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ผูป่้วยสงูอายกุระดกูสะโพกหัก เป็นกลุม่ผูป่้วยที่มจี านวนมากที่สดุ

ของหอผูป่้วยศัลยกรรมกระดกู (154 ราย สถิต ิปี 2564) 

ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งใส ่skin traction ตัง้แตแ่รกรบัจนถึงกอ่นผา่ตดั 

หลงัเอา skin traction ออก มกัจะพบปัญหา ผวิหนงับริเวณขอบที่ตดิ 

adhesive plaster จะเกิด blebหรือผวิหนงัฉีกขาดเป็นแผล 4/28 ราย 

=14.3% (ปี 2564) 

ท าใหผู้ป่้วยปวดแสบแผล  แพทยท์ี่รกัษาจะกงัวลว่าอาจท าใหแ้ผล

ผา่ตดัตดิเชือ้ เพราะใกลบ้ริเวณที่จะผา่ตดั  และตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการ 

ท าแผล 



 ลดอตัราผวิหนงัฉีกขาดจาก adhesive plaster 

จาก  14.3 % ในปี 2564 เหลือ < 5% ปี 2565 

ภายในระยะเวลา 3 เดอืน   (พ.ค.-ก.ค. 65) 

ในผูป่้วยสงูอายกุระดกูสะโพกหักที่ on skin traction 
 



ตรวจผวิหนงัผูป่้วยขาขา้งที่ใส ่skin traction ทกุวนัว่ามแีผล หรือ bleb 

หรือไม ่จน off skin traction 



                                      แบบเกบ็ข้อมูล  Safety Skin Traction  

เคสท่ี……………………ติดสติก๊เกอรช่ื์อผูป่้วย 

Dx…………………………………………………            โรคประจ าตวั................................................................ 

วนัท่ีใส ่skin traction………………วนัท่ี OFF skin traction.............................รวมจ านวน...................วนั 



 1.คน้หาสาเหตขุองปัญหา  (Pain points) 

- ผวิหนงัผูป่้วยสงูอาย ุ เห่ียวย่น บอบบาง  เกิดแผลไดง้า่ย 

         (Holly M. Hovan,2021)  

 - การตดิ fixumull, adhesive plaster ดงึตงึเกินไป   

 - การลอก adhesive plaster ดว้ยความรนุแรง  ไมถ่กูวิธี                                   



 
2. สรา้งวิธีการตน้แบบ (Prototype )   

3. น าไปทดลองปฏิบตั ิ  

4. วดัผลลพัธ ์ 

5. ปรับปรงุเป็นระยะ 



 

1.  ทา barrier  cream บางๆ ดา้นขา้งขาต าแหน่งทีจ่ะตดิ adhesive 
plaster ตัง้แต่ขอ้เทา้ถงึใตเ้ขา่ 
2.  ตดิ adhesive plaster ของ set skin traction ดา้นขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้
ถงึใตเ้ขา่โดยไมด่งึรัง้ 
3. พนั Elastic bandage รอบขา 

4.เปิด Elastic bandage  เพือ่ประเมนิผวิหนงัทุกวนั  
5. ขณะ off skin traction แกะ adhesive plaster ออก โดยใช ้
  two finger technique 
 



         หวัข้อ        เคสท่ี 1       เคสท่ี 2    เคสท่ี 3     เคสท่ี 4 

เพศ     ชาย     หญงิ     หญงิ           หญงิ 

อาย ุ   72             87   89            69 

โรคประจ าตวั HT,DM, 
CKD 

   Asthma,   
Delirium 

   CRF    HT,DM, DLP 

ระยะเวลาการ
ใส่ Skin 
traction 

  5                    7  5            2 

สภาพผิวหนัง        ปกต ิ รอยแดงช ้าหน้า
แขง้ 

              
ปกต ิ

      ปกต ิ

สรปุ เกิดแผล ¼ ราย = 25% 

1-24 พ.ค.65 



1. ผูป่้วยผวิหนงับอบบาง ไมไ่ดท้า barrier cream บรเิวณต าแหน่งทีเ่กดิ 
2. อาจจะพนั EB แน่นเกนิไป 
3. ผูป่้วยไมอ่ยูน่ิ่ง เกดิการกดทบั 



 

1. ทา barrier  cream บางๆ ใหท้ัว่ทัง้ขาตัง้แต่ขอ้เทา้ถงึใตเ้ขา่  
โดยเฉพาะ bone prominence  

2. ตดิ adhesive plaster ของ set skin traction ดา้นขา้งตัง้แต่ขอ้
เทา้ถงึใตเ้ขา่โดยไมด่งึรัง้  

3. พนั Elastic bandage แนวเฉียง  โดยยดื Elastic bandage 50%
เพือ่ไมใ่หร้ดัแน่น 

4.    เปิด Elastic bandage  เพือ่ประเมนิผวิหนงัทุกวนั  
5.    ขณะ off skin traction แกะ adhesive plaster ออก โดยใช ้
  two finger technique 
 



วิธีการพัน EB โดยยดืผ้า 50%  

 ยืด 50 %  เป็น

วงกลมขนาด 4 cm. 
(Nuttawut Sermsathanasawadi, et al.,2016)  



 

      หวัข้อ เคสท่ี 1 เคสท่ี 2   เคสท่ี 3 เคสท่ี 4 เคสท่ี 5 

เพศ หญงิ หญงิ หญงิ ชาย ชาย 

อาย ุ 75 78 81 72 81 

โรคประจ าตวั Alzimer HT,IHD HT,DM, 
old CVA 

HT HT 

ระยะเวลาการ
ใส่ Skin 
traction 

3 3 4 3 2 

เกิดแผล /bleb no no no no no 

 

เกิดแผล /bleb 0/5 ราย =0% 

1-15 มิ.ย.65 



 
1)  เตรยีม Elastic bandage ท่ีปัม๊สญัลกัษณ์วงกลมขณะยดื 50% ไว้
ส าหรบัท า skin traction โดยเฉพาะ  
 2)  จดัท า video คูม่อืการ on skin traction ในผูส้งูอายเุพือ่เป็น
แนวทางปฏบิตักิบัพยาบาลทุกคน  
 3) สือ่สารใหพ้ยาบาลประจ าหอผูป่้วยทุกคน (14 คน) ปฏบิตัติาม CQI 
 4) ประเมนิผล 1 เดอืน  (15 ม.ิย. – 15 ก.ค.65)  



คลิป Video ขัน้ตอนการใส่  Safety  skin traction  



 

       หวัข้อ เคสท่ี 1 เคสท่ี 2   เคสท่ี 3 เคสท่ี 4 เคสท่ี 5 เคสท่ี  6 เคสท่ี 7 เคสท่ี 8 เคสท่ี 9 เคสท่ี 10 

เพศ หญงิ ชาย ชาย ชาย ชาย ชาย 
 

หญงิ 
 

หญงิ 
 

หญงิ หญงิ 

อาย ุ 83 76 62 67 83 92 87 75 77 82 

โรคประจ าตวั HT,Stroke DM,HT HT, 
Seropos 

CAD,HT No HT Delirium DLP Parkinson HT, DLP 

ระยะเวลาการใส่ 
Skin traction 

10 7 6 4 6 3 4 3 3 5 

เกิดแผล /bleb no no no no no no no no no no 

สรุป เกิดแผล /bleb 0/10 ราย =0% 
  

(16 มิ.ย.–15 ก.ค.65)  
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1.หัวหนา้หอผูป่้วยประกาศนโยบายใหเ้ป็นงานประจ า และน าเสนอตอ่

ผูบ้ริหารทางการพยาบาล  

2.ประเมนิผลเป็นระยะและพฒันาตอ่ยอด 

3. เผยแพร่ผลงานไปหอผูป่้วยพิเศษศัลยกรรมกระดกู (2 หอ) 

4. น าเสนอผลงานในการประชมุวิชาการของรพ.    




