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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. นางสาว ณัฐจีรา   เลาะกลาง  ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
2. นาง จุฬาลักษ์      ณ ลำปาง  คุณอำนวย (Facilitator) 
3. นางสาว วิลาวัณย์  ฤาชัย   คุณลิขิต (Note Taker) 
4. ผศ.นพ.วรพล   อร่ามรัศมีกุล  คุณกิจ 
5. แพทย์หญิงปภานุช ชัยวิรัตนะ  คุณกิจ 
6. แพทย์หญิงวันปณิธาน สุดเสน่หา  คุณกิจ 
7. นางสาว สุภานัน สุทธินาค  คุณกิจ 
8. นางสาว สุนันทา ศรีสวัสดิ์   คุณกิจ 
9. นางสาว รวิภา  คงศิลป์            คุณกิจ 
10. นางสาว จิตรดา ผ่องกุหลาบ  คุณกิจ 
11. นาง สุปดี  โนนสิงห์   คุณกิจ 
12. นาง ยุพา  มณีวงศ์   คุณกิจ 
13. นางสาว นิภา  เพาะบุญ  คุณกิจ 
14. นาย อติภัทร  คงมูล   คุณกิจ 
15. นาย กฤษณพล  ทัพแย้ม   คุณกิจ 
16. นางสาว นววรรณ เจริญสุข   คุณกิจ 
17. นางสาว  วรัญญา สุทธิคำภา  คุณกิจ 
18. นาง เสาวลักษณ์ วรรณวิชิต  คุณกิจ 
19. นางสาว ศรีสุรางค์ เพ็ญธัญกิจ  คุณกิจ  
20. นางสาวนิศากร  กาญจนเกตุ  คุณกิจ 
21. นาย  ภานุวัฒน ์ วงษ์อารีย์  คุณกิจ 
22. นาง มะลิ  หมัดนุช   คุณกิจ 
23. นางสาว วิลาวัณย ์ ฤาชัย   คุณกิจ 
24. นาย มนตรี  ฉวีวรรณ   คุณกิจ 
25. นาง ศิริอัมพร  อินทชิต   คุณกิจ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการล้างแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน (DM Foot) 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้   วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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26. นาง กัลยา  ยัญญลักษณ์  คุณกิจ 
27. นาง เกศปภัสสร ชุ่มชาติ   คุณกิจ 
28. นางสาวชนนิกานต์  พิณเสนาะ  คุณกิจ 
29. นาง ละออ  เพ็ชรเลี่ยม  คุณกิจ 
30. นาง นันทิชา  บุญมี   คุณกิจ 
31. นางสาว สุนันทา รักสนิท   คุณกิจ  

 
3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห้องตรวจเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมีบริการคลินิกเบาหวานในการดูแลรักษาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน   
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  แต่ทางห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีข้อจำกัดทั้งทางด้านบุคลากรและ
เวลาที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยในการบำบัดรักษาและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
เบาหวานดังนั้น ทางห้องตรวจเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจึงได้จัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้(KM)เรื่องการล้างแผล
ที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน(DM) แก่บุคลากรเพ่ือที่จะนำไปสอนให้แก่ผู้ป่วยและญาติ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการล้างแผลที่ถูกต้อง 
2. บุคลากรทุกคนสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการล้างแผลแก่ผู้ป่วยเบาหวานได้ 

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. คะแนนประเมินความรู้ของบุคลากรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ > 80 % 
2. ความพึงใจของบุคลากรร้อยละ 80 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
....................................................................................................................................... ....................... 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
1. การเตรียมเนื้อหา รวบรวมข้อมูลความรู้และจัดทำเอกสารประกอบการทำ KM เรื่องการล้างแผล

ผู้ป่วยเบาหวาน (DM Foot) 
2. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทำKM (ดงัเอกสารแนบ1) 
3. จัดกิจกรรม 
4. รวบรวมความรู้และจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเรื่องการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวาน(DM Foot) 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. เนื้อหาในการจัดการความรู้มาจากสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้บุคลากรที่เข้าร่วมให้ความสนใจ
และร่วมมือที่จะปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับ  

2. มีการเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นการสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการ
ทำแบบประเมินผลความรู้หลังการอบรมทำให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นที่จะได้รับความรู้ 

3. มีการวางแผนการทำกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นลำดับขั้นตอน ทำให้สามารถวัดผลได้ชัดเจน              
ในแต่ละกระบวนการ 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบุ.................................................................  
 
10. ผลจากการดำเนินการทำกิจกรรม KM  

บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวาน  (DM Foot)      
และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และถ่ายทอดให้แก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง  
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
- ไดส้ื่อการสอนทีเ่ข้าใจง่าย เป็นไปในแนวทางเดียว ผู้ป่วยและญาตสิามารถปฏิบัติเองได้ 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
- 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการทำงานใดบ้าง 
- 

4. ท่านสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
- ในอนาคตจะต้องพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบวีดีโอทั้งหมด 
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12. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (ในข้อ 5)
1. คะแนนประเมินความรู้ของบุคลากรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ > 80 %

- ผลที่ได้ 85.98% 
2. ความพึงใจของบุคลากร > 80 %

- ผลที่ได้รับ 91.28% 

13 ข้อเสนอแนะ 
- 

14. ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 .................................................................... 
 (แพทย์หญิงปภานุช ชัยวิรัตนะ) 

  หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 



การล้างแผล Dressing 
 การล้างแผล  หมายถึง การทำความสะอาด ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล ตกแต่งหรือค้ำจุนแผล 

 การล้าง แผลแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

1. การล้างแผลชนิดแห้ง (Dey dressing)  
การล้างแผลชนิดแห้ง (Dry dressing)  การล้างแผลชนิดแห้งเป็นการทำแผลที่ไม่ต้องการความชุ่มชื้นใน

การหายของแผล ใช้สำหรับแผล สะอาด ปากแผลปิด เช่น แผลผ่าตัดที่เย็บขอบติดกัน หรือแผลที่ไม่มีการ
อักเสบเป็นแผลเล็กๆ ที่มีสิ่งคัดหลั่ง (Discharge) ระบายออกจากแผลเพียงเล็กน้อย เป็นต้น 

2. การล้างชนิดเปียก  (Wet dressing) 
การล้างแผลชนิดเปียกเป็นการล้างแผลที่ปากแผลเปิด เช่น แผลผ่าตัดที่มีการติดเชื้อและขอบแผลแยก 

แผลที่แพทย์ไม่เย็บขอบแผลติดกัน เช่น แผลไฟไหม้ แผลที่มีการอับเสษติดเชื้อ หรือแผลกดทับเป็นต้น 
รวมถึงแผลที่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อแผลที่มีเนื้อตาย  มีสิ่งคัดหลั่ง (Discharge)  ระบายออกจากแผลปริมาณ
มาก เป็นต้น แผลประเภทนี้เป็นแผลที่ไม่สามารถเย็บแผลปิดได้การหายของแผลใช้เวลานาน การล้างแผล 
ต้องใช้ความชุ่มชื่น  และสงเสริมหรือทำให้สิ่งคัดหลั่งระบายออกได้ดีจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแผลมีโอกาส
ติดเชื้อได้ง่าย 

 
อุปกรณ์ (Equipment)  
1. ชุดทำแผล (set dressing) ที่สะอาดปราศจากเชื้อ 
   1.1 ปากคีบชนิดไม่มีเข้ียว (Non-tooth forceps)  
   1.2 ปากคีบมีเขี้ยว (Tooth forceps)  
   1.3   ถ้วยใส่น้ำยา 
   1.4   สำล ี
   1.5   ผ้าก๊อต 
   1.6  ไม้พันสำลี ใช้สำหรับป้ายยาทาแผล   
2. 0.9 % Nss 
3. โพรวิดีน 
4. ภาชนะสำรับใส่ขยะ อาจใช้ชามรูปไต หรือพลาสติก (ถุงแดง) 
5. ถาดรองชุดทำแผล 
6. ถุงมือสะอาด 
7. พลาสเตอร์ปิดแผล 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 



วิธีทำแผลชนิดแห้ง 
1. ดูขนาดของแผลว่าต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง 
2. จัดท่านอนผู้ป่วยให้เหมาะสม เปิดเฉพาะตำแหน่งที่มีแผล 
3. ล้างมือให้สะอาด ถูกต้องตามวิธีการและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทำแผล ตามความเหมาะสมกับแผล

ของผู้ป่วย 
4. จัดวางชุดทำแผลให้ใกล้และสะดวกสำหรับทำแผล เป็นตำแหน่งที่ผู้ทำไม่ทิ้งสำลีใช้แล้ว ข้ามกรายของใช้

ในชุดทำแผล จัดวางภาชนะสำหรับรองรับเศษสำลี ผ้าก๊อต จากการทำแผลไว้ใกล้ๆ ขณะทำแผล 
5. เปิดชุดทำแผลด้วยเทคนิคปลอดเชื้อแล้วเตรียมน้ำยาสำหรับทำแผล ถ้าเป็นแผลชนิดแห้ง ใช้เพียงแต่ 

0.9% Nss เพียงอย่างเดียว 
6. ใช้มือจับผ้าด้านนอกของชุดทำแผลเพ่ือยกด้ามปากคีบข้ึนแล้วหยิบปากคีบออกจากชุดทำแผล 
7. ใช้ปากคีบชนิดมีเขี้ยวในชุดทำแผลหยิบผ้าปิดแผลด้านในที่ชิดตัวแผลออกแล้วทิ้งลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 

ให้สังเกตว่าแผลมีอาการบวมแดง กดเจ็บ และสิ่งที่ไหลออกจากแผล ซึ่งติดอยู่กับผ้าปิดแผลที่เอาออก 
8. ใช้ปากคีบไม่มีเขี้ยวหยิบสำลีชุบ 0.9% Nss และใช้ปากคีบมีเขี้ยวจับสำลีให้ปากคีบมีเขี้ยวอยู่ด้านล่าง 

บิดหมาดๆ แล้วใช้ปากคีบมีเขี้ยวจับสำลีดังกล่าว เช็ดแผล และผิวหนังรอบๆ แผลเท่านั้น เช็ดจนแผล
และผิวหนังรอบๆแผลสะอาด โดยเช็ดบริเวณด้านในออกมาด้านนอก 

9. ใช้ปากคีบไม่มเีขี้ยวหยิบผ้าก๊อตปิดแผลให้มีขนาดใหญ่กว่าแผลโดยรอบประมาณ 1 นิ้ว ปิดคลุมบนแผล 
ห้ามวางลงข้างแผลแล้วดึงเลื่อนมาปิดแผล 

10. ปิดปลาสเตอร์ตามแนวทางขวางกับลำตัวของผู้ป่วย จัดท่านอนผู้ป่วยให้เรียบร้อย 
11. เก็บเครื่องใช้ในการทำแผล แล้วนำไปแช่ในภาชนะที่เตรียมน้ำผงซักฟอกไว้ล้ างมือให้สะอาดหลังจาก

กิจกรรมกับผู้ป่วย 

วิธีการทำแผลชนิดเปียก 
ขั ้นตอนการปฏิบัติเหมือนทำแผลชนิดแห้ง ข้อ 1-7 แตกต่างในเรื ่องการเตรียมน้ำยาสำหรับทำแผล              

ขึ้นอยู่กับปัญหาของแผลโดยทั่วๆ ไป จะต้องมี0.9% สำหรับล้างแผล อาจเพิ่มเติมโพรวิดีนสำหรับทำความ
สะอาดหรือ ทาแผล ในกรณีที่แผลบวมแดง มีสิ่งคัดหลั่งผิดปกติออกมาในกรณีมีหนอง อาจต้องเพ่ิมน้ำยาโฮโดร
เจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น 

 
ขั้นตอนการทำแผลเปียกมีดังนี้ 
1. ใช้ปากคีบในชุดทำแผลหยิบปิดแผลด้านในที่ชิดตัวแผลออกทิ้งในภาชนะที่เตรียมไว้ ถ้ าพบเลือดแห้ง            

ติดแน่นให้ราดเกลือ 0.9%Nss ไปที่ผ้าก๊อตให้เปียกก่อนดึงออก ขณะเดียวกันให้สังเกตลักษณะแผล              
ว่ามีอาการบวมแดง กดเจ็บและสิ่งที่ไหลออกจากแผล ซึ่งติดอยู่กับผ้าปิดแผลที่เอาออก 

2. ใช้ปากคีบหยิบสำลีชุบ 0.9%NSS บิดพอหมาดเช็ดผิวหนังบริเวณรอบๆ แผล โดยให้เริ่มเช็ดจากส่วนที่
ชิดแผลก่อน แล้วจึงเช็ดบริเวณรอบนอกห่างออก 3 นิ้ว 

3. ใช้ปากคีบหยิบสำลีชุบน้ำเกลือ หรือน้ำยาล้างแผลตามความเหมาะสม บิดพอหมาดแล้วเริ่มเช็ดจาก
บริเวณในสุดก่อน ใช้สำลีก้อนใหม่ทำซ้ำจนแผลสะอาด (ถ้าแผลมีหนองหรือเนื้อตาย หรือพบสิ่งผิดปกติ 
คีบสำลีชุบ 0.9% Nss เช็ดผิวหนังที่ขอบแผลและบริเวณรอบๆ แผลอีกครั้งหนึ่งวางก๊อตชุบน้ำเกลือ
(0.9%Nss) หรือน้ำยาอื่นๆ ตามแผนการรักษาไว้ในแผลอย่างหลวมๆ ปิดแผลด้วยผ้าก๊อตและถ้าแผล
เปียกชื ้นมากอาจใช้ผ้าก๊อตหุ ้มสำลี ปิดทับอีกชั ้นหนึ ่งปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำแผลชนิดแห้ง                      
ข้อ 10 – 12 



ขั้นตอนที่ 2 ล้างแผล 

• เริ่มจาก เช็ดบริเวณรอบแผลด้วย70% 

alcohol หรือ เบตาดีนโดยเช็ดวนจากขอบแผลด้านใน

วนออกด้านนอกและไม่เช็ดวนซ้ำรอยเดิม หลังจากเช็ด

รอบขอบแผลเสร็จ จึงใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วบิดให้พอ

หมาดแล้วนำมาเช็ดล้างบริเวณแผล ล้างสารคัดหลั่ง

ภายในบริเวณแผล โดยการเช็ดยึดหลักการเดิม เช็ด

จากด้านในออกด้านนอก ไม่วนซ้ำรอยเดิม ถ้าแผลยัง

ไม่สะอาดให้เปลี่ยนสำลีก้อนใหม่ และเช็ดซ้ำจนกว่า

แผลจะสะอาด  

ขั้นตอนที่ 3 การปิดแผล ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

แผลและวิธีการรักษาในแต่ละชนิดของแผล เช่น 

 • ใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือหรือน้ำเกลือผสมเบตาดีน 

• แผ่นปิดแผลแบบอ่ืน ๆ เช่น แผ่นโฟมปิดแผล 

แผ่นตาข่ายปิดแผล 

เพ่ือช่วยฆ่าเชื้อโรคและดูดซับสารคัดหลั่ง และให้

ความชุ่มชื้นแก่เนื้อเยื่อ จากนั้นปิดแผลที่มีตัวยาผสม

ตามท่ีแพทย์สั่งบนแผล 

• ปริมาณและขนาดของผ้าปิดแผลที่จะใช้ ต้อง

เหมาะสมกับขนาดของบาดแผล ควรมีขนาดใหญ่กว่า 

แผลโดยรอบประมาณ 1 นิ้ว ปิดคลุมบนแผล ห้ามวาง

ลงข้างแผลแล้วดึงเลื่อนมาปิดแผล 

• ถ้ามีสารคัดหลั่งมากสามารถเพ่ิมปริมาณชั้นผ้า

ปิดแผล 

ขั้นตอนที่ 4 การติดพลาสเตอร์ 

• การติดพลาสเตอร์ ให้ติดตามแนวขวางของ

ลำตัวและความยาวของพลาสเตอร์ต้องเรียบเสมอกัน 

หมายเหตุ...ก่อนลงมือทำความสะอาดแผล 

ควรล้างมือให้สะอาดและเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์

ให้พร้อม จัดวางในบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้

สะดวก 

 

 

       ด้วยความปรารถนาดี 

 คลินิก ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

         โทรศัพท์ 037-395085 ต่อ10406 

คู่มือการทำความสะอาดแผล 

ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลินิก ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



 

การทำความสะอาดแผลในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้ามีความเสี่ยงที่แผลจะ

หายช้าและอาจติดเชื้อได้ง่าย จนทำให้บางรายต้องผ่าตัด

รักษาหรืออาจจะเป็นคนพิการตามมา ดังนั้นการทำความ

สะอาดแผลที่ถูกวิธีจะเป็นการช่วยส่งเสริมการหายของ

แผล และลดการติดเชื้อเพ่ิมเติม ทำให้คุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยและญาติดีข้ึน 

การทำความสะอาดแผลมี 2 แบบคือ 

• การทำความสะอาดแผลแบบแห้ง (Dry dressing) 

• ก า ร ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ผ ล แ บ บ เปี ย ก             

(Wet dressing) 

 

 

 

 

 

 

 

การทำความสะอาดแผลแบบแห้ง เหมาะสำหรับ

ผู้ป่วยที่แผลไม่มีลักษณะของการอักเสบและไม่มีสารคัด

หลั่งออกมาจากแผล โดยมีวิธีและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.เช็ดบริเวณรอบแผล 

ด้วย 70% alcohol โดย 

เช็ดวนจากขอบแผลด้านใน 

วนออกด้านนอกและไม่ 

เช็ดวนซ้ำรอยเดิม 

2.หลังจากนั้นป้ายน้ำยา 

ฆ่าเชื้อเช่น เบตาดีน 

ที่บริเวณแผลและ 

ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ 

ปิดแผล 

3.ถ้าพบแผลเริ่มมีอาการอัก 

เสบหรือมีสารคัดหลั่งให้ 

ล้างแผลแบบเปียกต่อไป 

 

 

 การทำความสะอาดแผลแบบเปียก เหมาะ

สำหรับแผลที่มีสารคัดหลั่งและมีการอักเสบที่บริเวณแผล 

โดยมีวิธีและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเปิดผ้าปิดแผล 

 • ก่อนการทำความสะอาดแผลจะต้องเปิดผ้าปิด

แผลเดิมออกก่อน การลอกพลาสติกปิดแผล ต้องลอกไป

ตามแนวเดียวกับแนวขน อย่าลอกย้อนแนวขน เพราะอาจ

ทำให้ผู้ป่วยเจ็บระหว่างลอกพลาสเตอร์ ควรใช้นิ้วกด

ผิวหนังบริเวณรอบไว้เพื่อช่วยลดการดึงรั้งของผิวหนัง 

 • การลอกผ้าปิดแผลควรลอกอย่างช้า ๆ และ

ระมัดระวัง เนื่องจากถ้าแผลแห้งอาจจะมีเนื้อแผลลอกติด

มากับผ้าปิดแผลทำให้ผู้ป่วยเจ็บ วิธีแก้ให้ใช้น้ำเกลือล้าง

แผลชโลมไว้ให้ทั่วผ้าปิดแผลก่อน รอจนกระทั่งน้ำเกลือซึม

ผ่านผ้าปิดแผล แล้วค่อยลอกออก 


