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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ ผลของการใชแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ (TUNIS bundle) ตอการลด
อุบัติการณการเกิดแผลกดทับ  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  
[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  คณะกรรมการแผลกดทับ    ฝายการพยาบาล    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวขวัญจิตร ปุนโพธิ์ ตําแหนง พยาบาลขั้นสูงกลุมผูปวยที่มีแผลเรื้อรังและออสโตมี  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

เกิดแนวคิดรวมกันของคณะกรรมการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตัวชี้วัดแผลกดทับ ในการสรางแนว
ทางการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ (TUNIS bundle) ขึ้น และมีการนําใชในหนวยงานนํารอง พบวา
สามารถชวยลดอุบัติการณเกิดแผลกดทับได หลังจากนั้นไดมีการขยายผลไปยังหนวยงานตาง ๆ ผานชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตัวชี้วัดแผลกดทับ 
สรางนวัตกรรม/เครื่องมือ แนวทางในการดูแลผูปวยเพ่ือปองกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในการนําลงสูการปฏิบัติ โดยเครื่องมือดังกลาว มีดังตอไปนี้ 
1) แนวทางการดูแลผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ (TUNIS bundle) (พ.ศ.2560 – ปจจุบัน) 
2) Protocol การ consult case Pressure Injury (พ.ศ.2562 – ปจจุบัน) 
3) E-consult ผานแอพลิเคชั่นไลน โดยจัดตั้งไลนกลุม PU.TUH.2016 (พ.ศ.2559 – ปจจุบัน) ไลนกลุม CoP wound 

(พ.ศ.2561 – ปจจุบัน) และจัดตั้งไลนกลุมแผลของแตละหนวยงาน (พ.ศ.2562 – ปจจุบัน)  
 
ประสิทธิผล 

จากสถิติการเก็บความชุกแผลกดทับของโรงพยาบาลขนาดกลางเทียบเคียง UHosNET ป 2560-2563 พบวา 
อยูในลําดับท่ี 4-6 จากทั้งหมด 7 โรงพยาบาล ซึ่งวิเคราะหพบวา การนํา TUNIS bundle มาใชยังไมครอบคลุม จึงไดมี
การจัดอบรมแกบุคลากรทุกระดับ จัดกิจกรรม CoP และติดตามการใชแนวทาง TUNIS bundle ในทุกหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหสถิติการเก็บความชุกแผลกดทับลาสุดในป 2564 ลดลงอยูในลําดับที่  2 ในการเก็บความชุก 
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ครั้งที่ 1/2564 ในเดือนกุมภาพันธ และอยูในลําดับท่ี 1 ในการเก็บความชุกครั้งที่ 2/2564 ในเดือนสิงหาคม และอยูใน
ลําดับที่ 1 อยางตอเนื่องในการเก็บความชุกครั้งที่ 1/2565 ในเดือนกุมภาพันธ 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : ผลของการใชแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ (TUNIS bundle) ตอการลด
อุบัติการณการเกิดแผลกดทับ 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

จากรายงานอุบัติการณการเกิดแผลกดทับที่มีแนวโนมสูงข้ึน คณะกรรมการประกันคุณภาพทางการพยาบาล
ตัวชี้วัดแผลกดทับ ไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน ทําการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา โดยเล็งเห็นความสําคัญของความ
ปลอดภัยของผูปวย จึงไดมีการสรางแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ (TUNIS bundle)  
มาเปนแนวทางการดูแลตามกลุมความเสี่ยงที่ประเมินได เพื่อใชในการดูแลผูปวยอยางเหมาะสมแตละราย ใหเกิด
ผลลัพธที่ดี สอดคลองกับเปาหมายของชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพบริการตัวชี้วัดแผลกดทับมีการกําหนดเปาหมาย
ของอัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล (THIP) และผูปวยกลุมเสี่ยง < 1.5 คน/1000 วันนอน โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพทางการพยาบาลตัวชี้วัดแผลกดทับรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ อาศัยกระบวนการการจัดการความรู
(Knowledge Management) และการพัฒนาแนวปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base Practice 
Guidelines) เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลดานความปลอดภัย พัฒนาสูความเปนเลิศ สําหรับอัตราการเกิด
แผลกดทับ ปงบประมาณ 2560 - 2564 พบ 
        ป 2560 อัตราการเกิดแผลกดทับใน รพ. = 1.65 ครั้ง/1000 วันนอน 
        ป 2561 อัตราการเกิดแผลกดทับใน รพ. = 1.67 คน/1000 วันนอน 
        ป 2562 อัตราการเกิดแผลกดทับใน รพ. = 1.16 คน/1000 วันนอน 
        ป 2563 อัตราการเกิดแผลกดทับใน รพ. = 0.76 คน/1000 วันนอน 
        ป 2564 อัตราการเกิดแผลกดทับใน รพ. = 0.64 คน/1000 วันนอน 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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รายละเอียดกิจกรรม : 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : 
 
 


