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บทคดัย่อ 
 

 การเกิดแผลกดทบัในผูสู้งอายบุาดเจบ็สมองท่ีไดรั้บการผา่ตดัเป็นปัญหาส าคญัท่ีส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อผูสู้งอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์การป้องกนัการเกิดแผลกดทบัในผูป่้วยสูงอายุบาดเจ็บสมองท่ีไดรั้บการผ่าตดั 
หอผูป่้วยศลัยกรรมชายโรงพยาบาลล าพูนตามกรอบแนวคิดการพฒันาคุณภาพการดูแลของโดนาบี
เดียนประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการและด้านผลลพั ธ์ โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง3 กลุ่มประกอบด้วย1. กลุ่มผูบ้ริหาร 3 คนได้แก่ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หัวหน้า
พยาบาลกลุ่มงานศลัยกรรมและหัวหน้าหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 2.กลุ่มผูใ้ห้บริการ 12 คน ได้แก่
พยาบาล 6 คนผูช่้วยเหลือผูป่้วย 3 คนแพทย ์1 คน นักโภชนาการ 1 คน นักกายภาพบ าบดั 1 คน 3.
ผูรั้บบริการ 10 คนไดแ้ก่ผูป่้วยสูงอายุ 5 คน และผูดู้แล5 คนเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลไดแ้ก่1.แบบ
บนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล2.แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส ำหรับผูบ้ริหำรส ำหรับผูใ้ห้บริกำร และส ำหรับผูดู้แล
3.แบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจในกำรดูแลเพื่อป้องกนักำรเกิดแผลกดทบัส ำหรับบุคลำกรสุขภำพ
และ ส ำหรับผูป่้วยหรือญำติ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิง
เน้ือหาตามกรอบแนวคิด 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ดา้นโครงสร้างพบวา่มีนโยบายพฒันาการดูแลเพื่อป้องกนัความเส่ียงซ่ึงในการเกิดแผลกด
ทบั มีการก าหนดตวัช้ีวดัและก าหนดรูปแบบการพฒันาท่ีชดัเจน มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดูแลผูป่้วย
กลุ่มน้ีโดยตรงแต่ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงในการดูแลเร่ืองแผลกดทบั บุคลากรไดรั้บการสนบัสนุนให้ท า
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วจิยั และอบรมดา้นการป้องกนัการเกิดแผลกดทบั ส่วนอุปกรณ์ในการป้องกนัการเกิดแผลกดทบัและ
การใชง้านพบวา่ยงัไม่เพียงพอยงัไม่มีการจดัสรรงบประมาณเฉพาะในการจดัการเร่ืองแผลกดทบั 
 2. ด้านกระบวนการพบว่ามีการพฒันาแนวปฏิบัติในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและ
บุคลากรยึดถือปฏิบติักบัผูป่้วยทุกกลุ่มอายุมาเป็นเวลา 6 ปี แต่ยงัไม่มีการปรับให้ทนัสมยั และการ
ปฏิบัติขาดความต่อเน่ืองสม ่ าเสมอเน่ืองจากภาระงานมาก ผู ้ดูแลมีส่วนร่วมในการวางแผน                          
การจ าหน่ายนอ้ย 
 3. ดา้นผลลพัธ์พบวา่ ดา้นผูป่้วยอุบติัการณ์การเกิดแผลกดทบัยงัไม่ลดลงผูดู้แลมีความรู้ความ
เขา้ใจในการป้องกนัการเกิดแผลกดทบัในระดบันอ้ยถึงปานกลางดา้นบุคลากรสุขภาพ พบวา่มีความรู้
ความเขา้ใจในการป้องกนัการเกิดแผลกดทบัในระดบัปานกลาง 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย
สูงอายท่ีุบาดเจบ็สมองและไดรั้บการผา่ตดัหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย โรงพยาบาลล าพนูใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 Pressure sores among postoperativeelderly patients with traumatic brain injuryisan 
importantproblem that can havephysiological,spiritual, and socialimpacts.Theobjective of this study 
was to conduct a situational analysisof pressure sores prevention among postoperative elderly 
patients with traumatic brain injury in the Male Surgical Ward ofLamphun Hospital based on the 
framework of Donabedian’squality of caredevelopmentwhich include the domains of structure, 
process, and outcome. The sample was purposively selected from 3 populations including:1) 3 
administratorsincluding thehospital director, head nurse of the surgical unit, and head nurse of male 
surgical ward; 2) 12 service providersincluding 6 nurses, 3 nurse aids, 1 physician, 1 nutritionist, 
and 1 physical therapist; and 3) 5 elderly patients and 5 caregivers. The instruments used for 
collecting data were: 1)demographic data recording form,2) in-depth interview guideline; and 3) 
pressure ulcer prevention knowledge test. Data were analyzed using descriptive statistics and 
content analysisbased on the framework. 
 The results of this study revealed the following: 
 1. Structure: Apolicy for care andprevention of pressure sores that includedspecific factors 
and development pattern of care was already in place.Aspecific care team for elderly patients 
existed but there was no specific team for pressure sore care.A health care team had support for 
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developing research and training on pressure sore prevention.There was insufficient medical 
equipment.There was no specific budget for pressure sores. 
 2. Process: there was a guideline for pressure sorepreventiondeveloped6 years ago and was 
not updated. Continuous care based onthis guideline was not provided because there was not enough 
time. Caregivershad low participation in discharge planning. 
 3. Outcome: The incidence of pressure soreshad not decreased in the hospital. Caregivers 
had mild to moderate levels of pressure sore prevention knowledge and understanding. Care 
providers had moderate levels of pressure sore prevention knowledge and understanding. 
 The findingsfromthis study could serve as guidelines for developingquality of care for 
postoperative elderly patients with traumatic brain injury in the Male Surgical Ward ofLamphun 
Hospital. 
   
 


