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บทคัดยอ
แผลกดทับเปนการบาดเจ็บบริเวณผิวหนังและชั้นใตผิวหนังที่เกิดจากการกดทับบริเวณปุมกระดูก (เชน
บริเวณกนกบหรือสนเทา) และแรงกดทับจากภายนอก (เชน วัสดุรองรับหรือเกาอี้นั่ง) เปนปญหาที่สําคัญหนึ่งใน
โรงพยาบาลที่มักเกิดในผูปวยสูงอายุ ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางดานรางกายและจิตใจผูปวย เชน อาการปวดทุกข
ทรมาน คุณภาพชีวิตลดลง ระยะเวลารักษาตัวอยูในโรงพยาบาลนานขึ้น คารักษาพยาบาลสูง อัตราการตายเพิ่มขึ้น
บุคลากรทีมผูดูแลมีภาระงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเปนภาระการดูแลและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของครอบครัว การปองกัน
และการจัดการแผลกดทับเปนบทบาทที่สําคัญในการใหการพยาบาลผูปวย เพื่อการคนหาปจจัยเสี่ยงและปองกัน
การเพิ่มระดับของแผลกดทับ ซึ่งผูปวยเหลานี้มีความจําเปนที่จะตองไดรับการดูแลจากทีมสุขภาพโดยเฉพาะ
พยาบาลที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและใหความรูแกตัวผูปวยเพื่อชวยใหสามารถดูแลตนเองและตระหนัก
เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนที่ถูกตองเมื่อมีแผลกดทับ รวมทั้งการใหความรูแกผูดูแล/ครอบครัว เพื่อให
สามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีผูปวยที่มีแผลกด
ทับเกิดขึ้นในครอบครัว บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับความหมายและกลไกการเกิดแผลกดทับ การแบงระดับแผล
กดทับ ปจจัยที่มีผลตอการหายของแผลกดทับ รวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ในการปองกันและ
จัดการกับแผลกดทับ ซึ่งองคความรูจากการวิจัยชวยใหมีการพัฒนาวิธีการใหม ๆ ในการใหความชวยเหลือผูปวย/
ครอบครัว เพื่อใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพและลดปญหาจากการดูแลในระยะยาวที่จะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ผูปวยตอไป
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Abstract
Pressure ulcers (PUs) are areas of injury that can develop when there is prolonged compression of skin
or underlying tissue between a bony prominence (such as the sacrum or heels) and an external surface (such as a
mattress or chair seat). PUs in elderly hospitalized adults can have significant negative effects in terms of pain,
quality of life, length of hospital stay, cost of care, medical complications, mortality, work-load of the nursing
staff and caregivers. Preventing and managing pressure ulcers are an important aspect of essential nursing care
that begins with an assessment of the risks associated with their development. Although the prevention of
pressure ulcers is a multidisciplinary responsibility, nurses play a major role to play in monitoring the success of
strategies to reduce avoidable pressure ulcers and to provide accountability and maintain motivation. This article
discusses the etiology classification and risk factors of pressure ulcers especially the new study and research
about pressure ulcers nursing care. Research also suggests that when the health care providers are functioning as
a team, the incidence rates of pressure ulcers can decrease. Thus, pressure ulcers and their prevention should be
considered a patient safety goal which benefits the nursing practice as a whole in the future.
Key words: nurse, role, pressure ulcer, prevent, management
ของอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อการไหลเวียนเลือดลดลงทําให
รากขน ตอมเหงื่อ และตอมน้ํามันฝอตัวลง นอกจากนี้
เนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง (subcutaneous tissue) จะมี
ปริมาณไขมันลดลง ทําใหผิวหนังบางลง เกิดรอยช้ํา
ตามรางกายไดงาย การรับความรูสึกที่ผิวหนังลดลง
จากความเสื่อมของปลายประสาทที่เพิ่มขึ้นตามอายุ
จึ ง ทํ า ให ผู สู ง อายุ มี โ อกาสเกิ ด แผลกดทั บ มากกว า
ผูปวยในวัยอื่น [2-4] มีการศึกษาพบวาผูปวยที่มี
ข อ จํ า กั ด ในการเคลื่ อ นไหวร ว มกั บ มี ภ าวะการรั บ
ความรูสึกตาง ๆ ลดลง จะทําใหผูปวยไมมีความรูสึก
เจ็บปวด ทุกขทรมาน สงผลใหผูปวยและครอบครัว
ไมเห็นความสําคัญและตระหนักถึงอันตรายของแผล
กดทับ นําไปสูการจัดการดูแลแผลกดทับที่ไมถูกตอง
[5] สงผลทําใหเกิดการลุกลามของแผลเพิ่มมากขึ้น
ต อ ไปและมี ค วามยุ ง ยากในการจั ด การมากขึ้ น
ตําแหนงที่เกิดแผลกดทับไดมากคือบริเวณปุมกระดูก

1. บทนํา
แผลกดทับ เปน ภาวะแทรกซ อ นที่เกิดไดกั บ
ผูป วยที่เขารั บ การรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ
ผู ป ว ยวั ย สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ 65 ป ขึ้ น ไปและผู ป ว ยที่ มี
ขอจํากัดในการเคลื่อนไหว [1,2] ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของผิ ว หนั ง เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น ได แ ก สู ญ เสี ย มว
กลามเนื้อ ระดับอัลบูมินในเลือดลดลง ผิวหนังจะเริ่ม
บางลง เนื้ อ เยื่ อ สู ญ เสี ย ความยื ด หยุ น เนื่ อ งจากการ
สรางคอลลาเจนในผิวหนังแทลดลง ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งคอลลาเจนเปรียบเสมือนตัวปกปองการ
ฉีกขาดของเนื้อเยื่อและหลอดเลือด ซึ่งเมื่อมีแผลแลว
จะทําใหแผลหายชา และมีการลดแรงเกาะ (cohesion)
ระหว า งผิ ว หนั ง ชั้ น หนั ง กํ า พร า และหนั ง แท ทํ า ให
ความสามารถในการกระจายแรงกดทับ รวมทั้งการ
ไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อบกพรอง โดยหลอดเลือด
ฝอยที่ไปเลี้ยงใตผิวหนังจะลดลงประมาณ 1 ใน 3
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National Pressure Ulcer Advisory Panel, 1989) [15]
ไดใหความหมายของแผลกดทับไววา แผลกดทับเปน
แผลที่เกิดจากการกดทับบริเวณหลอดเลือดฝอยเปน
เวลานาน [16] โดยมี แ รงกดเฉลี่ ย มากกว า 32
มิ ล ลิ เ มตรปรอท จะทํ า ให เ นื้ อ เยื่ อ ขาดเลื อ ดและ
ออกซิเจนไปเลี้ย ง จึงทําให เกิดการตายของเนื้อ เยื่ อ
และผิวหนังบริเวณนั้น โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของผิวหนังบริเวณที่ไดรับแรงกด เริ่มจากผิวหนังเริ่ม
มีสีแดงจาง ๆ สังเกตไดภายใน 30 นาที ตั้งแตไดรับ
แรงกด ซึ่ ง ระยะแรกจะสั ง เกตเห็ น รอยแดง (nonbalanching erythema) และรอยแดงนั้นก็ไมจางหาย
แม ว า จะมี ก ารเปลี่ ย นท า ไปแล ว นานกว า 30 นาที
จากนั้นจะเกิดการบวมและมีน้ําขังจนกลายเปนแผล
พุพองขึ้น (blister formation) สุดทายเกิดเปนแผล
ถลอก แผลกดทับที่เกิดขึ้นอาจเรียกวา pressure ulcer,
pressure sore, bed sore หรือ decubitus ulcer ซึ่งมี
ความหมายเดียวกัน [10] หากปลอยใหผิวหนังไดรับ
แรงกดเปนเวลานานกวา 6 ชั่วโมง ผิวหนังจะเริ่มบวม
เพราะมี น้ํ า ซึ ม ออกมาจากผนั ง เส น เลื อ ดฝอย เซลล
เนื้อเยื่อจะเริ่มตาย เมื่อผูปวยไมไดรับการดูแลที่
ถูกตอง ผิวหนังจะเกิดการฉีกขาดเปนแผล สังเกตได
ภายในเวลา 2 สัปดาห [17,18]
คณะที่ปรึกษาแผลกดทับแหงชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (NPUAP, 1989) [15] ไดแบงระดับ
แผลกดทับตามความรุนแรงในการทําลายผิวหนังมาก
นอยแตกตางกัน ไดเปน 4 ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับที่ 1 หมายถึง ลักษณะรอยแดง
บริเวณที่ถูกกดทับและไมจางหายภายใน 30 นาที เกิด
จากมีการทําลายชั้น หนังกําพราและชั้นหนังแท แต
ผิว หนั ง ยัง ไมฉี ก ขาด ผิ ว จะอุน หรือ เย็น กวา ผิ วหนั ง
บริเวณอื่น ซึ่งหากมีการประเมินเพื่อคนหาแผลกดทับ
ตั้งแตในระยะแรกนี้ใหได จะชวยปองกันไมใหแผล

[6] โดยเฉพาะบริเวณกนกบ สะโพก สะบัก และสน
เทา [7] มีการรายงานอุบัติการณการเกิดแผลกดทับจะ
เกิดเพิ่มมากขึ้น หากทีมสุขภาพไมใหความสําคัญและ
มีความชัดเจนในการใชแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงของผูปวยตั้งแตระยะที่ 1 [8] ทั้งนี้จะพบแผลกด
ทับระดับที่ 2 เปนตนไปและมีการเพิ่มระดับของแผล
กดทับมากขึ้น ในผูปวยที่มีผิวคล้ํา เนื่องมาจากพบวามี
ความยากในการประเมินสีของผิวหนังตั้งแตในระยะ
แรก [8] จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญใน
การประเมินแผลโดยเฉพาะกับผูปวยกลุมในนี้
ผลกระทบจากแผลกดทั บ ที่ มี ผ ลต อ ผู ป ว ยมี
มากมาย อาทิ เชน การถูกจํากัดการเคลื่อนไหว ความ
เจ็บปวด ทุกขทรมาน การติดเชื้อ ระยะเวลารักษาตัว
อยูในโรงพยาบาลนาน คารักษาพยาบาลสูง บุคลากร
ทีมผูดูแลมีภาระงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเปนภาระการ
ดูแลและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของครอบครัว [1,9,10]
แผลมีโอกาสเกิดการติดเชื้อไดงายและหายชา และมี
แนวโนมที่ผูปวยจะเสียชีวิตจากแผลกดทับเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ [11,12] เมื่อเกิดแผลกดทับขึ้นทําใหผูปวย
เกิดความคับของใจ ความโกรธ ความเครียด วิตก
กังวล ซึ่งเปนปญหาทางดานจิตใจและอารมณที่สําคัญ
ประการหนึ่ ง จากการมี แ ผลกดทั บ [13,14] ฉะนั้ น
พยาบาลซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในที ม สุ ข ภาพในการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดการกับแผลกดทับ ตองมี
การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปองกัน ดูแล และการ
รักษาแผลกดทับ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวยตอไป

2. ความหมายและการแบ ง ระดั บ ของแผล
กดทับ
การประชุ ม ของคณะที่ ป รึ ก ษาแผลกดทั บ
แหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NPUAP, The
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สงเสริมใหเกิดแผล ขนาด ความลึก ลักษณะเนื้อเยื่อที่
ถูกทําลายและเนื้อเยื่อที่ปรากฏ ปริมาณและลักษณะ
สิ่ ง คั ด หลั่ ง ลั ก ษณะของขอบแผล และที่ สํ า คั ญ
ประการหนึ่งคือการติดตามผลการรักษาที่เคยไดรับ
รวมทั้งประเมินผลการรักษาที่ไดรับในปจจุบัน [17]
ซึ่งขอมูลที่ไดทั้งหมดจะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับทีม
สุขภาพที่จะชวยในการวางแผนการดูแลเพื่อสงเสริม
การหายของแผลได

กดทับมีการลุกลามเขาสูระดับที่มากขึ้น ชวยปองกัน
อันตรายและภาวะแทรกซอนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูปวยไดเปนอยางดี [8]
2.2 ระดับที่ 2 หมายถึง ลักษณะผิวหนังมี
รอยถลอก มีตุมพองใส มีแองแผลตื้น ๆ อาจมีสิ่งคัด
หลั่ง (exudates) ปริมาณไมมาก ผิวหนังอุน และมี
อาการปวด แตยังไมมีเนื้อตาย (slough) เกิดจากการ
ทําลายชั้นหนังกําพรามากขึ้นจนเกิดรอยถลอกและ
อาจลุกลามถึงชั้นหนังแท
2.3 ระดั บ ที่ 3 หมายถึง ลั ก ษณะผิ วหนั ง
ชั้ น นอกถู ก ทํ า ลายทั้ ง หมด และมี ภ าวะเนื้ อ เยื่ อ ตาย
ตั้งแตชั้นหนังกําพราลึกลงไปถึงชั้นเนื้อเยื่อไขมันใต
ผิ ว หนั ง แต ยั ง ไม ถึ ง ชั้ น พั ง พื ด และแผลเริ่ ม มี ก าร
ลุกลามเขาใตผิวหนังรอบแผล (undermining) แผลเริ่ม
มีกลิ่น มี เนื้อตาย มี สิ่งคั ด หลั่งตั้ง แตป ริมาณนอ ยถึ ง
มาก และพบวาแผลกดทับระดับ 3 ที่มีบริเวณแคบอาจ
พบที่ ทายทอย ตาตุม จมูก หู
2.4 ระดับที่ 4 หมายถึง ลักษณะผิวหนังทุก
ชั้ น ถู ก ทํ า ลาย และมี ก ารลุ ก ลามถึ ง ชั้ น กล า มเนื้ อ
กระดูก เอ็นหรือขอตอ เกิดเปนภาวะกระดูกติดเชื้อได
สั ง เกตพบเนื้ อ ตายปริ ม าณมาก มี ก ารลุ ก ลามเข า ใต
ผิวหนังรอบแผล แผลมีกลิ่นเหม็น ปริมาณสิ่งคัดหลั่ง
มีระดับปานกลางถึงมาก
2.5 ระดั บ ที่ไ ม ส ามารถระบุ ไ ด หมายถึ ง
ลักษณะแผลที่ไมสามารถระบุความลึกได สวนใหญ
ผิวหนังทุกชั้นจะถูกทําลาย โดยจะพบลักษณะเนื้อตาย
สีดําคลุมพื้นผิวของแผลไวทั้งหมดและถึงแมวาจะมี
การกําจั ดแผ น เนื้อ ตายสี ดํา ออกจากพื้น ผิว ของแผล
ออกแล ว ก็ ยั ง ไม ส ามารถระบุ ค วามลึ ก ของแผลที่
แทจริงได
วิ ธี ก ารประเมิ น แผลกดทั บ ต อ งมี ค วาม
ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งสาเหตุข องการเกิ ด แผล ป จ จั ย ที่

3. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดแผลกดทับ
3.1 แรงกดทับ (intensity of pressure) แรงกด
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดแผลกดทับ ในคนปกติมี
ความดั น หลอดเลื อ ดแดงสว นปลายระหวา ง 28-32
มิลลิเมตรปรอท ความดันหลอดเลือดดําสวนปลายอยู
ระหวาง 9-12 มิลลิเมตรปรอท และความดันหลอด
เลือดตําแหนงกึ่งกลางระหวางหลอดเลือดดําและแดง
คือ 25 มิลลิเมตรปรอท แรงกดที่มากกวา 32
มิลลิเมตรปรอท กระทําตอรางกายอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน จะทําใหเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกด
ไมเพียงพอ ผิวหนังและเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ขาด
ออกซิเจน เกิดการคั่งของของเสียในเซลล ทําใหเกิด
การตายของผิวหนังและเนื้อเยื่อตาง ๆ [18]
มี ก ารศึ ก ษาพบว า แรงกดทั บ มากว า 1.5
ปอนด/ตารางนิ้ว (ประมาณ 80 มิลลิเมตรปรอท) จะ
ทํ า ให เ กิ ด แผลกดทั บ ในคนที่ อ ยู ใ นท า ใดท า หนึ่ ง
นาน ๆ ซึ่งปริมาณแรงกดและระยะเวลาในการกดเปน
สัดสวนผกผันกัน คือ ปริมาณแรงกดนอยแตระยะ
เวลานาน หรือปริมาณแรงกดมากกระทําในระยะเวลา
สั้น สามารถทําใหเกิดแผลกดทับได หรือหากปริมาณ
แรงกดที่กระทําตอผิวหนังที่เทากัน แรงที่กระทําตอ
ผิวหนังในระยะเวลาที่ตอเนื่องกัน จะมีการทําลายของ
เนื้อเยื่อไดมากกวาระยะเวลาที่ไมตอเนื่องกัน ดังนั้น
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เวลา ดั ง นั้ น ในภาวะใดก็ ต ามที่ ทํ า ให ผู ป ว ยต อ งถู ก
จํ า กั ด การเคลื่ อ นไหวเป น ระยะเวลานาน ๆ เช น
อัม พาต การรั บ ความรู สึก ลดลง ไมส ามารถเคลื่อ น
ไหวไดเอง เปนเหตุสงเสริมใหเกิดแผลกดทับไดแม
แรงกดทับนั้นจะมีปริมาณไมมากก็ตาม
3.5 ระบบการไหลเวียนเลือดของรางกาย มี
การศึกษาพบวาผูปวยที่มีปญหาการเจ็บปวยดวยโรค
หลอดเลือดแดง (peripheral arterial disease) จะเพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับโดยเฉพาะบริเวณ
สนเทา (heel) ไดมากกวาผูปวยกลุมอื่น นอกจากนี้ยัง
พบอีกวารอยละ 88 ของแผลกดทับระดับที่ 4 จะอยูที่
บริเวณสนเทามากกวาบริเวณอื่น [18] และพบอีกวา
ผูปวยที่มีประวัติการเจ็บปวยดวยภาวะหัวใจหยุดเตน
(cardiac arrest) และภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด
และสารน้ําในรางกาย (hypovolemic shock) จะเพิ่ม
โอกาสการเกิดแผลกดทับอีกดวย [5,18]

เมื่อมีการเปลี่ยนทาทางจึงเปนการลดแรงกด ทําใหมี
การไหลเวี ย นเลื อ ดมาเลี้ ย งผิ ว หนั ง บริ เ วณที่ ถู ก กด
เนื้อเยื่อไดรับอาหารและออกซิเจนเพิ่มขึ้น จึงทําใหไม
เกิดแผลกดทับ [18]
3.2 แรงเฉือน (shearing force) เปนแรงดึงรั้ง
ระหวางชั้นของผิวหนังที่เกิดขึ้นเมื่อผูปวยมีการไถล
ตัวขณะที่ผูปวยอยูในทานั่งหรือทานอน ทําใหมีการ
ฉีกขาดของเนื้อเยื่อเกิดเปนแผลและเกิดการอุดตันของ
หลอดเลือดฝอยในชั้นใตผิวหนัง และมีผลทําใหมีการ
ไหลเวียนเลือดของผิวหนังบริเวณที่มีแรงกดนั้นลดลง
ทําใหเกิดการตายของเนื้อเยื่อตามมา มีการศึกษาพบวา
แรงเฉือนที่เกิดขึ้นนี้เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําใหเกิด
แผลกดทับโดยเฉพาะบริเวณกนกบและสนเทา [18]
3.3 แรงเสียดสีหรือแรงเสียดทาน (friction)
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของพื้นผิวสองอยางที่สัมผัส
กันในทิศทางตรงกันขาม เชน มีการเลื่อนตัวผูปวยบน
ที่นอนหรือผูปวยเลื่อนไถลตัวกับที่นอน ซึ่งจะทําใหมี
การฉีกขาดหลุดลอกของผิวหนังชั้นตื้น ๆ เกิดการฉีก
ขาดของหลอดเลือดฝอยใตผิวหนัง ทําใหเกิดแผลขึ้น
[15,18] ซึ่ ง ผู ป ว ยที่ พ บมี โ อกาสเกิ ด ป ญ หาจากแรง
เสียดทานและแรงเฉือน ตองใหการชวยเหลือขณะ
เคลื่อนยายหรือลุกนั่ง โดยไมเกิดแรงตานขณะเคลื่อน
ยายหรือลุกนั่ง หรือเกิดเลื่อนไถลลงจากเตียงหรือเกาอี้
ได ตองใหการชวยเหลือในการจัดทาใหม ไมใหมีการ
หดเกร็งของกลามเนื้อ ขอตอ หรือปองกันอาการ
สับสนวุนวาย ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาแรงเสียดทาน
เปนสวนใหญ [18]
3.4 การถูกจํากัดการเคลื่อนไหว (immobility)
เปนปจจัยเสี่ยงปจจัยหนึ่งที่สําคัญมากตอการเกิดแผล
กดทั บ ในบุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ แ ข็ ง แรงจะ
สามารถเคลื่อนไหวไดเองอยางเปนอิสระ ทําใหมีการ
กระจายแรงกดทับที่เกิดจากน้ําหนักรางกายอยูตลอด

4. ตําแหนงที่มักเกิดแผลกดทับ [19]
4.1 ทานอนหงาย จุดรับน้ําหนักของรางกาย
ไดแก ทายทอย สะบัก ศอก กระเบนเหน็บ และสน
เทา บริเวณที่อาจเกิดแผลกดทับได คือ สวนนูนของ
ทายทอย สวนนูนของกระดูกสะบัก หัวกระดูก
ขอศอก กระดูกกระเบนเหน็บ และสนเทา มีการศึกษา
แรงกดที่จุดรับน้ําหนักสวนตาง ๆ ของรางกายโดยใช
เครื่องมือ Talley Scimedics Skin Pressure Evaluator
MK III พบวาในทานอนหงายจุดรับน้ําหนักสวนนูน
ของทายทอย สวนนูนของกระดูกสะบัก กระดูก
กระเบนเหน็บ และสนเทา มีแรงกด 58, 28-36, 120,
และ 65-80 มิลลิเมตรปรอท ตามลําดับ
4.2 ทานอนตะแคง จุดรับน้ําหนักของรางกาย
ไดแก ใบหู หัวไหลดานขาง ซี่โครงกระดูกตนขา หัว
เขา ตาตุม บริเวณที่อาจเกิดแผลกดทับได คือ ใบหู ปุม
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ของแผลได ซึ่งในผูปวยที่มีแผลกดทับควรจะไดรับ
โปรตี น มากกว า 45 กรั ม ต อ วั น [5] ซึ่ ง อาจใช ก าร
ตรวจวัดระดับอัลบูมินในเลือดซึ่งตองมากกวา 3 กรัม/
เดซิลิตร [2] และตองไดรับ พลังงาน 30-35 กิโ ล
แคลอรีตอกิโลกรัมตอวัน [20] เพื่อชวยสงเสริมการ
หายของแผล
5.3 การจัดทานอนและการพลิกตะแคงตัว ซึ่ง
สวนใหญมีการมุงเนนไปที่ผูปวยในหอผูปวยในที่มี
วิ ธี ก ารจั ด ทํ า เป น ตารางการพลิ ก ตะแคงตั ว ทุ ก 2
ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล) แตมี
การศึ ก ษาพบว า แผลกดทั บ อาจเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต ที่
ผูปวยเขามารับการรักษาที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
[21] ฉะนั้นจึงตองใหค วามสําคัญในการจัดทานอน
และการพลิกตะแคงตัวผูปวยตั้งแตที่ผูปวยอยูที่แผนก
ดังกลาว
5.4 สภาวะของโรค เชน โรคเบาหวาน ซึ่ง
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะทําใหมีการเพิ่มความดัน
ออสโมติก ทําใหการทํางานของไฟโบรบลาสตและ
เม็ดเลือดขาวลดลง จะทําใหแผลติดเชื้อไดงาย และ
โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว จะทําใหมีเม็ดเลือดขาวที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา ทําใหเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมถูก
ขจัดออกไปไดนอย จึงเกิดการอักเสบติดเชื้อและการ
ทํางานของไฟโบรบลาสต สูญ เสียไป สงผลต อ
กระบวนการหายของแผลชาลง [15]
5.5 ยาและการรั ก ษาที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันในระดับเซลล มีผลตอ
กระบวนการหายของแผลโดยเฉพาะยาเคมีบําบัดและ
ยากดภูมิคุมกัน จะมีการกดการทํางานของไขกระดูก
ทํ า ให ก ารสร า งเม็ ด เลื อ ดทุ ก ชนิ ด ลดลงขั ด ขวางต อ
กระบวนการหายของแผล หรือยาสเตียรอยดจะทําให
เกิดการขั ด ขวางตอ การทํางานของเม็ด เลือ ดขาวใน
ระยะการงอกขยายเนื้อเยื่อไมมีประสิทธิภาพ [15]

กกหู ปุมกระดูกหัวไหล ซี่โครง ปุมกระดูกโคนขา ปุม
กระดูกตนขา หัวกระดูกปลายขาอันเล็ก และตาตุม
4.3 ทานอนคว่ํา จุดรับน้ําหนักของรางกาย
ไดแก หู แกม หัวไหลดานหนา ขอศอก บริเวณอวัยวะ
เพศ หัวเขา นิ้วเทา บริเวณที่อาจเกิดแผลกดทับได คือ
ปุมกกหู กระดูกโหนกแกมปุมกระดูกหัวไหล ซี่โครง
กระดูกขอบโคงดานหนาของกระดูกเชิงกราน อวัยวะ
เพศ ปุมกระดูกตนขา กระดูสะบา และนิ้วเทา
4.4 ทานั่ง ซึ่งจุดรับน้ําหนักของรางกายอาจตก
อยูบริเวณใดบริเวณหนึ่งขึ้นอยูกับทานั่งของผูปวย ทา
นั่งหลังตรงเขางอ 90 องศา ดานหลังของตนขาจะเปน
จุดรับน้ําหนัก แตหากผูปวยเลื่อนไถลเขายกสูงและขอ
สะโพกงอเกิน 90 องศา จุดรับน้ําหนักของรางกายจะ
กดลงที่ปุมกระดูกเชิงกรานและกระดูกกนกบโดยตรง

5. ปจจัยที่มีผลตอการหายของแผลกดทับ
5.1 อายุ การหายของแผลในผูปวยสูงอายุจะ
ชากวาในวัยหนุมสาวเนื่องจากรางกายผูสูงอายุมีการ
ตอบสนองตอการอักเสบไดนอย การสังเคราะห
คอลลาเจนลดลง การสรางเซลลอิพิทิเลียลลดลง การ
สรางหลอดเลือดใหมที่ชา รวมถึงภาวะผนังหลอด
เลือดหนาตัว การไหลเวียนของเลือดเขาสูเนื้อเยื่อ
บริ เ วณบาดแผลจะน อ ยและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ตอตานเชื้อโรคจะลดลง จึงทําใหกระบวนการหาย
ของแผลมีประสิทธิภาพลดลง [15]
5.2 ภาวะโภชนาการ ไดแก ระดับโปรตีนใน
รางกาย เปนองคประกอบสําคัญของเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่
ชวยสงเสริมการสรางเนื้อเยื่อและเปนสวนประกอบ
ของเม็ ด เลื อ ดแดงที่ จ ะนํ า ออกซิ เ จนไปยั ง เนื้ อ เยื่ อ
บริเ วณบาดแผล ดังนั้ น ภาวะพรอ งโปรตีนจึ ง ทํา ให
กระบวนการหายของแผลชาลง การตานทานเชื้อโรค
ลดลง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความลมเหลวของการหาย
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และทานอนศีรษะสูงไมเกิน 30 องศา เพื่อปองกันการ
เกิดการเลื่อนไถล และการกดทับจากแรงกดและแรง
เฉือ น และตอ งจัด ใหมีห มอนรองแขน เขา และดั น
ปลายเทา เพื่อไมใหตัวผูปวยเลื่อนไถลลงมาปลายเตียง
ได
6.1.2 การจัดทานั่ง โดยเฉพาะในผูปวยที่
นั่งรถเข็นควรเปลี่ยนทานั่งทุก 30 นาที มีการศึ กษา
พบวาทานั่งที่เกิดแรงกดทับนอยที่สุด คือ ทานั่งหลัง
พิ ง พนั ก เก า อี้ เก า อี้ สํ า หรั บ ผู ป ว ยที่ มี แ ผลกดทั บ นั้ น
จะตองนั่งสบาย ไมแคบหรือกวางจนเกินไป เพราะจะ
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดแรงเฉือนและแรงไถลที่บริเวณ
สะโพกได [19] โดยจัดทาใหขาสองขางวางเยื้องไป
ขางหนาเล็กนอย เพื่อใหกลามเนื้อตนขา (hamstring
muscle) หย อ นตั ว ช ว ยป อ งกั น การเกร็ ง ตั ว เป น
เวลานานและตองมีพนักรองแขนทั้งสองขาง [19]
6.1.3 การจัดทานอนตะแคง มีการศึกษา
พบวาการจัดใหผูปวยอยูในทานอนตะแคง 30 องศา
จะชวยใหออกซิเจนมาเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณปุมกระดูก
โคนขา (greater trochanter) ไดดีกวาทานอนตะแคง
60 และ 90 องศา [19] โดยเฉพาะในผูปวยที่ตองนอน
บนเตียงตลอด ควรพลิกตะแคงตัวผูปวยทุก 2 ชั่วโมง
และควรมี ก ารบั น ทึก ลั ก ษณะผิ วหนั ง อย า งต อ เนื่ อ ง
อย า งไรก็ ต ามระยะเวลาในการพลิ ก ตะแคงตั ว อาจ
แตกตางกันไปตามสภาพของผูปวย ซึ่งในผูปวยที่มี
ความเสี่ ย งในการเกิ ด แผลกดทั บ สู ง สามารถพลิ ก
ตะแคงตัวผูปวยไดบอยกวาทุก 2 ชั่วโมง หากพบวามี
ผิวหนังมีรอยแดงเกิดขึ้น
ส ว นในการเคลื่ อ นย า ยผู ป ว ย ควรใช
อุปกรณรองตัวผูปวย เชน ผารองตามยาวของลําตัว
ผูปวย เพื่อลดการเกิดแผลจากการเสียดสี ขณะยกตัว
ผูปวย การเคลื่อ นยายผูปวยตองทําอยางระมัดระวัง
โดยเฉพาะในผู ป ว ยที่ มี น้ํ า หนั ก ตั ว มาก ไม ค วร

5.6 การสูบบุหรี่ จะทําใหการทําหนาที่ของ
ฮี โ มโกลบิ น ลดลง มี ผ ลต อ การปล อ ยออกซิ เ จนเข า
เนื้อเยื่อที่นอยลง สงผลใหเยื่อขาดออกซิเจน รวมถึง
นิ โ คติ น ที่ อ ยู ใ นบุ ห รี่ ทํ า ให เ ส น เลื อ ดหดตั ว ทํ า ให
กระบวนการหายของแผลมีประสิทธิภาพลดลง [22]

6. บทบาทของพยาบาลในการป อ งกั น แผล
กดทับ
ในกระบวนการพยาบาลผูปวยที่มีแผลกดทับ
ควร เริ่มจากการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยและ
ครอบครัว การประเมินปญหาและความตองการของ
ผูปวยที่มีแผลกดทับ การเตรียมความพรอมของญาติ
ผูดูแลกอนการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู การสงเสริมใหญาติผูดูแลมีทักษะที่จําเปน
เกี่ยวกับการดูและแผล นอกจากนี้ยังมีการสรางและ
พัฒนาความรวมมือกับแหลงเครือขายสนับสนุนดูแล
สุขภาพที่บาน ประเด็นสําคัญคือการสงเสริมใหญาติ
ผูดูแลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่มี
แผลกดทับแบบองครวมตั้งแตในระยะที่ยังไมเกิดแผล
ซึ่งจะตองประกอบดวยเรื่อง
6.1 การจัดทาผูปวย (positioning) ซึ่งการจัด
ท า และพลิ ก ตะแคงตั ว ผู ป ว ยเป น กิ จ กรรมที่ มี ค วาม
สําคัญและมีความจําเปนจําเปนอยางยิ่งในการปองกัน
การเกิดแผลกดทับโดยเฉพาะในผูปวยที่ตองนอนบน
เตียง หรือนั่งเกาอี้ หรือนั่งรถเข็นเปนสวนใหญ [23]
6.1.1 การจัดทานอน ควรจัดใหผูปวยอยู
ในทานอนหงายราบมากที่สุด และควรมีหมอนสอด
คั่นระหวางหัวเขาและตาตุมทั้ง 2 ขาง เพื่อปองกันการ
กดทั บ เฉพาะที่ แ ละลดป ญ หาจากแรงเฉื อ น การใช
หมอนรองบริเวณนองหรือขาสวนลางใหสนเทาลอย
พนพื้นที่นอน ไมใหสนเทาถูกกดทับ [18] และทาที่มี
แรงกดที่กระทําตอผิวสัมผัสนอยที่สุด คือ ทานอนคว่ํา
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โดยตรง โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ควรเลือกใชแผนรอน
(hot pack) ที่หอดวยผาขนหนูกอนวางบริเวณผิวหนัง
ของผูปว ย พรอ มทั้งประเมิน ความรอ นกอ นวางให
ผูปวยทุกครั้ง สังเกตรอยแดงหรือตุมน้ําพองที่อาจเกิด
จากความรอนที่ผิวหนังของผูปวยดวย มีการศึกษา
พบวาวิธีการประเมินอุณหภูมิของผิวหนัง ควรเช็ดทํา
ความสะอาดผิวหนังบริเวณนั้นใหแ หงสะอาดกอ น
แล ว จึ ง ใช มื อ สั ม ผั ส ผิ ว หนั ง บริ เ วณนั้ น โดยไม ต อ ง
สวมถุ งมื อ เพื่ อ ไมใ ห เ กิด ความคลาดเคลื่อ นในการ
ประเมินดังกลาว [15]
6.3 การใช อุ ป กรณ ช ว ยกระจายแรงกด
อุปกรณชวยกระจายแรงกด เชน ที่นอนลม ทําใหเวลา
ในการเปลี่ ย นท า นอนนานกว า 2 ชั่ ว โมง ได ซึ่ ง
ปจ จุบันมีอุป กรณ ที่ชวยกระจายแรงกดทับมากมาย
หลายชนิด หลักในการเลือกอุปกรณชวยกระจายแรง
กดทับที่ดีตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ผลิตภัณฑนั้นตอง
สามารถรั บ น้ํ า หนั ก และกระจายแรงกดทั บ บนตั ว
ผูปวยไดทุกอิริยาบถ ซึ่งอุปกรณที่ชวยกระจายแรงกด
ทับจําแนกได 2 แบบ ไดแก อุปกรณชวยกระจายแรง
กดชนิดอยูกับที่ (static pressure) เชน ที่นอนที่ทําจาก
เสนใย เจล ลม และน้ํา หรือหมอน การทํางานจะเปน
ลักษณะกระจายแรงกดเฉพาะที่พื้นผิวสัมผัสรางกาย
และอุปกรณชวยกระจายแรงกดทับชนิดเคลื่อนที่ได
หรือสลับไปมา (alternating pressure) เชน ที่นอนลม
แบบระบบท อ ลมทํ า งานโดยใช แ หล ง พลั ง งาน
หมุ น เวี ย นของลมเกิ ด การยุ บ และพองตั ว ที่ น อน
ประเภทนี้สามารถกระจายแรงกดทับที่เกิดขึ้นกับทุก
ส ว นของร า งกายที่ สั ม ผั ส กั บ ที่ น อน ในกรณี ที่ ห อ
ผูปวยมีขอจํากัดในเรื่องไมมีอุปกรณกระจายแรงกด
ชนิดแบบที่เคลื่อนที่ได ควรพิจารณาเลือกใชเฉพาะ
ผู ป ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต อ การเกิ ด แผลกดทั บ มี
การศึกษาการใชอุปกรณเพื่อรองรับแรงกดทับที่จุด

เคลื่อนยายผูปวยหรือยกผูปวยเพียงลําพังหากผูปวย
ชวยเหลือตัวเองไมได เพื่อ ปอ งกันการบาดเจ็บของ
ผูปวยและผูดูแล ที่สําคัญจะตองหลีกเลี่ยงวิธีการลากถู
ตัวผูปวย [18]
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น หรื อ สอบถาม
อาการปวดบริ เ วณปุ ม กระดู ก ต า ง ๆ จากการนอน
นาน ๆ ถือเปนอาการบงชี้หนึ่งที่แสดงใหเห็นวาการ
นอนใหทาเดิมนานเกินไป ควรจะพิจารณาการเปลี่ยน
ทานอนใหเร็วขึ้น เชน จากเดิมมีการเปลี่ยนทานอน
ทุ ก 2 ชั่ ว โมง อาจต อ งปรั บ เป น ทุ ก 1 ชั่ ว โมง ทั้ ง นี้
ขึ้นอยูกับผูปวยแตละราย [10]
6.2 การประเมินลักษณะผิวหนัง ซึ่งลักษณะ
เฉพาะของผิวหนังที่ตองคํานึงถึงการเกิดแผลกดทับ
ไดแก การมีรอยแดงที่ไมหาย แมวาจะลดแรงกดไป
แลว การเกิดตุมพุพอง ตุมน้ําใส ผิวหนังซีด อุน รอน
บวม ลักษณะแข็ง เปนไต [17] โดยเฉพาะการประเมิน
ผิวหนังบริเวณปุมกระดูก ตองมีการประเมินผิวหนังที่
ถูกกดทับและบริเวณที่ใกลเคียงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
ทานอน และหากพบรอยแดงปรากฏอยูแมวาไมมีแรง
กดทั บ บริ เ วณนั้ น แล ว ซึ่ ง ปกติ ร อยแดงควรหายไป
ภายใน 30 นาที มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
เปลี่ยนทาผูปวยใหบอยขึ้น และกรณีที่ผูปวยบางราย
จํา เป น ที่จ ะตอ งจํ า กัด การเคลื่ อ นไหวจากการรัก ษา
เชน หลังไดรับผาตัดขอสะโพกเทียม อาจตองใชวิธี
ลดแรงกดทั บเปนชวง ๆ ดวยวิธีการยกตัวหรือ ใชที่
นอนที่ ช ว ยลดหรื อ กระจายแรงกดทั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาพบว า สภาพผิ ว หนั ง แห ง ใน
ผูปวยที่มีอายุ 64 ปขึ้นไป ประมาณรอยละ 59-85 มี
สาเหตุ มาจากภาวะพรองโภชนาการ ภาวะเจ็บ ปวย
เรื้อรัง ภูมิคุมกันบกพรอง ที่สงผลตอกระบวนการหาย
ของแผลทั้งสิ้น [19] ผูปวยที่มีปญหาผิวหนังรับความ
รู สึ ก ลดลง ควรหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส กั บ ความร อ น
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ผูปวยที่ควบคุมการขับถายไมได จะมีความเสี่ยงใน
การเกิดแผลกดทับมากกวาผูปวยอื่น 7.89 เทา [24] จึง
ตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย และในกรณีที่ผูปวย
ที่สามารถใชหมอนอนเพื่อรองรับอุจจาระ/ปสสาวะ ก็
ไมควรปลอยทิ้งใหผูปวยตองอยูบนหมอนอนนาน ๆ
เพราะอาจเปนสาเหตุใหการไหลเวียนเลือดไมดี [17]

ตาง ๆ เชน alternating pressure, air mattress พบวา
อุปกรณเหลานี้สามารถลดการเกิดของแผลกดทับได
[15] ที่สําคัญประการหนึ่งคือการไมใชหมอนหรือยาง
เปาลมรูปรางแบบวงแหวนขนาดเล็ก (doughnut) หรือ
วงแหวนขนาดใหญ (rubber ring) รองบริเวณปุม
กระดู ก เนื่ อ งจากหมอนลั ก ษณะนี้จะมี ผลตอ ระบบ
ไหลเวียนของน้ําเหลืองและเนื้อเยื่อรอบ ๆ ปุมกระดูก
มากกว า การช ว ยป อ งกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ทํ า ให
ขัดขวางการไหลเวียนเลือด ทําใหเลือดไปเลี้ยงไมดี
เป น ผลให ผิ ว หนั ง และเนื้ อ เยื่ อ ส ว นที่ สั ม ผั ส กั บ วง
แหวนเกิดการขาดเลือด ทําใหงายตอการเกิดแผลกด
ทั บ และไม ค วรใช ถุ ง มื อ ยางใส น้ํ า รองบริ เ วณปุ ม
กระดูก เนื่องจากไมมีผลในการชวยลดแรงกดทับหรือ
กระจายแรงกดทั บ แต อ าจทํ า ให เ กิ ด แผลบริ เ วณที่
สัมผัสเพราะเกิดจากการแพยางได [15] นอกจากนี้มี
การศึกษาการใชขนแกะเพื่อลดแรงกดทับ ซึ่งพบวาไม
มีผลตอการลดหรือกระจายแรงกดทับได แตอาจทําให
ผูปวยรูสึกสบายขึ้น [24]
6.4 การทําความสะอาดรางกาย โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่มีผิวหนังแหง ควรหลีกเลี่ยงการใชน้ําอุนและ
สบูในการทําความสะอาดรางกาย หากจําเปนตองใช
สบูควรใชสบูออน เพื่อปอ งกันการระคายเคืองของ
ผิวหนังที่แหงและบอบบาง ผูสูงอายุควรเลือกทําความ
สะอาดรางกายวันละครั้งหรือตามความเหมาะสม ใน
การทํ า ความสะอาดควรเช็ด อยางเบามื อ และซับ ให
แหงดวยผาที่ออนนุม จากนั้นทาแปงใหผิวลื่น ยกเวน
บริเวณที่มีแผล หลีกเลี่ยงการใชแอลกอฮอลนวดหลัง
ในผูปวยที่ผิวหนังแหงซึ่งจะทําใหผิวหนังแตกงาย ใน
ผูป ว ยที่ มีผิ ว แห ง ควรทาโลชั น 3-4 ครั้ง /วั น ถ า เป น
ครีมทา 2-3 ครั้ง/วัน และถาเปนขี้ผ้ึง (ointment) ทา 12 ครั้ง/วัน เนื่องจากโลชันมีสวนประกอบของน้ํามัน
มากกวาจึงระเหยเร็ว ตองทาซ้ําบอย ๆ นอกจากนี้ใน

7. บทบาทของพยาบาลในการจัดการกับแผล
กดทับ
7.1 การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลแผลกดทับ
ดังเชนการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการใหความรู
ตอความกาวหนาในการหายของแผลและอัตราการ
เกิดแผลใหมในผูปวยที่มีแผลกดทับ [25] ที่พบวาการ
ใหค วามรูที่ จะช วยส ง เสริม การหายของแผลไดนั้ น
จะตองประกอบดวยกิจกรรมการใหความรูโดยตรง
กับผูปวยและญาติ ควบคูกับ กิจกรรมการใหค วามรู
ทางโทรศัพท ซึ่งเนื้อหาความรูที่จะใหกับผูปวยและ
ญาติ จ ะประกอบด ว ยเรื่ อ งความหมาย พยาธิ ส ภาพ
ตําแหนงผิวหนังที่อาจเกิดแผลไดบอย กระบวนการ
หายของแผล การใช อุ ป กรณ ห รื อ การเลื อ กที่ น อน
วิ ธี ก ารพลิ ก ตะแคงตั ว โดยมี ก ารสนั บ สนุ น ให
ครอบครั ว /ผู ดู แ ล เข า มามี ส ว นร ว ม เพื่ อ ให ผู ป ว ย/
ครอบครัวตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลแผล
กดทับ และสามารถประยุกตใชความรูที่ไดรับ ใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของแผลในแตละระดับใน
ผูปวยแตละรายอยางถูกตองเหมาะสม สวนกิจกรรม
การใหความรูผานทางโทรศัพททุกสัปดาห เปนการ
ทบทวนความรูเพิ่มเติมแกผูปวยและครอบครัวเพื่อ
ชวยใหชวยใหผูปวยและครอบครัว/ผูดูแล มีโอกาสใน
การซักถามขอสงสัยที่อาจเกิดขึ้นในชวงที่อยูที่บาน
รวมทั้งวิธีการติดตอขอความชวยเหลือจากทีมสุขภาพ
เพื่ อ ให ผู ป ว ยและครอบครั ว สามารถเรี ย นรู วิ ธี ก าร
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ประมาณ 30 นาที เปดฝาออก เพื่อไมใหน้ําหยดลงบน
หอสําลี ทิ้งไวใหเย็น เรียงหอสําลีใสกลองสะอาด เก็บ
ใหเรียบรอย สวนวิธีการนึ่งชุดทําความสะอาดแผล
โดยการนําถวย 1 ใบ พรอมดวยสําลีและผากอซ หรือ
ผากอซปดแผลขนาดใหญ ตามปริมาณการใช ปากคีบ
ทั้งสองอัน หอดวยผาดิบที่เตรียมไว จากนั้นนําไปใส
ในลังถึงนึ่ง วางบนเตา รอจนน้ําเดือ ด หลังน้ําเดือ ด
นานประมาณ 30 นาที เปดฝาออก เพื่อไมใหน้ําหยด
ลงบนหอสําลี ทิ้งไวใหเย็น ซึ่งหากสามารถประยุกต
ความรูเชนนี้ได นอกจากจะทําใหแผลหายแลว ยังชวย
ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา แทนที่จะตองนั่งรถมาที่
โรงพยาบาลหรือเพื่อซื้อน้ํายา เปนตน ทั้งนี้ยังไดผล
ลัพธเหมือนกัน ไดแก แผลหายเร็ว ไมมีภาวะแทรก
ซอน นอกจากนี้ในเชิงผลลัพธขององคกร ยังชวยลด
ภาระคาใชจายในสถานบริการสุขภาพไดดวย

เผชิญปญหาและสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
พยาบาล ผูปวย และครอบครัว โดยอาศัยความรวมมือ
กั น ในที ม สุข ภาพและต อ งทํ า ให ญ าติ / ผู ดู แ ลรู สึก ว า
ตนเองเปนสวนหนึ่งของทีมสุขภาพในการดูแลผูปวย
ซึ่งจะชวยใหการดูแลผูปวยไดผลลัพธที่ตองการ
7.2 การสงเสริมเรื่องภาวะโภชนาการ สําหรับ
ผูที่มีแผลกดทับ ควรดูแลการรับประทานอาหาร โดย
เพิ่มอาหารประเภทโปรตีนเพื่อชวยในการสงเสริมการ
หายของแผล ปริมาณโปรตีนที่ผูปวยมีแผลกดทับควร
ไดรั บ คือ 1.25-1.5 กรัม /น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม /วั น
[15] และควรไดรับสารอาหาร 30-35 กิโลแคลอรี่ตอ
กิโลกรัมตอวัน [20]
7.3 การใชอุปกรณชวยระบายความอับชื้น เชน
ที่นอนลมแบบที่มีระบบพนลมออกมาบนพื้นผิวของ
ทอลม (low air loss) สงเสริมการรักษาแผลกดทับที่
เกิดขึ้นได [24]
7.4 การเคลื่อนไหวรางกายหรือออกกําลังกาย
โดยการออกกําลังกายแบบ passive exercise และ
range of motion วันละ 2-3 ครั้ง ใหผูปวยไดมีการออก
กําลังกายของแขนขา โดยใหผูปวยทําเองหรือผูดแู ล
ชวยทําใหและกระตุนใหผูปวยลุกและลงจากเตียงให
เร็วที่สุดโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาวะการ
เจ็บปวยของผูปวย
7.5 การเตรียมอุปกรณและชุดทําความสะอาด
แผลกดทั บ ที่ บ า น ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษามาตรฐานการ
พยาบาลสําหรับเตรียมญาติผูดูแลเพื่อการดูแลผูปวยที่
เปนแผลกดทับที่บาน [26] ซึ่งวิธีการเตรียมอุปกรณ
ในการทําความสะอาดแผลกดทับ โดยนําสําลี 4-5
กอน ผากอซ 4-5 แผน (ขึ้นอยูกับขนาดของแผล) วาง
บนผ า ดิ บ และห อ ให เ รี ย บร อ ย จากนั้ น นํ า ไปใส ใ น
ลังถึงนึ่ง วางบนเตา รอจนน้ําเดือด หลังน้ําเดือดนาน

8. สรุป
แผลกดทั บ เป น ภาวะที่ พ บได บ อ ยในผู ป ว ย
สูงอายุและผูปวยที่มีปญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ซึ่ง
เมื่อผิวหนังถูกกดทับเปนเวลานานอยางตอเนื่อง ทํา
ใหเลือดไมสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกด
ทับไดอยางสะดวก สงผลใหผิวหนังถูกทําลาย หาก
ไมไดรับการปองกันดูแลตั้งแตระยะเริ่มแรกก็จะสง
ผลให เ กิ ด แผลกดทั บ ตามมาและยากในการจั ด การ
ดูแล ซึ่งการเกิดแผลกดทับจะสงผลกระทบตอผูปวย
ทําใหเจ็บปวด ทุกขทรมาน จากการรักษาที่ยุงยาก
คาใชจายเพิ่มขึ้น และสงผลกระทบตอทางดานจิตใจ
ของผูปวยดวย อีกทั้งยังเปนภาระการดูแลและคาใช
จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของครอบครั ว ส ง ผลต อ เนื่ อ งทํ า ให
บุคลากรทีมผูดูแลมีภาระงานเพิ่มขึ้น ภาระคาใชจาย
ในโรงพยาบาลสูงขึ้น ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
นานขึ้น บทบาทที่สําคัญของพยาบาลในการปองกัน
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การเกิดแผลกดทับและการจัดการกับแผลกดทับควร
ทําอยางเปนระบบ โดยเริ่มตั้งแตการประเมินความ
เสี่ ย งในการเกิด แผลกดทับ เพื่อ ให ผู ป ว ยได รับ การ
คนหาสาเหตุ เพื่อการปองกันการเกิดแผลกดทับตั้งแต
ระยะที่ ยั ง ไม เ กิ ด แผล และเมื่ อ มี แ ผลเกิ ด ขึ้ น แล ว
พยาบาลตองมีการจัดการเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล
และการรักษาที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะการดูแล
แผลที่ ถู ก ต อ ง โดยใช อ งค ค วามรู จ ากหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษหรือจากการศึกษาวิจัยเพื่อใหการพยาบาล
ผูปวยมีประสิทธิภาพและลดปญหาจากการดูแลใน
ระยะยาวที่จะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตผูปวย รวมทั้งควรมี
การสงเสริมและสนับสนุนใหญาติผูดูแล/ครอบครัว
เขา มามีส วนรว มในการดู แ ลผูป วย เพื่ อ ให ส ามารถ
ดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการ
กับปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางครอบคลุม
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