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บทคัดยอ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เป นการวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการดู แ ลแผลในผู  ป  ว ยแผลหลอดเลื อ ดดำที ่ ข าโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทำแผลรวมกับการใชผายืดปนเกลา 2009 ในผูปวยที่มีแผล
หลอดเลือดดำที่ขาในดาน 1) ระยะเวลาการหายของแผล 2) คาใชจายในการรักษาแผล 3) ความพึงพอใจของผูปวย
และ 4) การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการหายของแผล กลุมตัวอยางเปนผูปวยแผลหลอดเลือดดำที่ขาและไดรับการรักษา
ดวยการพันผาจำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทำแผล
แบบสัมภาษณการปฏิบัติตนเพื่อสงเสริมการหายของแผล และแบบสอบถามความพึงพอใจในการไดรับบริการ มีคา
ความเที่ยงเทากับ 0.72 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน และวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คาใชจายและการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลโดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.15 ระยะเวลาการหายของแผลของกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ย 8.04
สัปดาห กลุมตัวอยางผูปวยแผลหลอดเลือดดำที่ขามีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลในสัปดาห
สุดทาย สูงกวาในสัปดาหที่สองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาใชจายในการทำแผลรวมกับการพันผายืด
มีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาใชจายในการทำแผลปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
This study was a research and development of wound treatment for venous leg ulcer patients. Its purpose
was to study an effectiveness of wound dressing and compressive bandaging a long with using Pinklao 2009
Bandage in aspects of 1) time for the wound to completely healing 2) overall expense from any case of treatment
3) patients’ satisfaction from the treatment and 4) patients’ self care practice to promote ulcer healing. The sample
were from 28 venous leg ulcer patients whom treated with compressive bandaging in Somdech Phra Pinklao
Hospital’s surgical room. The instruments composed of dressing equipment, self care practice to promote ulcer
healing interview form, and patients’ satisfaction questionnaire, the reliability scores were 0.72 and 0.92 respectively.
Data were analysed by descriptive statistics, and applying Wilcoxon Signed Ranks test to analyze both difference
of expense and patients’ self care practice to promote ulcer healing. The results indicated that, from the sample,
there was 57.15% female, and average time for the wound to completely healing was 8.04 weeks. The last week
mean scores of patients’ self care practice to promote ulcer healing were signiﬁcantly higher than the one in the
second week mean scores, at the .05 level. Lastly, the average of overall expense for wound dressing a long with
using Pinklao 2009 Bandage were lower than the one using regular wound dressing, at the .05 level.
Keywords : wound dressing, compressive bandaging, venous leg ulcer

บทนำ
ความเป น มาและความสำคั ญ ของป ญ หา
การเกิดแผลเรื ้ อ รั งบริ เวณขาและเท า เป น ป ญหาทาง
สาธารณสุขที่มีความสำคัญอยางมาก ชนิดของแผล
เรื้อรังที่ขาและเทาที่พบไดบอยและสงผลกระทบกับ
ผูปวยไดอยางชัดเจนแบงเปน 3 ชนิดคือ แผล
หลอดเลือดดำ แผลขาดเลือด และแผลเบาหวาน ซึ่ง
แผลเรื้อรังที่พบไดมากที่สุดคือ แผลหลอดเลือดดำ
โดยพบไดประมาณรอยละ 70-90 ในผูปวยที่มีแผลเรื้อรัง
ทีข่ าและเทาทัง้ หมดทีม่ ารับการรักษา1 แผลหลอดเลือดดำ
ที่ขาเปนแผลเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายไดภายใน
6 สัปดาหและสามารถกลับเปนซ้ำไดบอย จึงมีผลทำให
ผู ป  วยมีโอกาสเสี่ ย งต อ การเกิด ความพิ ก ารได ส ู ง ขึ ้ น
ความชุกของการเกิดแผลหลอดเลือดดำที่ขาเพิ่มขึ้นตาม
อายุที่สูงขึ้น สาเหตุของการเกิดแผลหลอดเลือดดำที่ขา
เกิดขึน้ จากการเกิดภาวะความดันในหลอดเลือดดำสูงขึน้
เนื่องจากความผิดปกติของระบบหลอดเลือดดำ ไดแก
หลอดเลือดดำมีการอุดตัน หรือลิ้นเปด-ปดภายใน
หลอดเลือดดำทำหนาที่ไดลดลง หรือเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความผิดปกติของกลามเนื้อนอง จึงมีผลทำใหเกิดภาวะ
หลอดเลือดดำพรองสมรรถภาพเรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบ
วาการเกิดหลอดเลือดขอด และหลอดเลือดดำลึกอุดตัน
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ยังเปนปจจัยสงเสริมที่สำคัญที่ทำใหเกิดแผลเลือดดำ
ที่ขาได ซึ่งอาการสำคัญที่นำใหผูปวยมาพบแพทยคือ
การเกิดแผลเรื้อรังบริเวณเหนือตาตุมเปนระยะเวลานาน
อาจพบอาการปวดขาและขาบวมรวมดวย2
แนวทางการรักษาผูปวยที่มีแผลหลอดเลือดดำ
ที่ขาที่ชวยทำใหแผลหายเร็วและประหยัดคาใชจาย
มากที่สุดคือ การพันผา (compression bandage) โดย
การพันผายืดจำนวน 3-4 ชั้น (multi-layer) ดวยแรงกด
30-40 mmHg ตั้งแตโคนนิ้วเทาถึงใตเขาตอเนื่องตลอด
หนึ่งสัปดาห เรียกการรักษานี้วา compression therapy3
เปนการรักษาที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการ
บีบรัดของกลามเนือ้ นอง เพิม่ การไหลเวียนในหลอดเลือด
ฝอย ลดการคั่งและลดการไหลยอนของเลือดดำ ลดการ
รั่วของสารน้ำออกนอกหลอดเลือด ชวยใหอาการบวม
และปวดขาลดลง ชวยลดและปองกันเม็ดเลือดขาวที่รั่ว
ออกมาไม ใ ห จ ั บ และเกาะติ ด ผนั ง หลอดเลื อ ดฝอย
ส ง ผลให ส ารอาหารและออกซิ เจนมาเลี ้ ย งเซลล ได ด ี
ทำให้แผลหายเร็วขึ้น4 จากการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
เปรียบเทียบระยะเวลาการหายของแผลระหวางการ
รักษาแบบพันผายืดกับการไมพนั ผาพบวา การรักษาแบบ
พันผายืดชวยใหแผลหายเร็วกวาการไมพันผา รวมทั้ง
การที ่ แ ผลหายเร็ ว จะช ว ยประหยั ด เวลาในการรั ก ษา
พยาบาลผูปวยอีกดวย5 และมีการศึกษาเปรียบเทียบ

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทำแผลรวมกับ
การใชผายืดปนเกลา 2009 ในผูปวยที่มีแผลหลอดเลือด
ดำที่ขาในดาน 1) ระยะเวลาการหายของแผล 2) คาใช
จายในการรักษาแผล 3) ความพึงพอใจของผูปวย และ
4) การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล

สมมติฐานการวิจัย
ระยะเวลาหายของแผลหลอดเลื อ ดดำที ่ ข า
โดยเฉลี่ยไมเกิน 12 สัปดาห คาใชจายในการทำแผล
รวมกับการใชผายืดปนเกลา 2009 ในผูปวยที่มีแผล
หลอดเลือดดำที่ขามีคาเฉลี่ยต่ำกวาการทำแผลแบบ
ปกติ ความพึงพอใจของผูปวยโดยรวมอยูในระดับมาก
และการปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว เพื ่ อ ส ง เสริ ม การหายของแผล
ในสัปดาหสุดทายมีคาเฉลี่ยสูงกวาการปฏิบัติตัวเพื่อ
สงเสริมการหายของแผลในสัปดาหที่สอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวทางการรักษาผูปวยที่มีแผลหลอดเลือดดำ
ที่ขาที่ชวยทำใหแผลหายเร็วและประหยัดคาใชจาย
มากที่สุดคือ การพันผา โดยการพันผายืดจำนวน 3-4
ชั้น ดวยแรงกด 30-40 mmHg ตั้งแตโคนนิ้วเทาถึง
ใตเขาตอเนื่องตลอดหนึ่งสัปดาห เรียกการรักษานี้วา
compression therapy3 เปนการรักษาทีช่ ว ยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำงานในการบีบรัดของกลามเนื้อนอง เพิ่มการ
ไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย ลดการคัง่ และลดการไหลยอน
ของเลือดดำ ลดการรั่วของสารน้ำออกนอกหลอดเลือด
ชวยใหอาการบวมและปวดของขาลดลง ชวยลดและ
ปองกันเม็ดเลือดขาวที่รั่วออกมาไมใหจับและเกาะติด
ผนังหลอดเลือดฝอย สงผลใหสารอาหารและออกซิเจน
มาเลี้ยงเซลลไดดี ทำใหแผลหายเร็วขึ้น4 นวัตกรรมการ
ทำแผลร ว มกั บ การรั ก ษาด ว ยการพั น ผ า ยื ด ป  น เกล า
2009 ไดพัฒนามาจากแนวปฏิบัติการรักษาแผลหลอดเลือดดำ ซึ่งมีการประเมินแผลและการจัดการแผล
หลอดเลือดดำไดคอนขางครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการหายของแผล มีการประเมินการหายของแผล
เปนระยะๆ สัปดาหละครั้ง โดยศึกษาผลของการใช
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การหายของแผลในผูปวยที่พันผายืดแบบหลายชั้นกับ
การพันผายืดแบบชั้นเดียว ผลการวิจัยพบวา การพัน
ผายืดแบบหลายชั้นชวยใหแผลหายดีกวาการพันผา
ยืดแบบชัน้ เดียว6 อยางไรก็ตามแผลหลอดเลือดดำทีข่ า
เปนแผลเรือ้ รังทีไ่ มสามารถรักษาไดงา ยนัก ผูป ว ยจึงตอง
ใชระยะเวลานานในการรักษาโดยไมสามารถกำหนด
ระยะเวลาในการหายของแผลทีแ่ นนอนได ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั
ความรุนแรงของโรค กระบวนการหายของแผลในผูปวย
แตละราย และยังขึน้ กับปจจัยทีช่ ว ยสงเสริมใหมแี นวโนม
ในการหายของแผล เชน ภาวะโภชนาการ และการ
ปฏิบัติตัวของผูปวย เปนตน ดังนั้นจึงมีความจำเปน
ที ่ ผ ู  ป  ว ยจะต อ งได ร ั บ การดู แ ลรั ก ษาอย า งถู ก วิ ธ ี แ ละ
อยางตอเนือ่ งจนกวาแผลจะหาย การเกิดแผลเลือดดำ
ที ่ ข าสามารถส ง ผลกระทบโดยตรงต อ ผู  ป  ว ยทั ้ ง ทาง
ดานรางกายและจิตใจ การสูญเสียรายได และความ
มั่นคงในอาชีพจากการขาดงาน
รวมถึงการสูญเสีย
คาใชจายและเวลาในการรักษาพยาบาล7
ผู  ว ิ จ ั ย ในฐานะที ่ เป น บุ คลากรซึ ่ ง ให การรั กษา
พยาบาลผูปวยกลุมนี้ จึงเห็นความสำคัญและตระหนัก
ถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูปวย รวมทั้งผูปวย
แผลหลอดเลือดดำที่ขามีจำนวนมากขึ้น จากสถิติการ
รักษาของหองตรวจโรคศัลยกรรม ป พ.ศ.2552 มีผูปวย
แผลหลอดเลือดดำที่ขา จำนวน 385 ราย และ ในป
พ.ศ.2553 มีจำนวน 350 ราย ซึ่งผูปวยตองมารับการ
รักษาเปนระยะเวลานานและเสียคาใชจายสูง ผูวิจัยจึง
พัฒนานวัตกรรมการทำแผลรวมกับการใชผา ยืดปน เกลา
2009 และศึกษาประสิทธิผลของการทดลองใชนวัตกรรม
ดังกลาว ในดานระยะเวลาการหายของแผล คาใชจาย
ในการรักษาแผล ความพึงพอใจของผูปวย และการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการหายของแผล เปนการสงเสริมให
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
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นวัตกรรมดานระยะเวลาการหายของแผล คาใชจาย
ความพึงพอใจของผูปวยและการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริม
การหายของแผล ดังแผนภาพที่ 1
การทำแผลรวมกับการพันการใชผายืด
ปนเกลา 2009

ประสิทธิผลของการทำแผลรวมกับการใช
ผายืดปนเกลา 2009 ในผูปวยที่มีแผล
หลอดเลือดดำ
1) ระยะเวลาการหายของแผล
2) คาใชจายในการรักษาแผล
3) ความพึงพอใจของผูปวย
4) การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

คำจำกัดความที่ ใชในการวิจัย
1. การทำแผลหลอดเลื อ ดดำที ่ ข า หมายถึ ง
การทำความสะอาดบริเวณใตเขาถึงปลายเทาของขา
ที่มีแผลหลอดเลือดดำ โดยใชสำลีชุบ 0.5% Hibitane
1:10 in alcohol 70% ในรายที่มีแผลจะลางทำความ
สะอาดแผลดวยสำลีชบุ น้ำเกลือปราศจากเชือ้ (N.S.S. Ext.)
จากนั้นจึงใชน้ำมันมะกอก (olive oil) หรือครีมทา
ผิวหนังเพื่อใหความชุมชื้นแกผิวหนังตั้งแตใตเขาลง
มาถึงปลายเทา ยกเวนบริเวณแผลและใตฝา เทา ปดโฟม
สำหรับรักษาแผลในบริเวณแผล
2. การพันผายืดปนเกลา 2009 หมายถึง วิธี
การพันผายืดเพื่อชวยเสริมใหการไหลกลับของเลือด
ในหลอดเลือดดำ โดยใช webril ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2
มวน พันตัง้ แตปลายเทาถึงใตเขา เพือ่ ปองกันการเสียดสี
ของผายืดกับกระดูก จากนั้นจึงพันผายืดโดยเริ่มตนจาก
ขอนิ้วเทาขึ้นมาถึงบริเวณใตเขา แลวพันยอนลงมา
ปลายเทา และทำเชนนี้ตอไปจนกระทั่งพันผายืดครบทั้ง
4 มวน โดยพันใหกระชับพอดีไมแนนหรือหลวมเกินไป
โดยใหผายืดแตละชั้นเหลื่อมกันประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความกวางของผายืด เพื่อใหเกิดแรงกดบริเวณขอเทา
20-30 mmHg บริเวณเหนือขอเทา 15-20 mmHg บริเวณ
นอง 12-18 mmHg และทำแผลพันผายืดใหมสัปดาหละ
1 ครั้ง
3. การทำแผลปกติ หมายถึ ง การล า งทำ
ความสะอาดแผลลดการติดเชือ้ และรักษาสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม สงเสริมการหายของแผล การทำแผล
แบงเปน 1) แผลสะอาด ทำความสะอาดโดยใชน้ำเกลือ
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ปราศจากเชื้อ ทำแผลและปดแผล 2) แผลติดเชื้อตอง
ล า งทำความสะอาดแผลด ว ยน้ ำ เกลื อ ปราศจากเชื ้ อ
โดยพยายามทำความสะอาดใหถงึ กนแผล และพิจารณา
ปดแผล เพือ่ ใหแผลมีสภาพเหมาะกับการสงเสริมการหาย
ของแผล

รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการดูแลแผล
ในผูป ว ยแผลหลอดเลือดดำทีข่ า โดยประยุกตการทำแผล
รวมกับการพันผายืดปนเกลา 2009 จากนั้นจึงทดลอง
ใช น วั ต กรรมและตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของการใช
นวัตกรรม

นวัตกรรมการทำแผลรวมกับ
การรักษาดวยการพันผายืด
ปนเกลา 2009
อุปกรณ

1. โฟมสำหรับปดแผล
2. น้ำมันมะกอก (olive oil) หรือครีมใหความชุม ชืน้
ผิวหนัง ทาภายนอกแผล
3. ผ า ยื ด (elastic bandage) ขนาด 4 นิ ้ ว
จำนวน 4 มวน ตอหนึ่งขา
4. Webril ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 มวน
5. พลาสเตอร (ﬁFixomull) ขนาด 1 นิว้ 200 cms.

ขั้นตอนการพันผายืด

1. ผู  ป  ว ยนั ่ ง บนเตี ย ง ชั น เข า ข า งที ่ ม ี แ ผลไว
ใชสำลีชุบ 0.5% Hibitane 1:10 in alcohol 70% จำนวน
2 กอน เช็ดทำความสะอาดตั้งแตใตเขาถึงปลายเทา
2. ในรายที ่ ม ี แ ผล จะล า งทำความสะอาด
บริเวณแผลดวยสำลีชุบน้ำเกลือปราศจากเชื้อ
3. ทาน้ ำ มั น มะกอก เพื ่ อ ให ค วามชุ  ม ชื ้ น แก
ผิวหนังตัง้ แตใตเขาลงมาถึงปลายเทา (ยกเวนบริเวณแผล
และใตฝาเทา)
4. ปดโฟมสำหรับรักษาแผล (บริเวณแผล)
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5. ใช webril ขนาด 4 นิ ้ ว จำนวน 2 ม ว น
พันตั้งแตปลายเทาถึงใตเขา เพื่อปองกันการเสียดสีของ
ผายืดกับกระดูก
6. พั น ผ า ยื ด โดยเริ ่ ม ต นจากข อ นิ ้ ว เท า ขึ ้ น มา
ถึงบริเวณใตเขา แลวพันยอนลงมาปลายเทา และทำ
เชนนี้ตอไปจนกระทั่งพันผายืดครบทั้ง 4 มวน ควรพัน
ใหกระชับพอดีไมแนนหรือหลวมเกินไปโดยใหผาแตละ
ชั ้ น เหลื ่ อ มกั น ประมาณครึ ่ ง หนึ ่ ง ของความกว า งของ
ผายืด เพื่อใหเกิดแรงกดบริเวณขอเทา 20-30 mmHg
บริเวณเหนือขอเทา 15-20 mmHg บริเวณนอง 12-18
mmHg
7. ใช พลาสเตอร ข นาด 1 นิ ้ ว ป ด ยึ ด เป น แนว
เสนตรงจากปลายเทาไปถึงใตเขา 1 เสน และจาก
ใตฝาเทาผานบริเวณนองจนถึงใตขอพับเขาอีก 1 เสน
จากนั้นปดพลาสเตอรเพื่อยึดผาพันใหกระชับกับเทา
และนองเพื่อปองกันการลื่นหลุดของผา โดยการปด
พลาสเตอรเปนวงหางกันเปนระยะๆ หรือปดพลาสเตอร
เปนเกลียวก็ได ดังภาพที่ 1
8. การนัดเพื่อติดตามผลการรักษาเปนระยะๆ
สัปดาหละครั้งจนกวาแผลจะหาย

จุดเดนของนวัตกรรมการทำแผล
รวมกับการรักษาดวยการพันผายืด
ปนเกลา 2009
นวั ต กรรมการทำแผลร ว มกั บ การรั ก ษาด ว ย
การพันผายืดปนเกลา 2009 ไดพัฒนามาจากแนว
ปฏิบัติการรักษาแผลหลอดเลือดดำ ซึ่งมีการประเมิน
แผลและการจั ด การแผลหลอดเลื อ ดดำได ค  อ นข า ง
ครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับการหายของแผล และ
เปนแนวทางที่ชัดเจนนำสูการปฏิบัติไดงาย เนื่องจาก
เปนการนำกระบวนการพยาบาลมาใช โดยมีการประเมิน
หลอดเลือดดำกอนที่จะวางแผนใหการดูแล มีวิธีการ
ทำแผลและการนำวัสดุปดแผล เพื่อสงเสริมการหายของ
แผล มีการประเมินการหายของแผลเปนระยะ สัปดาห
ละครั้ง รวมทั้งการใหคำแนะนำเพื่อสงเสริมการหาย
ของแผลและปองกันไมใหเกิดแผลซ้ำ ซึ่งพยาบาลผูให
บริการมีความรูในเรื่องกระบวนการหายของแผล วิธีการ
ทำแผล คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการปดแผล และการ
พันผา และนำประสบการณในการทำแผลมาประยุกต
ใชใหเหมาะสม ทำใหนวัตกรรมการทำแผลรวมกับการ
รักษาดวยการพันผายืดปนเกลา 2009 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกตใชในการดูแล
ผูปวยแผลหลอดเลือดดำในหอผูปวยอื่นๆ ได

ประชากรและกลุมตัวอยาง

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

.....

ภาพที่ 1 การปดพลาสเตอร

ประชากรเปนผูที่มาใชบริการที่แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระป  น เกล า และได ร ั บ การ
วินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยที่มีแผลหลอดเลือดดำ
ที่ขา กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่มีแผลหลอดเลือดดำ
ที่ขา และไดรับการรักษาดวยการพันผา ระหวางเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
จำนวน 28 คน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
1. เปนผูปวยเพศชายหรือหญิงที่มีอายุ 20 ป
ขึ้นไป ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยที่มีแผล
หลอดเลือดดำที่ขาและไดรับการรักษาดวยการพันผา
2. มีการรับรูและมีสติสัมปชัญญะดี สามารถ
สื่อสารและตอบแบบสัมภาษณไดดวยตนเอง
เกณฑการคัดออกคือ ผูปวยที่มีแผลที่ขาและ
เทาเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ รวมดวย ไดแก แผลขาดเลือด
แผลเบาหวาน แผลที่มีสาเหตุมาจากมะเร็ง และแผล
ติดเชื้อ
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เคร�องมือที่ ใชในการวิจัย
และการตรวจสอบคุณภาพเคร�องมือ
1. แบบบั น ทึ ก ข อ มู ล ผู  ป วยแผลหายยาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา โดยรวบรวมขอมูลใน
ครั้งแรกที่ผูปวยเขาโครงการ
2. แบบประเมิ น แผลผู  ป วยแผลหายยาก
ครั้งแรกและตอเนื่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
โดยผู  ว ิ จ ั ย เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทุ ก สั ป ดาห ท ี ่ ผ ู  ป  ว ยมา
ทำแผล
3. แบบสั ม ภาษณ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต นเพื ่ อ ส ง เสริ ม
การหายของแผล จำนวน 10 ขอ ลักษณะคำถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (คะแนน 0-3) คือ
ปฏิบตั เิ ปนประจำ บอยครัง้ นานๆ ครัง้ และไมปฏิบตั เิ ลย
โดยผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลในสัปดาหทส่ี อง และสัปดาห
สุดทายที่ผูปวยมาทำแผล
เกณฑ ก ารแปลผลคะแนนเฉลี ่ ย แบ ง เป น 3
ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง การปฏิบัติตัวอยูใน
ระดับดี
คาเฉลี่ย 1.01-2.00 หมายถึง การปฏิบัติตัวอยูใน
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 0.00-1.00 หมายถึง การปฏิบัติตัวอยูใน
ระดับต่ำ
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการได ร ั บ
บริ ก ารทางการแพทย แ ละการรั ก ษาพยาบาลจาก
ระบบการดูแลแผลหายยาก จำนวน 15 ขอ ลักษณะ
คำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(คะแนน 1-5) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด โดยมีเกณฑการแปลผล ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการอยูในระดับ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการอยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการอยูในระดับ
ปานกลาง
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คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการอยูในระดับ
นอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการอยูในระดับ
นอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหา (content Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน หาคาความเที่ยงโดย
นำเครื่องมือไปทดลองใชและคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefﬁfcient) คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการไดรับบริการทางการ
แพทย มีคาความเที่ยง 0.92 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเพื่อสงเสริมการหายของแผล มีคาความ
เที่ยง 0.72

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ จั ยครั ้ ง นี ้ วิ เคราะห ข  อ มู ล โดยใช ส ถิ ต ิ
พื้นฐาน และวิเคราะหความแตกตางระหวางคาใชจาย
และการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลโดยใช
สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูปวยแผล
หลอดเลือดดำที่ขา

กลุ  ม ตั ว อย า งเป น เพศหญิ ง มากที ่ ส ุ ด คิ ด เป น
รอยละ 57.15 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.85
สวนมากมีอายุอยูในชวง 61-70 ป และ 71-80 ป
คิดเปนรอยละ 32.14 เทากัน มีอายุเฉลี่ย 63.50 ป
(SD = 11.99) ประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 57.15 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 67.86
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปน
รอยละ 67.86 โรคประจำตัวที่พบมากที่สุดตามลำดับ
ไดแก ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดดำทำงานบกพรอง
(Chronic Venous Insufﬁfciency; CVI) และเบาหวาน
คิดเปนรอยละ 46.43, 42.85 และ 39.28 ตามลำดับ
ดังตารางที่ 1
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ขอมูล

จำนวน

รอยละ

ชาย
หญิง
รวม

12
16
28

42.85
57.15
100.00

อายุ(ป) min-max = 30-79 mean = 63.50 SD = 11.99 median = 66.00
< 40
1
41-50
3
51-60
6
61-70
9
71-80
9
รวม
28

3.57
10.71
21.44
32.14
32.14
100.00

เพศ

อาชีพ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

คาขาย
รับจาง
รับราชการ
เกษตรกร
วางงาน/แมบาน

16
3
7
1
1

57.15
10.71
25.00
3.57
3.57

รวม

28

100.00

สมรส
โสด
หมาย/หยา/แยก
รวม

19
7
2
28

67.86
25.00
7.14
100.00

ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

2
19
7

7.14
67.86
25.00

รวม

28

100.00
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ขอมูล
โรคประจำตัว

เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
มะเร็ง
ไตวาย
หัวใจวาย
CVI
เสนเลือดขอด
ถุงลมโปงพอง

จำนวน

รอยละ

11
13
2
2
2
1
12
1
1

39.28
46.43
7.14
7.14
7.14
3.57
42.85
3.57
3.57

กลุมตัวอยางเกิดแผลหลอดเลือดดำที่ขาซายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.57 สวนใหญมีแผลเพียง 1 แผล
คิดเปนรอยละ 85.71 ลักษณะผิวหนังรอบแผลเปนแบบ Hyperpigmentation คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปน
Dermatitis คิดเปนรอยละ 25.00 ระยะเวลาการหายของแผลของกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ย 8.04 สัปดาห (median = 6.14
สัปดาห, SD = 6.34) แผลหลอดเลือดดำที่ขาหายภายใน 6 สัปดาห มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.57 รองลงมา
หายภายใน 7-11 สัปดาห คิดเปนรอยละ 28.57 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผูปวยจำแนกตามขอมูลแผลหลอดเลือดดำที่ขา
ขอมูล
ตำแหนงแผลหลอดเลือดดำ
ขาซาย
ขาขวา
ทั้งสองขาง
รวม
จำนวนแผลหลอดเลือดดำ
1 แผล
2 แผล
รวม

.....
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จำนวน

รอยละ

15
12
1

53.57
42.86
3.57

28

100.00

24
4

85.71
14.29

28

100.00
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ขอมูล
ลักษณะผิวหนังรอบแผล (surrounding skin)
Hyperpigmentation
Edema
Indulation
Demuded
Dermatitis

จำนวน

รอยละ

14
1
5
1
7

50.00
3.57
17.86
3.57
25.00

รวม

28

100.00

ระยะเวลาการหายของแผล (สัปดาห) min-max = 2 -31 mean = 8.04 SD = 6.34 median = 6.14
< 6 สัปดาห
7-11 สัปดาห
> 12 สัปดาห

15
8
5

53.57
28.57
17.86

รวม

28

100.00

สวนที่ 2 การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล และความพึงพอใจในการไดรับบริการ
ทางการแพทยและรักษาพยาบาล
การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล

กลุมตัวอยางผูปวยแผลหลอดเลือดดำที่ขา มีการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลในสัปดาหที่ 2
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 1.79, SD = .35) การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลของกลุมตัวอยางใน
สัปดาหสุดทาย โดยรวมอยูในระดับดี (x = 2.17, SD = .31) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก
ขอ 9 ทานลด/เลิกสูบบุหรี่ (x = 2.93, SD = .26) ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอ 8 ทานควบคุมน้ำหนัก
(x = 1.43, SD = .31) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุม ตัวอยางจำแนกตามการปฏิบตั ติ วั เพือ่ สงเสริมการหายของแผล
การปฏิบัติตัวสัปดาหที่ 2
Mean (SD)
ระดับ

1. ทานรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง
ไดแก เนื้อสัตว ไข ถั่ว และนม
2. ทานหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งหอยขาเปนเวลานาน
3. ทานยกขาสูงครั้งละ 30 นาที 3-4 ครั้งตอวัน
4. ทานพันผายืดไวตลอด 1 สัปดาห

การปฏิบัติตัวสัปดาหสุดทาย
Mean (SD)
ระดับ

1.11 (.74)

ปานกลาง

1.82 (.55)

ปานกลาง

1.21 (.69)
1.25 (.70)
1.89 (.63)

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.89 (.63)
1.89 (.68)
2.21 (.49)

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
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รายการ
5. ทานรักษาความสะอาดบริเวณขาที่พันผายืด
6. ทานสังเกตอาการผิดปกติ เชน อาการชา
เขียวคล้ำ หรือปวดบริเวณนอง
7. ทานเดินและออกกำลังกายเปนประจำ
8. ทานควบคุมน้ำหนัก
9. ทานลด/เลิกสูบบุหรี่
10. ทานมาทำแผลตามนัดทุกครั้ง
รวม

การปฏิบัติตัวสัปดาหที่ 2

การปฏิบัติตัวสัปดาหสุดทาย

Mean (SD)

ระดับ

Mean (SD)

ระดับ

1.93 (.54)
1.71 (.66)

ปานกลาง
ปานกลาง

2.21 (.49)
2.04 (.51)

ดี
ดี

2.36 (.56)
1.14 (.80)
2.82 (.61)
2.43 (.50)

ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

2.57 (.50)
1.43 (.79)
2.93 (.26)
2.68 (.48)

ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

1.79 (.35)

ปานกลาง

2.17 (.31)

ดี

ความพึงพอใจในการไดรับบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล

กลุมตัวอยางผูปวยแผลหลอดเลือดดำที่ขามีความพึงพอใจในการไดรับบริการทางการแพทย และรักษา
พยาบาลโดยรวมอยูในระดับมาก (x = 4.33, SD = .42) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอ 15
ความพึงพอใจในการดูแลรักษาแผลหายยากโดยรวม (x = 4.68, SD = .48) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแก ขอ 12
ความเหมาะสมและความสะอาดของสถานที่ (x = 4.11, SD = .74) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจำแนกตามความพึงพอใจในการไดรับบริการ
ทางการแพทยและรักษาพยาบาล
รายการ

1. ความสะดวกในการสงตอเพื่อรับการรักษาจากผูที่มี
ความเชี่ยวชาญดานแผลหายยาก
2. ไดรับบริการอยางมีขั้นตอนเหมาะสม ไมยุงยาก
3. ไดพบแพทยผูรักษา/ พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการดูแลแผล
หายยากในระยะเวลาเหมาะสม
4. พฤติกรรมบริการของผูใหบริการ
5. ความรูความสามารถของผูใหการรักษา
6. ความรูความสามารถของพยาบาลผูดูแลแผลหายยาก
7. ความรูความสามารถของแพทย/บุคลากรอื่นๆ เชน
แพทยกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด
8. การใหคำแนะนำในการดูแลแผลหายยาก
9. การใหคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล

.....
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Mean

SD

ระดับ

4.39

.50

มาก

4.21
4.36

.69
.49

มาก
มาก

4.14
4.36
4.43
4.25

.59
.49
.50
.98

มาก
มาก
มาก
มาก

4.43
4.43

.50
.50

มาก
มาก
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รายการ
10. ความเอาใจใส กระตือรือรนของผูใหการดูแลแผลหายยาก
11. ไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับความเจ็บปวย
12. ความเหมาะสมและความสะอาดของสถานที่
13. ความทันสมัยของอุปกรณและวิธีการรักษาแผล
14. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องใชในการรักษาแผล
15. ความพึงพอใจในการดูแลรักษาแผลหายยากโดยรวม
รวม

Mean

SD

ระดับ

4.43
4.32
4.11
4.21
4.21
4.68

.50
.61
.74
.69
.74
.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.33

.42

มาก

สวนที่ 3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลในสัปดาหที่สอง
และสัปดาหสุดทาย และคาใชจายในการทำแผลรวมกับการพันผายืดกับการทำแผลปกติ
การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล

กลุมตัวอยางผูปวยแผลหลอดเลือดดำที่ขา มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลในสัปดาห
สุดทายสูงกวาในสัปดาหที่สองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของการปฏิบตั ติ วั เพือ่ สงเสริมการหายของแผล โดยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
ตัวแปร

การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล

สัปดาหที่ 2
Mean SD
1.79

.35

สัปดาหสุดทาย
Mean SD
2.17

.31

Z

p-value

-4.296*

.000

*P<.05

การเปรียบเทียบคาใชจายในการทำแผลรวมกับการพันผายืดกับการทำแผลปกติ

คาใชจายในการทำแผลรวมกับการพันผายืดปนเกลา 2009 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3,101.43 บาท และคาใชจาย
ในการทำแผลแบบปกติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4,210.36 บาท คาใชจายในการทำแผลรวมกับการพันผายืดมีคาเฉลี่ย
ต่ำกวาคาใชจายในการทำแผลปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาใชจายในการทำแผลรวมกับการพันผายืด กับการทำแผลปกติ โดยสถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test
ตัวแปร

คาใชจาย

การทำแผลรวมกับ
การทำผายืด
Mean SD

การทำแผลปกติ

3101.43 2037.05

4210.36 3310.84

Mean

Z

p-value

-3.279*

.001

SD
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ระยะเวลาการหายของแผล
ของกลุม ตัวอยางผูป ว ยแผลหลอดเลือดดำทีข่ า โดยเฉลีย่
8.04 สัปดาห แผลหลอดเลือดดำที่ขาหาย ภายใน 6
สัปดาหมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.57 รองลงมา
หายภายใน 7-11 สัปดาห คิดเปนรอยละ 28.57
ทั้งนี้แผลหลอดเลือดดำที่ขาเกิดจากภาวะที่มีความดัน
เลือดดำที่ขาสูงในขณะเดิน โดยสาเหตุสำคัญของการ
เกิดแผลหลอดเลือดดำที่ขานั้น เกิดจากความผิดปกติ
ของตัวหลอดเลือดดำเอง ไดแก ลิ้นของหลอดเลือดดำ
ปดไดไมสนิท ทำใหเลือดดำไหลยอนทางสงผลใหความ
ดันเลือดดำที่ขาสูงขึ้น หรือความผิดปกติของการบีบตัว
ของกลามเนือ้ นอง ดังนัน้ การพันผายืดปน เกลา 2009
ที่มีการกำหนดแรงกดบริเวณขอเทา 20-30 mmHg
บริเวณเหนือขอเทา 15-20 mmHg บริเวณนอง 12-18
mmHg จึงชวยเสริมใหการไหลกลับของเลือดในหลอด
เลือดดำ ชวยใหแผลหายเร็วขึน้ สอดคลองกับ ธำรงโรจน
เต็มอุดม9 ที่กลาวถึงการจัดการโรคหลอดเลือดดำเรื้อรัง
ซึ่งมีแผลบริเวณขาวา ในการรักษาโดยใช compression
stocking นั้น จะตองพัน 4 layer bandage ไว 7 วัน
จึงแกะออกและพันใหม หลังจากนั้น 6 สัปดาหแผล
ที่เปนก็จะหายไป แตแผลอาจเกิดขึ้นใหมได ดังนั้นหลัง
จากแผลหายจึงแนะนำใหใส stocking พยุงไวตลอด
เวลา
การที ่ แ ผลหายเร็ ว จะช ว ยประหยั ด ทั ้ ง เวลา
และคาใชจา ยในการดูแลรักษาแผลอีกดวย จะเห็นไดจาก
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา คาใชจายในการทำแผลรวมกับ
การพันผายืดมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาใชจายในการทำแผล
ปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Nelson, Harper, Ruckly, Prescott,
Gibson & Dale6 ที่พบวา การพันผายืดแบบหลายชั้น
ชวยในการการหายของแผลดีกวาการพันผายืดแบบ
ชั้นเดียว และงานวิจัยของ Callam, Harper, Dale et al.5
ที่เปรียบเทียบการหายของแผลและอาการปวดระหวาง
การรักษาแบบพันผายืด (elastic) กับการไมพันผา (non
elastic) ในผูปวยที่มีแผลหลอดเลือดดำที่ขา จำนวน 127
คน โดยแบงเปนกลุมที่รักษาดวยการพันผายืด จำนวน

65 คน กลุมที่รักษาดวยการไมพันผา จำนวน 67 คน
ผลการวิจัยพบวา จำนวนแผลหลอดเลือดดำที่ขาหาย
ภายใน 12 สัปดาหของการรักษาแบบพันผายืด (54%)
มีมากกวาการไมพันผา (28%) อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
พันผายืดมีอาการปวดนอยกวาการรักษาแบบไมพันผา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งการที่แผล
หายเร็ ว จะช ว ยในการประหยั ด เวลาในการรั ก ษา
พยาบาลผูปวยอีกดวย
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย
การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผลในสัปดาห
สุดทายสูงกวาในสัปดาหที่สองอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวา นวัตกรรมการทำแผล
รวมกับการพันผายืดปนเกลา 2009 ประกอบกับการ
ใหคำแนะนำที่ชวยในการสงเสริมการหายของแผลของ
เจาหนาที่ในทุกสัปดาห ชวยทำใหการดูแลผูปวยแผล
หลอดเลือดดำที่ขาบรรลุเปาประสงคที่ตองการทั้งใน
ดานระยะเวลาการหายของแผล ความรวมมือในการ
รักษา และการประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษา8
สอดคลองกับผลการวิจัยของนภาศิริ โชติแกว และ วิภา
แซเซี้ย11 ที่พบวา การปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหาย
ของแผลเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มีแผลเลือดดำที่ขาหลัง
ไดรับการพันผาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ Milic, Zivic, Bogdanovic, & Karanovic12
ที่กลาววาการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการหายของแผล
ทัง้ ดานการรับประทานอาหารและยา การออกกำลังกาย
และการบริหารกลามเนื้อนอง การนอนหลับพักผอน
และการดูแลตนเองหลังจากพันผา เปนการดูแลตนเอง
ตามมาตรฐานการรักษาแผลเลือดดำที่ขาเปนสำคัญ
ที ่ ช  ว ยเพิ ่ ม อั ต ราการหายของแผลเลื อ ดดำได ร  อ ยละ
40-95
รูปแผล Day 1

รูปแผล Day 20

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการหายของแผลวันที่ 1 และวันที่ 20
.....
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. การพั ฒ นานวั ต กรรมการดู แ ลแผลหลอดเลือดดำที่ขาไดพัฒนาขึ้น ควรมีการขยายผลนำไปใชใน
หนวยงานทีด่ แู ลแผลเรือ้ รังทัง้ ในโรงพยาบาล เชน ศัลยกรรม
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน และมีการประสานความรวมมือระหวาง
กันในเครือขายของการดูแลผูปวยแผลเรื้อรังในชุมชน
2. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมดูแลแผล
หลอดเลือดดำทีข่ า ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการประยุกต
ใชนวัตกรรมการดูแลแผลหลอดเลือดดำที่ขาดวยการ
พันผายืดปนเกลา 2009 เพื่อใหแนวปฏิบัติในการดูแล
ผูปวยแผลหลอดเลือดดำที่ขาเปนในแนวทางเดียวกัน
3. การประเมินแผลและการเลือกใชวัสดุปดแผล
ใหเหมาะสมกับสภาพแผลนั้น ตองอาศัยประสบการณ
ในการทำงาน จึงควรมีการรวมประชุมปรึกษาเพื่อให
แนวปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
4. พยาบาลควรส ง เสริ ม การปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว ของ
ผู ป ว ยดว ยการให ความรู  เ กี่ ย วกับ การปฏิบ ัต ิต นเพื ่ อ
สงเสริมการหายของแผล โดยเนนดานการรับประทาน
อาหารที่มีโปรตีนสูง ไดแก เนื้อสัตว ไข ถั่ว และนม
การควบคุมน้ำหนัก และการหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่ง
หอยขาเปนเวลานาน
5. จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูป ว ยตอการใหบริการพบวา ความเหมาะสม และความ
สะอาดของสถานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด จึงควรจัดหาสถานที่
ใหบริการทำแผลที่เพียงพอและสะอาด

1. พั ฒ นาโครงการเชิ ง รุ ก การตรวจคั ด กรอง
หรือการประเมินความเสีย่ งตอโรคแผลหลอดเลือดดำทีข่ า
เพื ่ อ ค น หาผู  ป  ว ยให ได ร ั บ การวิ น ิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรค
ไดเร็วขึ้น
2. ควรศึ ก ษาการวิ จ ั ย แบบทดลอง โดยเพิ ่ ม
จำนวนของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น และมีการจัดกลุม
ของกลุ  ม ตั ว อย า งตามระดั บ ความรุ น แรงของแผล
หลอดเลือดดำที่ขา รวมทั้งประเมินผลลัพธการวิจัยให
ครอบคลุมกับเปาหมายของการรักษา
3. ควรศึกษาไปขางหนาเพื่อติดตามอัตราการ
กลับเปนซ้ำภายใน 1 ป

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

.....
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