- คะแนนต�่ำสุด) หาร 3 (Chawalitsupasearani., 2010)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 วันแรกรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
1) สร้างสัมพันธภาพ ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยและผู้ดูแล
2) ประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับผู้ป่วยสูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพา ประเมินผิวหนังและปุ่มกระดูก
โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย (ใช้เวลา 60 นาที) ขั้นตอนที่ 2
ในวันที่ 2 พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
ของผูด้ แู ลโดย 1) ให้ความรูโ้ ดยผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับเรือ่ ง ความหมาย
กลไกการเกิดแผลกดทับ ระดับแผลกดทับ การป้องกัน
แผลกดทับ และการรักษาแผลกดทับ (ใช้เวลา 60 นาที)
2) ในวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ฝึกทักษะการดูแลเพื่อป้องกัน
การเกิดแผลกดทับโดยผู้วิจัยท�ำการสอนแบบสาธิตในเรื่อง
การช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหว การดูแลผิวหนังและ
การท�ำความสะอาดร่างกาย การให้อาหารทางสายให้อาหาร
และการประเมินสภาพผิวหนังบริเวณปุ่มกระดูกทุกวัน
(ใช้เวลา ครั้งละ 60 นาที) 3) ผู้วิจัยใช้แผ่นซิลิโคนโฟม
(Silicone Foam Dressing) ปิดบริเวณต�ำแหน่งก้นกบ
(Kalowes, 2016 ; Tayyib & Coyer, 2016) ขั้นตอนที่ 3
ผูว้ จิ ยั ประเมินผูด้ แู ลด้านความรูแ้ ละทักษะการลงมือปฏิบตั ิ
การดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับซ�ำ้ อีกครัง้ ว่าผูป้ ว่ ยหรือผูด้ แู ล
เข้าใจหรือมีข้อสงสัยใดบ้าง เพื่อพยาบาลจะได้สามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได้ และในวันที่ 7 ประเมินผลการเกิด
แผลกดทับในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา (ใช้เวลา 60 นาที)
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการสอน
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาเพื่อป้องกัน
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ
ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ

แผลกดทับ มีรายละเอียด ดังนี้ ความหมาย สาเหตุของ
การเกิดแผลกดทับ ระดับแผลกดทับ และการป้องกัน
การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพา สื่อ
เพื่อใช้ประกอบการสอน คือ การใช้คอมพิวเตอร์น�ำเสนอ
(Web page) และ Power Point Presentation แผ่นพับ
การป้องกันแผลกดทับ แผ่นภาพนาฬิกาพลิกตะแคงตัว
ทุก 2 ชั่วโมง และพัฒนาความสามารถผู้ดูแลโดยฝึกทักษะ
การประเมินสภาพผิวหนังและปุ่มกระดูกทุกวัน การดูแล
ท�ำความสะอาดผิวหนัง การช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหว
และการให้อาหารทางสายให้อาหาร โปรแกรมการดูแล
ผูส้ งู อายุได้รบั การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูท้ รง
คุณวุฒติ รวจสอบเพือ่ พิจารณาความถูกต้องของเนือ้ หาและ
ความเป็นไปได้ของเครื่องมือก่อนการน�ำไปใช้จริง
เครื่องมือในการวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรง
(Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ทัง้ นีแ้ บบวัดความสามารถ
ในการดูแล มีค่า I-CVI เท่ากับ .94 และน�ำไปหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำแบบวัดความสามารถ
ในการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับไปปฏิบัติทดลองใช้กับ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ�ำนวน 20 รายมีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ .89
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
โครงร่างวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับ
การรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ น.09/2560
และจากโรงพยาบาลราชบุรี เลขที่ RBHEC 014/61 ในการ
เก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั วิธดี ำ� เนินการวิจยั และสิทธิในการเข้าร่วมโดย
ความสมัครใจ และการถอนตัวจากการวิจัยได้ตลอดเวลา
โดยไม่มผี ลกระทบใด ๆ การรักษาความเป็นส่วนตัวและเป็น
ความลับของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลต่าง ๆ มีคณะผู้วิจัย
เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การน�ำเสนอและเผยแพร่
ผลการวิจัยท�ำในภาพรวม และการท�ำลายข้อมูลทั้งหมด
ภายหลั ง การเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ
กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจและยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จึงให้ลงนาม
ในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ.
2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนี้
ผู้วิจัยท�ำหนังสือแนะน�ำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปยังผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ราชบุรี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้วิจัยได้เข้าพบหัวหน้ากลุ่ม
งานการพยาบาล หัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาลอายุรกรรม
และหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม เพื่อชี้แจงรายละเอียด
ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
จัดเตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะพึง่ พาเริม่ เก็บข้อมูลในวันทีแ่ รกรับ และติดตามประเมิน
แผลกดทับผู้ป่วยทุกวันของการรับไว้เป็นผู้ป่วย เป็นเวลา
1 สัปดาห์ โดยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ และจาก
บันทึกทะเบียนประวัตกิ ารรักษาของผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ ง
ที่มีภาวะพึ่งพาให้ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุได้รับโปรแกรม
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความ
สามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับ และด�ำเนินตาม
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 วันแรกรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 1) สร้าง
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล 2) ประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะพึ่งพา ประเมินผิวหนังและปุ่มกระดูก โดยผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัย (ใช้เวลา 60 นาที) ขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 2
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลโดย
1) ให้ความรู้ โดยผู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายกลไก
การเกิดแผลกดทับ ระดับแผลกดทับ การป้องกันแผลกดทับ
และการรักษาแผลกดทับ (ใช้เวลา 60 นาที) 2) ในวันที่ 3
ถึงวันที่ 7 ฝึกทักษะการดูแล เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
โดยผูว้ จิ ยั ท�ำการสอนแบบสาธิตในเรือ่ ง การช่วยเหลือด้าน
การเคลื่อนไหว การดูแลผิวหนังและความสะอาดร่างกาย
การให้อาหารทางสายให้อาหาร และการประเมินสภาพ
ผิวหนังบริเวณปุ่มกระดูกทุกวัน (ใช้เวลาครั้งละ 60 นาที)
3) ผู้วิจัยใช้แผ่นซิลิโคนโฟม (Silicone Foam Dressing)
ปิดบริเวณต�ำแหน่งก้นกบ (Kalowes, 2016 ; Tayyib &
Coyer, 2016) ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยประเมินผู้ดูแลด้าน
ความรู้และทักษะการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกัน
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แผลกดทับซ�ำ้ อีกครัง้ ว่าผูป้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลเข้าใจหรือมีขอ้ สงสัย
ใดบ้าง เพื่อพยาบาลจะได้สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ และ
ในวันที่ 7 ประเมินผลการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพาโดยผู้วิจัย (ใช้เวลา 60 นาที)
ส่วนกลุ่มควบคุมด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยแบบวัด
ความสามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับ ก่อนได้รบั
การดูแลจากพยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยตามปกติ จากนั้น
เมื่อครบ 1 สัปดาห์ จึงท�ำการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์การเกิด
แผลกดทับของทั้ง 2 กลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ก�ำหนดค่าความมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้วยสถิตไิ คสแควร์ (Chi-square) และฟิชเชอร์เอ็กแชคเทส
(Fisher’s exact test)
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถ
ในการดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับในผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ ง
ทีม่ ภี าวะพึง่ พาระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมด้วยสถิติ
Independent t-test และเปรียบเทียบภายในกลุ่มด้วย
สถิติ Paired t-test
3. เปรี ย บเที ย บอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด แผลกดทั บ
ระหว่างผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 3 วัน และ 7 วัน โดยใช้
สถิติ Fisher’s exact test
ผลการวิจัย
ผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พาของกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.29
และ53.6 อายุเฉลี่ย 78.34 และ 78.20 ปี ความสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 85.7 และ
67.5 มีโรคประจ�ำตัวส่วนใหญ่เป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ

The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University

27

46.42 และ 50 ระดับความดันโลหิตเฉลี่ย 136.17/74.14
และ 134.84/75.24 mmHg ความเข้มข้นของเลือดมี
ค่าเฉลี่ย 32.9 และ 31.4 % ระดับโปรตีนในเลือด 3.42
และ 3.35 g./dL. ระดับการรับรู้ส่วนใหญ่รู้สึกตัว ร้อยละ
60.7 และ 71.4 และระดับคะแนนบราเดน มีคา่ เฉลีย่ 13.62
และ 13.33 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพา เป็น
กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 28 ราย และกลุ่มทดลอง จ�ำนวน
28 ราย พบว่ากลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
75 ช่วงอายุ มีอายุเฉลี่ย 47.7 ปี (SD = 10.87) ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.4 ความสัมพันธ์เป็นบุคคล
ในครอบครัวของผูป้ ว่ ย ร้อยละ 78.6 จบการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา/ปริญญาตรี ร้อยละ 42.85 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 28.58 มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 82.1 อาศัย
อยู่กับบุตรหลาน ร้อยละ 46.4 มีบทบาทส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 57.1 และใช้สิทธิบัตรประกัน
สุขภาพ ร้อยละ 53.6 ส�ำหรับกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 96.4 มีอายุเฉลี่ย 45.16 ปี (SD = 11.54)
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.4 ความสัมพันธ์
เป็นบุคคลในครอบครัวของผูป้ ว่ ย ร้อยละ 75 จบการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ร้อยละ 35.7 ส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 39.3 มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 89.3
อาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตรหลาน ร้อยละ 57.1 มีบทบาท
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 67.9 และใช้สทิ ธิ
บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 85.7 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า
ไม่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ ศาสนา ความสัมพันธ์ของ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล ระดับการศึกษา อาชีพ ความเพียงพอ
ของรายได้ บทบาทในครอบครัว แต่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติของสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
(p<.05)
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ
ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนและระดับความสามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
		 กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ จ�ำแนก
		 ตามรายด้าน
กลุ่มควบคุม
ก่อน
หลัง
X̄ (SD)
X̄ (SD)
(ระดับ)
(ระดับ)
การดูแลผิวหนังและ
60.75 (7.96) 63.20 (8.01)
การรักษาความสะอาด (ปานกลาง) (ปานกลาง)
การช่วยเหลือด้านการ 48.15 (5.89) 51.03 (6.55)
เคลื่อนไหว
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
การดูแลเรื่องอาหาร
77.78 (10.57) 81.79 (11.83)
และน�้ำ
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
รวม
186.69
196.03
(21.15)
(24.42)
ความสามารถ
ในการดูแล
เพื่อป้องกัน
แผลกดทับ

กลุ่มทดลอง
t
p-value
ก่อน
หลัง
X̄ (SD)
X̄ (SD)
(ระดับ)
(ระดับ)
-1.67
.10 63.63 (9.29) 74.10 (6.01)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
-2.50
.01 50.47 (8.00) 60.64 (4.68)
(ปานกลาง)
(สูง)
-2.00
.05 75.91 (11.53) 97.66 (8.00)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
-2.56
.01
190.02
232.41
(26.55)
(14.47)

								
เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลเพื่อป้องกัน
แผลกดทับโดยรวมกลุ่มควบคุมพบว่า ภายหลัง ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ ผู้ดูแลมีความสามารถในการดูแล
เพื่อป้องกันแผลกดทับโดยรวมมากขึ้นอย่างมี นัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value < .05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี
เพียงด้านการเคลื่อนไหวที่ค่าคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นอย่างมี

t

p-value

-4.80

.00

-4.92

.00

-9.38

.00

-7.16

.00

นัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < .05) ส่วนในกลุ่มทดลอง
พบว่ า คะแนนความสามารถในการดู แ ล เพื่ อ ป้ อ งกั น
แผลกดทับทั้งสามด้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมดีกว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนและระดับความสามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกันแผลกดทับของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
		 กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองจ�ำแนก ตามรายด้าน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
t
p-value กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
X̄ (SD)
X̄ (SD)
X̄ (SD)
X̄ (SD)
(ระดับ)
(ระดับ)
(ระดับ)
(ระดับ)
การดูแลผิวหนังและ
60.75 (7.96) 63.63 (9.29) -1.24
.21 63.20 (8.01) 74.10 (6.01)
การรักษาความสะอาด (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
การช่วยเหลือด้านการ 48.15 (5.89) 50.47 (8.00) -1.23
.22 51.03 (6.55) 60.64 (4.68)
เคลื่อนไหว
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(สูง)
การดูแลเรื่องอาหาร
77.78 (10.57 75.91 (11.53) .63
.53 81.79 (11.83) 97.66 (8.00)
และน�้ำ
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
รวม
186.69
190.02
-.52
.60
196.03
232.41
(21.15)
(26.55)
(24.42)
(14.47)
ความสามารถ
ในการดูแล
เพื่อป้องกัน
แผลกดทับ
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t

p-value

-5.75

.00

-6.30

.00

-5.87

.00

-6.78

.00

The Effects of Caring Program on Caregiver’s Operational Capabilities
of Pressure Ulcer Prevention in Dependent Older Patients at Risk Group

คะแนนความสามารถในการดูแลเพื่อป้องกันแผล
กดทับของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะพึง่ พา ระหว่าง
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองพบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
คะแนนความสามารถในการดูแลผิวหนังและการรักษา
ความสะอาด การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเคลื่ อ นไหว และ
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การดูแลเรือ่ งอาหารและน�ำ้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p > .05) และพบว่า หลังได้รับโปรแกรมฯ
กลุม่ ทดลองมีคะแนนความสามารถในการ ดูแลเพือ่ ป้องกัน
แผลกดทับทั้งสามด้านดีกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาระหว่างกลุ่มควบคุมและ
		 กลุ่มทดลอง หลังได้รับโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาโดยผู้ดูแลมีส่วนร่วม
การเกิดแผลกดทับ
หลังการทดลอง 3 วัน
หลังการทดลอง 7 วัน

กลุ่มควบคุม (n=28)

กลุ่มทดลอง (n=28)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

4
5

14.28
17.85

1
1

3.57
3.57

F

p-value

5.54

.04

เมื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับใน
ผูส้ งู อายุทงั้ กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ด้วยสถิติ Fisher’s
exact test พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์
การเกิดแผลกดทับน้อยกว่าผูส้ งู อายุกลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 3)

สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท�ำนายการเกิดแผลกดทับ
ในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ที่พบว่าความเปียกชื้น
ของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน ภาวะโภชนาการ
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมการเกิดแผลกดทับ (Suttipong
& Sinduh, 2011) และการใช้แผ่นซิลิโคนโฟม (Silicone
Foam Dressing) ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
อภิปรายผล
ต่อการเกิดแผลกดทับ ได้แก่ ลดแรงเสียดทานและแรงเฉือน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความสามารถในการดู แ ล ลดแรงกด มีการระบายอากาศที่ดี ใช้ปิดบริเวณก้นกบเพื่อ
ของผู้ดูแลหลังได้รับโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม เสี่ยง ป้องกันแผลกดทับ และเปลี่ยนแผ่นซิลิโคนโฟม ทุก 3 วัน
ที่มีภาวะพึ่งพา ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และดีกว่า รวมถึงการสอนและสาธิตการให้อาหารและน�้ำทางสาย
กลุม่ ควบคุม จากข้อมูลรายด้านในการดูแลเพือ่ ป้องกันแผล ให้อาหาร ตั้งแต่แรกรับจนถึงก่อนการจ�ำหน่ายออกจาก
กดทับในกลุม่ ทดลองเพิม่ ขึน้ เป็นระดับสูง คือ การช่วยเหลือ โรงพยาบาล โดยมีการประเมินความรู้และทักษะการดูแล
ด้านการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพราะการให้ความรู้และการฝึก เพื่อป้องกันแผลกดทับซึ่งผู้ดูแลในครอบครัวจะต้องผ่าน
ทักษะลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับเป็น การประเมินทักษะการดูแล ร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ท�ำการ
รายบุคคล โดยผู้วิจัยสอนและสาธิตในเรื่องการเคลื่อนย้าย สอนซ�้ำจนผู้ดูแลในครอบครัวสามารถผ่านทักษะ ร้อยละ
พลิกตะแคงตัว โดยมีแผ่นภาพนาฬิกาพลิกตะแคงตัวทุก 100 ทุกราย สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลของ
2 ชั่วโมง ซึ่งการพลิกตะแคงตัวตามตารางที่ก�ำหนดไว้ โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ งทีบ่ า้ นในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
สามารถลดอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด แผลกดทั บ ได้ ม ากกว่ า การเกิดแผลกดทับ เพื่อเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรม
ไม่มีตารางก�ำหนดเวลา (Young & Clark, 2009; Tayyib, ของผู้ดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับก่อนและ
N., & Coyer, F., 2016) การฝึกทักษะโดยการสอนและ หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
สาธิตย้อนกลับการประเมินสภาพผิวหนังปุ่มกระดูกทุกวัน ผู้ดูแลมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลเพื่อป้องกันการเกิด
รวมถึงการดูแลท�ำความสะอาดและรักษาความชุ่มชื้นของ แผลกดทับดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Tapanon., 2007)
ผิวหนัง ซึ่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ผลของโปรแกรมการให้ ค วามรู ้ แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
มีความเปียกชื้นเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเกิดแผลกดทับ ป้องกันแผลกดทับในผูป้ ว่ ยทีเ่ คลือ่ นไหวไม่ได้ พบว่าการให้
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ความรู้และฝึกปฏิบัติหลังได้รับโปรแกรมดีกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Das & Supriya, 2013)
ดังนั้นการดูแลที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ดูแลในการป้องกันแผล
กดทับ ได้แก่ การให้ความชุ่มชื้นส�ำหรับผิวหนัง การเลือก
ใช้ที่นอน และการเปลี่ยนท่านอน (De Oliveira Matos,
et al., 2016) จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า
การส่งเสริมผูด้ แู ลหลักทีต่ อ้ งท�ำหน้าทีด่ แู ลส่งผลต่อสุขภาพ
ของผู ้ สู ง อายุ ใ นช่ ว งที่ เ ปลี่ ย นจากการรั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้าน สอดคล้องกับการศึกษา
ที่พบว่า การส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัวผู้สูงอายุ
หลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมทักษะผูด้ แู ล
มีอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(Tonsook, 2553) และมีการกล่าวถึง Microclimate
(National pressure ulcer advisory panel, European
pressure ulcer advisory panel and Pan pacific
pressure injury, 2016) อุ ณ หภู มิ เ ฉพาะที่ แ ละ
ความเปียกชืน้ ณ บริเวณทีร่ า่ งกาย และพืน้ ผิวรองรับสัมผัส
กัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนท่าอาจมีผลต่อ
อุณหภูมิที่ผิวหนังที่เกิดจากการไหลเวียนเลือดที่เปลี่ยนไป
และแรงกดอย่างเดียวอาจท�ำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ และ
ในปัจจุบนั มีการควบคุมปัจจัยนีโ้ ดยใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น
การเลือกใช้ที่นอน (Support surface) ที่สามารถควบคุม
ความเปี ย กชื้ น และอุ ณ หภู มิ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ิ ด แผล
(Prophylactic dressing) เพื่อป้องกันแผลกดทับจาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าโปรแกรมฯ ดังกล่าวสามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิด
แผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาความสามารถของผูด้ แู ลในการลงมือ
ปฏิบัติการดูแลเพิ่มขึ้นในด้านการดูแลความสะอาดของ
ผิวหนัง และการดูแลเรื่องอาหารและน�้ำ
2. ควรพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการ
ดูแลด้านการดูแลความสะอาดของผิวหนัง และจัดท�ำคู่มือ
การใช้แผ่นซิลิโคนเพื่อป้องกันแผลกดทับ
3. น� ำ ผลการวิ จั ย ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า ง
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลส�ำหรับการให้โปรแกรมเพือ่ ป้องกัน
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แผลกดทับในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
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