




 
การอบรมเชิงปฏิบัติการตัดเย็บ Pressure Garment (ผ้ายืดรัดแผลเป็นนูน) 

ณ ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ไฟไหม้น้้ำร้อนลวกเป็นอุบัติภัยที่นับวันยิ่งเพ่ิมมำกขึ้นและทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในรำยที่มีแผลลึกลงไปใน
ระดับชั้นผิวหนังมักจะเกิดแผลเป็นนูน (Hypertrophic scar) ซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อนูน ขรุขระ มีสีแดง ซึ่งเกิดจำกร่ำงกำย
สร้ำงเนื้อเยื่อคอลลำเจนขึ้นมำเพ่ือรักษำแผลนั้น ๆ แต่กำรเรียงตัวของคอลลำเจนจะไม่เป็นระเบียบท้ำให้แผลเป็นนูนและ
ขรุขระ ซึ่งอำจท้ำให้เกิดปัญหำ กำรจ้ำกัดกำรเคลื่อนไหวท้ำให้ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยลดลง เป็น
ภำระแก่ญำติหรือผู้ดูแล และอำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรผ่ำตัดและกำรดูแลรักษำตำมมำ กำรดูแลรักษำแผลเป็นนูนจึงเป็น
สิ่งส้ำคัญมำก ผ้ำยืดรัดแผลเป็นนูน (pressure  garment) เป็นกำรใช้หลักกำรให้แรงกด (pressure therapy) ด้วยกำรใส่
ผ้ำยืดรัดแผลเป็นนูน ซึ่งเป็นผ้ำยืด  elastic ที่มีส่วนผสมของ  lycra  หรือ  spandex  หรือผ้ำยืดตำข่ำย  (power  net)  
โดยแรงรัดจำกผ้ำยืดจะช่วยให้แผลเป็นนูนแบนรำบลง ลดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะตำมมำได้ แต่ในปัจจุบันสถำนที่ที่มีศักยภำพใน
กำรท้ำ pressure garment ให้ผู้ป่วยสวมใส่มีไม่มำกและไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ป่วย ผู้ป่วยแต่ละคนจ้ำเป็นต้อง
มี pressure garment มำกกว่ำ 1 ชุดไว้คอยใส่สลับสับเปลี่ยนกันและต้องใส่ตลอดทั้งวัน  ถอดเฉพำะตอนอำบน้้ำหรือท้ำ
ควำมสะอำดแผล และยังต้องมีกำรแก้ไขหรือตัดเพ่ิมไปตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของแผลด้วย ต่อมำได้มีกำรน้ำเอำผ้ำยืด
รัดแผลเป็นนูน (pressure garment) น้ำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีภำวะบวมน้้ำเหลือง (lymphoma) ด้วยเพื่อควบคุมกำรบวม ลด
กำรแทรกซ้อนในกำรเกิดข้อติด เคลื่อนไหวไม่สุดพิสัยข้อ ซึ่งในปัจจุบันมีสถำนประกอบกำรภำครัฐที่ท้ำ pressure garment 
ให้กับผู้ป่วยไม่ถึง 10 แห่งในประเทศไทย  แม้ในส่วนของภำคเอกชนก็มีเพียงไม่กี่ แห่ง สำเหตุหนึ่งที่ท้ำให้มีสถำน
ประกอบกำรมีกำรผลิตน้อยเนื่องจำกกำรท้ำ pressure garment  นั้นต้องอำศัยทักษะควำมสำมำรถเฉพำะในกำรเย็บและ
สร้ำงแบบ ออกแบบ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตัดเสื้อผ้ำทั่ว ๆ ไป  จึงอำจท้ำให้สถำนประกอบกำรหลำย ๆ แห่งที่พร้อม
จะเปิดให้บริกำรตัดเย็บ pressure garment แต่บุคลำกรอำจจะไม่เคยเรียนกำรตัดเย็บอุปกรณ์ชนิดนี้ท้ำให้ไม่สำมำรถเปิด
ให้บริกำรให้ได้   

จำกเหตุผลดังกล่ำวสำขำกิจกรรมบ้ำบัดจึงมีควำมประสงค์ที่จะจัดตั้งหลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตัดเย็บ  
pressure garment จ้ำนวน 35 ชั่วโมง และ 70 ชั่วโมง ขึ้นเพ่ือถ่ำยทอดทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในกำรตัดเย็บ pressure  garment ให้กับงำนกิจกรรมบ้ำบัดที่มีกำรผลิตอยู่แล้วหรือก้ำลังก่อตั้ง ซึ่งทำงหน่วยงำนคำดหวัง
ว่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อสถำนประกอบกำรอ่ืน ๆ และส่งผลดีให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รั บกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง และมี
คุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะในกำรท้ำ pressure garment ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
2.  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำ pressure garment 
 



 
เนื้อหาโดยสังเขป  

บรรยำยเกี่ยวกับ pressure garment for burn & edema และระบบกำรจัดกำร เช่น กำรสั่งซื้ออุปกรณ์ที่
จ้ำเป็นต้องใช้ กำรนัดหมำยผู้ป่วย ระบบเอกสำร สอนปฏิบัติกำรสร้ำงแบบและกำรตัดเย็บ pressure garment ปลอก
แขน ถุงมือ ปลอกขำ ถุงเท้ำ เสื้อ กำงเกง และหน้ำกำก 

 
ตารางการอบรม 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง: เหมำะส้ำหรับผู้ที่มีพ้ืนฐำนด้ำนกำรใช้งำนจักรเบื้องต้น 

วันที่ เวลา หัวข้อ 

วันที่ 1 

09.00 – 10.00 น. บรรยำยเรื่อง pressure garment for burn & edema 

10.00 – 12.00 น. ระบบกำรจัดกำร pressure garment (เช่น กำรสั่งของ กำรนัด ระบบเอกสำร) 
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบถุงมือและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 2 
09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบปลอกแขนและฝึกปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบเสื้อติดซิปและเสื้อคอปืนและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 3 
09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบชุดหมีเด็กและฝึกปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบปลอกขำและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 4 
09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบถุงเท้ำและฝึกปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบกำงเกงติดซิปและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 5 

09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบหน้ำกำกและฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. ทบทวนกำรสร้ำงแบบ, Q&A  
 

หลักสูตร 70 ชั่วโมง: เหมำะส้ำหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐำนด้ำนกำรใช้งำนจักรเบื้องต้น 
วันที่ เวลา หัวข้อ 

วันที่ 1 

09.00 – 10.00 น. บรรยำยเรื่อง pressure garment for burn & edema 

10.00 – 11.00 น. - ระบบกำรจัดกำร pressure garment (เช่น กำรสั่งของ กำรนัด ระบบเอกสำร) 
- ส่วนประกอบของจักรเย็บผ้ำ และวิธีกำรใช้งำนจักรเย็บผ้ำ 

11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมดูงำนระบบงำนของหอผู้ป่วย Burn unit และระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือ
รับบริกำร pressure garment 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบถุงมือและฝึกปฏิบัติ  



วันที่ เวลา หัวข้อ 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบปลอกแขนและฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบเสื้อติดซิปและเสื้อคอปืนและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 3 

09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบชุดหมีเด็กและฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบปลอกขำและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 4 

09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบถุงเท้ำและฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. กำรสร้ำงแบบกำงเกงติดซิปและฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 5 

09.00 – 12.00 น. กำรสร้ำงแบบหน้ำกำกและฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 
13.00 – 16.00 น. ทบทวนกำรสร้ำงแบบทั้งหมด 

วันที่ 6 

09.00 – 12.00 น. ฝึกปฎิบัติกำรสร้ำงแบบและตัดเย็บชิ้นงำน    

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฎิบัติกำรสร้ำงแบบและตัดเย็บชิ้นงำน    

วันที่ 7 

09.00 – 12.00 น. ร่วมคลีนิค pressure garment  กับสหสำขำวิชำชีพ 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 
13.00 – 16.00 น. ร่วมคลีนิค pressure garment  กับสหสำขำวิชำชีพ 

วันที่ 8 
09.00 – 12.00 น. ฝึกปฎิบัติกำรสร้ำงแบบและตัดเย็บชิ้นงำน    
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. ฝึกปฎิบัติกำรสร้ำงแบบและตัดเย็บชิ้นงำน    

วันที่ 9 
09.00 – 12.00 น. ฝึกปฎิบัติกำรสร้ำงแบบและตัดเย็บชิ้นงำน    
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. ฝึกปฎิบัติกำรสร้ำงแบบและตัดเย็บชิ้นงำน    

วันที่ 10 
09.00 – 12.00 น. สอบปฎิบัติกำรท้ำ pressure garment 
12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 16.00 น. สอบปฎิบัติกำรท้ำ pressure garment 

 
วิทยากรโดย  คุณนิสำกร คงศรี (นักกิจกรรมบ้ำบัด)   
  คุณเกวดี  นับพิมำย (ผู้ปฎิบัติงำนอำชีวบ้ำบัด) 

 
 
 
 



กลุ่มเป้าหมาย / ก าหนดการลงทะเบียน / อัตราค่าลงทะเบียน 
นักกิจกรรมบ้ำบัดที่มีกำรผลิตหรือก้ำลังเปิดให้บริกำรตัดเย็บ pressure garment จ้ำนวนผู้เข้ำอบรมรุ่นละไม่เกิน 4  คน  

หลักสูตร วันที่เปิดอบรม ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ 

35 ชั่วโมง 

6 -10 กุมภำพันธ์ 2566 
 

6,300 
  

เหมำะส้ำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน 
กำรใช้งำนจักรเย็บผ้ำ  

20-24 มีนำคม 2566 

10-14 กรกฎำคม 2566 

21-25 สิงหำคม 2566 

70 ชั่วโมง 

6-17 กุมภำพันธ์ 2566 

11,300  
เหมำะส้ำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน 

กำรใช้งำนจักรเย็บผ้ำ  

20-31 มีนำคม 2566 

10-21 กรกฎำคม 2566 
21 สิงหำคม - 1 กันยำยน 2566 

มีประกาศนียบัตรแจกหลังเสร็จสิ้นการอบรม และคะแนน OTEU (อยู่ระหว่างขอ) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เข้ำรับอบรมได้รับควำมรู้ และมีทักษะในกำรตัดเย็บ pressure garment 
2.  สร้ำงเครือข่ำย pressure garment ในประเทศไทย 

 
วิธีการลงทะเบียน 
 ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.sirirajconference.com 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำขำกิจกรรมบ้ำบัด ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
คุณสิริกำนต ์รอดเดช โทร. 0 2419 9549 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.sirirajconference.com/



