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ที่มำของปญัหำ 

ผลกำรด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย

เอกสำรอำ้งองิ

แผนกำรน ำผลงำนไปสู่กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 
ที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นจ านวนมาก เพื่อป้องกันการเกิดท่อช่วย
หายใจเลื่อนหลุดจึงมีการก าหนดแนวทาง โดยยึดตรึงท่อช่วยหายใจและ
สายเครื่องช่วยหายใจด้วยพลาสเตอร์ บริเวณมุมปากเหนือริมฝีปากบน 
ล่าง และเปลี่ยนต าแหน่งการยึดตึงด้วยพลาสเตอร์ทุกวัน ท าให้เกิด 

ลดกำรเกดิ (Medical Adhesive Related Skin Injury) MARSI ในผูป่้วยท ี่
ใส่ท่อช่วยหำยใจ จำก 35% เปน็ 0% ภำยในระยะเวลำ 2 เดอืนในผูสู้งอำยุ 60 ปขี ึน้ไป
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Measurable ลดการเกิด (Medical Adhesive Related Skin Injury) MARSI เป็น 0 %

Specific ลดการเกิด (Medical Adhesive Related Skin Injury) MARSI ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 

Achievable ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด

Realistic ปฏิบัติทุกครั้งที่ขึ้นเวร

Time Bound ภายในระยะเวลา 2 เดือน

➢ หา Solution(วิธีการแก้ไข) วิธีการเตรียมผิวหนัง วิธีการติดพลาสเตอร์ และวิธีการลอกพลาสเตอร์
ไม่ให้เกิด MARSI ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
➢ ข ัน้ตอนที่ 1 ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่จริง และสร้างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล หาสาเหตุของการเกิด 

MARSI ในผู้ป่วยที่ใส่ Endotracheal tube พบว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการเตรียมผิวหนังก่อนการติดพลาสเตอร์
➢ ข ัน้ตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการเกิด MARSI ได้แก่

1.วิธีการเตรียมผิวหนัง 
1.1 เตรียมผิวหนังบริเวณโดยรอบให้แห้ง สะอาด ไม่ติดพลาสเตอร์บนผิวหนังที่ชื้นหรือเปียก
1.2 การป้องกันผิวหนังด้วยสารปกป้องผิวหนัง alcohol free barrier film ต้องรอให้แห้ง ก่อนติดพลาสเตอร์

ไม่ควรเตรียมผิวหนังด้วยสารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะท าให้ผิวหนังแห้ง
1.3 ควรตัดขนออกเพื่อป้องกันรูขุมขนอักเสบ ก่อนปิดพลาสเตอร์ทุกครั้ง
2.วิธีการติดพลาสเตอร์
2.1 ไม่ควรยืดพลาสเตอร์ ขณะที่ปิดลงบนผิวหนังของผู้ป่วย เพราะอาจท าให้เกิดแรงเฉือนใต้ผิวหนังท าให้เกิด

ตุ่มน้ าได้ และไม่ใช้พลาสเตอร์ที่ยืดได้ (stretch) ในบริเวณที่บวมหรือบริเวณที่ต้องเคลื่อนไหว
3.วิธีการการลอกพลาสเตอร์
3.1 ประคับประคองผิวหนังบริเวณแนวที่ลอก (peel line) ด้วยวิธี 2 finger (ใช้นิ้วกดผิวหนังบริเวณข้างๆที่จะ

ลอกพลาสเตอร์พร้อมกับใช้อีกมือลอกพลาสเตอร์ออก) ไม่ลอกพลาสเตอร์เร็วเกินไป ไม่ควรดึงย้อนแนวขนของผู้ป่วย 
และการดึงควรดึงในแนวระนาบขนานกับผิวหนังท ามุมไม่เกิน 45 องศา ไม่ลอกแบบท ามุมสูงกับผิวหนัง
➢ ข ัน้ตอนที่ 3 สร้างตารางการเก็บข้อมูลอย่างง่าย เพื่อเก็บข้อมูล โดยการสังเกตทุกครั้งที่ตนเองขึ้นเวร

1.เพิ่มแนวทางการเตรียมผิวหนัง การติดพลาสเตอร์ และการลอกพลาสเตอร์ในข้อก าหนดของการปฏิบัติ

งานพยาบาล (work instruction) เรื่องแนวทางในการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

2.เผยแพร่โครงการให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรู้และปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมผิวหนัง การ

ติดพลาสเตอร์ และการลอกพลาสเตอร์ในผู้ป่วยทุกรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

3.น าเสนอแนวทางกระบวนการใหม่ใน Cop ของโรงพยาบาล  เรื่องการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด

วงจรบรหิำรงำนคุณภำพ PDSA
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รอบ1.ก ำหนดแนวทำงเตรยีมผวิหนงั และใช้พลำสเตอร์ชนดิเดยีวกนั        
สิ่งที่ได้ ผู้ป่วยทุกรายใช้พลาสเตอร์ชนิดเดียวกันทุกคน คือ Omefix
ปัญหาที่พัฒนาต่อ ผู้ป่วยไม่ได้รับการเตรียมผิวหนังทุกราย เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติ จึงต้องให้การพยาบาล
ด้วยความรวดเร็ว

รอบ2.ก ำหนดกำรเตรยีมผวิหนงั และกำรตดิพลำสเตอร์       
สิ่งที่ได้ ผู้ป่วยได้รับการเตรียมผิวหนังทุกราย เมื่อประเมินพบว่าผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤติและจ าเป็นที่ต้องได้รับ
การใส่ท่อช่วยหายใจ ทางทีมจะเตรียมผิวหนังรอก่อนที่แพทย์ก าลังจะเดินทางมาใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วย     
ปัญหาที่พัฒนาต่อ เกิด MARSI 1/3 ของผู้ป่วยทั้งหมด (33.33%)

รอบ3.สอนกำรเตรยีมผวิหนงั กำรตดิพลำสเตอร์ และกำรลอกพลำสเตอร์    
สิ่งที่ได้ ไม่เกิด MARSI (จ านวนครั้ง) 
ปัญหาที่พัฒนาต่อ เนื่องจากเป้าหมายของโครงการคิดเป็นจ านวนราย แต่การเก็บข้อมูลครั้งนี้ทาง
ทีมได้จัดท าเป็นจ านวนครั้ง

รอบ4.สอนกำรเตรยีมผวิหนงั กำรตดิพลำสเตอร์ และกำรลอกพลำสเตอร์   
สิ่งที่ได้ ไม่เกิด MARSI (จ านวนคน)
ปัญหาที่พัฒนาต่อ ต้องใช้กระบวนการ QI Project ในการพัฒนาต่อไป เพื่อน าผลงาน
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Case
ลักษณะของ
ผิวหนัง

เตรียมผิวหนัง=0
ไม่เตรียม
ผิวหนัง=1

ลักษณะ/ชนิดของ
พลาสเตอร์

Case

1

มีหนวด ไมมี่รอย
แดง 1 Omefix.

Case

2

ไมมี่หนวด ไมมี่
รอยแดง 0 Omefix.

Case

3

ไมมี่หนวด ไมมี่
รอยแดง 0 Omefix.

Case ลักษณะของผิวหนัง
เกิดMARSI=1

ไม่เกิดMARSI=0

Case1
ผิวหนงัมีรอยแดง และแผลเปิด

ขนาด 0.3 เซนตเิมตร 1

Case2 ไมมี่รอยแดง 0

Case3 ไมมี่รอยแดง 0

Case ลักษณะของผิวหนัง
เกิดMARSI=1

ไม่เกิดMARSI=0

Case1 ไมมี่ผิวหนงัถลอก 0

Case2 ไมมี่ผิวหนงัถลอก 0

Case3 ไมมี่ผิวหนงัถลอก 0

ผิวหนังเปิดตามรอยพลาสเตอร์ที่ลอกออก (MARSI) ซึ่งส่งผลกระทบทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และเสี่ยงต่อการ
ฟ้องร้อง จากปัญหาที่พบจึงได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิด
ผิวหนังถูกท าลายจากการใช้วัสดุยึดติดทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากการใส่ท่อช่วยหายใจ และภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ

ตำรำงเกบ็ขอ้มูลกำรเตรยีมผวิหนงั และกำรใช้พลำสเตอร์ ตำรำงเกบ็ขอ้มูลกำรเตรยีมผวิหนงั และกำรตดิพลำสเตอร์ ตำรำงเกบ็ขอ้มูลกำรเตรยีมผวิหนงั 
กำรตดิพลำสเตอร์และกำรลอกพลำสเตอร์


