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Nursing care in pressure sore 

 
 

นาง  รุ่งทิวา ชอบช่ืน (พยาบาลช านาญการพิเศษ) 

หัวหน้าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 
แผลกดทับ 

  เป็นดัชนชีี้วัดคณุภาพของการดูแล 
KPI ที่ UHOSNET เฝ้าติดตาม 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

Definition 

• Pressure sores (bedsores, decubitus ulcers, 
pressure ulcers)  

: บริเวณของผิวหนัง เนื้อเยื่อที่ถูกท าลายจากแรงกด ท าให้ขาด
เลือดมาเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้น 

 
 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

Causes 

• Pressure 
• Traction 
• Friction 
• Moisture 
• Inadequate nutrition 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

Key Points 

- Two thirds of pressure ulcers occur in patients over 70 
years of age 

- bony prominence eg; the sacrum, the hip or the heel 

- Prevention and early detection 

• เฝ้าระวังการเกิด  cellulitis, osteomyelitis หรือ sepsis 

• Medical management of comorbid conditions: 

DM ,Mulnutrition 
 

 

(Clinical Key;Pressure Ulcer Information,2013 in 
https://www.clinicalkey.com/topics/infectious-disease/pressure-ulcer.html) 

 
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

จุดท่ีเกิดแผลกดทับได้บ่อย 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

67% 

25% 
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Nursing care 

1. Prevention 

• 1. การลดแรงกด (Pressure 
relief) และการป้องกันการ
เสียดสี 

 - การประเมินผิวหนัง 

 - การพลิกตะแคงตัว &การจัดท่า
ผู้ป่วย (Patient 

positioning) 

 - การป้องกันการเสียดสี  

      

2. การดูแลผิวหนัง (Skincare) 

3. การดูแลด้านโภชนาการ 
(Nutritional Status)  

4. การกระตุ้นการไหลเวียนของ
โลหิต(Blood circulation) 

5. การให้ความรู้ (Education) 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

Nursing care (ต่อ) 

 

 

1. การประเมินแผลกดทับ  

2. การแต่งแผล (wound dressing) 

3. การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด  

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

2. Wound care      การดูแลแผลกดทับ 

 

การน าวิจัย/แนวปฏิบัติมาใช ้

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
Clinical Nursing Practice Guideline, CNPG 

 
1. การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง  พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล

ในการจัดท่าทางของผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือถูกจ ากัด
การเคลื่อนไหวเพ่ือป้องกันการเกิดแผลกดทับ (ธนยธรณ์ สิงห์ธนการ) 

 การจัดท่าทาง (Tom Defloor and Maria H. F. Grypdonck / 1999/ 
Level II)  

1) การจัดท่าในการนั่ง 
2) เลือกใช้เบาะรองนั่ง – เบาะลมที่หนา เกิดแรงกดน้อย และลดแรงกดได้

สูงเมื่อนั่งหลังโก่ง หรือตัวเอียง, แรงกดน้อยที่สุด คือเบาะรองที่เป็นน้ า 
3) การจัดท่าในการนอน (Tom Defloor / 2000/ Level II) การจัดท่าทาง

ร่วมกับการใช้ที่รองนอน 
 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

Clinical Nursing Practice Guideline, CNPG 

• ระยะเวลาในการพลิกตะแคงตัว (Tom Defloor, Dirk De 
Bacqueb, Maria H.F. Grypdonck / 2005/ Level II ) 1) 
ระยะเวลาในการพลิกตะแคงตัว ร่วมกับการจัดท่าที่ถูกต้อง และ
บนที่รองนอน 2) ระยะเวลาที่เหมาะสมควรใช้ร่วมกับแบบ
ประเมินความเสี่ยง และแบบประเมินสภาพผิวหนังที่ลงบันทึก
ไว้ทุกวัน  

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
Prevention Pressure Ulcer Guideline 

 

http://www.snmrc.go.th/images/Download/Articles_CNPG/CNPG/3.PUs.pdf โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

../วิทยากร/วิทยากรอุบล/เอกสารลิงค์/รายละเอียดในการจัดท่าทาง.docx
../วิทยากร/วิทยากรอุบล/เอกสารลิงค์/สิรินธร.pdf
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Prevention Pressure Ulcer Guidelineเอกสาร

ลิงค์\แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ประเมินความเสี่ยงทุกราย 

ไม่มีความเสี่ยง 

ผู้ป่วยรับใหม่/รับย้าย 

 ประเมิน ใช้ Braden scale ใน 24 ชั่วโมง 

ประเมินซ  าเมื่อผู้ป่วย 
มีภาวะเส่ียง/มีอาการเปลี่ยนแปลง 
เช่น: ไข้สูง การรู้สติลดลง สับสน 
หลังผ่าตัด ถ่ายเหลว เป็นต้น  

คะแนน Barden 

scale 

   16 คะแนน  16 คะแนน  

มีแผลกดทับ ไม่มีแผลกดทับ 

ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ 

Ps  1-7  

 

ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ  

Ps  2-7  

 

ไม่เกิดแผลกดทับ 

 

ประเมินผล 

 
แผลกดทับเพ่ิมระดับมากขึ้น 

 
  จ าหน่าย 

 

ทบทวนการดูแล 

มีความเสี่ยง 

    เกิดแผลกดทับใหม่ 

 

ทบทวนการดูแล 

 

 

  
 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การดูแลตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
แผลกดทับ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

   Ps    1:  การดูแลและท าความสะอาดแผล RN 

 Ps    2:  การจัดการความเปียกชื้น/การท าความ                     
               สะอาดผิวหนัง 

RN PN 

   Ps    3:  การเคล่ือนไหว/การจัดท่า RN PN AID 

   Ps    4:  การใชอุ้ปกรณ์ลดแรงกด RN PN AID 

   Ps    5:  การดูแลเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง RN PN 

   Ps    6:  ภาวะโภชนาการ RN PN AID คนงาน 

    Ps    7:  โปรแกรมการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ RN 
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
โปรแกรมการดูแลผูป้่วยเพ่ือปอ้งกันแผลกดทับ 

 
• การพยาบาลเพื่อส่งเสริมป้องกันและดูแลรักษาแผลกดทับ 

  การพยาบาลเพื่อป้องกันแผลกดทับ 

  บทบาทพยาบาลด้านการดูแลรักษาแผลกดทับ 

• การพยาบาลเพื่อการดูแลการหายของแผล 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
../วิทยากร/วิทยากรอุบล/เอกสารลิงค์/แนวปฏิบัติชมรมเครือข่าย1.doc.docx
../วิทยากร/วิทยากรอุบล/เอกสารลิงค์/ปรับflowใหม่.docx
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การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

หลักการ:  

 การลดแรงกด (Pressure Relief) 

 ดูแลผิวหนัง (Skincare) 

 ภาวะโภชนาการ (Nutritional Status) 

 การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหติ (Blood circulation) 

 การให้ความรู้ (Education) 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 
 การลดแรงกด (Pressure Relief) 
 เป็นปัจจัยส าคัญ ปัจจัยหนึง่ในการลดการเกิดแผลกดทับ 
สามารถท าได้โดยการพลิกตัวเปลี่ยนทา่ผู้ปว่ยบ่อยๆ ใช้เตียงลม 
หรือเบาะรองนุ่มๆ เพือ่ลดแรงกดทับ 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

  การพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเป็นหลักเบื้องต้นในการป้องกัน 

แผลกดทับ 

 พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

 พิจารณาชนิดของที่นอน 

 

1.การพลิกตะแคงตัว&การจัดท่าผู้ป่วย (Patient Positioning)  

ภาพจาก www.thaimtb.com 
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 ท่านอนตะแคง 
ตะแคงตัวให้สะโพกเอียงท ามุม 30 องศากับท่ีนอน 

เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดโดยตรงกัน greater trochanter  
 

 

 การจัดท่าผู้ป่วย (Patient Positioning) (ต่อ) 

ภาพจาก www.pni.co.th โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 ท่านอนหงาย 
 จัดท่านอนหงายควรมีหมอนสอดคั่นระหว่างหัวเข่าและ
ระหว่างตาตุ่ม 2 ข้างเพื่อป้องกันการกดทับเฉพาะท่ี 

 

 การจัดท่าผู้ป่วย (Patient Positioning) (ต่อ) 

ภาพจาก www.nkp-hospital.go.th โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 ท่านอนคว่ า 
 จัดท่านอนนอนคว่ า 

  

 การจัดท่าผู้ป่วย (Patient Positioning) (ต่อ) 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  
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2.การป้องกันการเสียดสี 

 
 

 การยกตัว พลิกตะแคงตัว 

  

ในการยกตัวผู้ป่วยควรใช้ผ้ายกตัว ไม่ควรใช้วิธีลากและไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
หรือยกผู้ป่วยเพียงล าพัง หากผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในรายที่เป็นอัมพาต
ท่อนล่าง สามารถช่วยยกตัวได้โดย ใช้ trapeze ที่ติดอยู่ที่หัวเตียง 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การจัดท่า (positioning)  
 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 ดูแลผวิหนัง (Skincare) 
• มีเป้าหมายเพื่อควบคุมและปรับปรุงเนื้อเยื่อที่ถูกกดให้มีความ

แข็งแรงและ ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 ดูแลผิวหนัง (Skincare) 
 

1. การประเมินและท าความสะอาดผิวหนัง (skin assessment and 
cleansing)  

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 ชุดท าความสะอาดผิวหนังหลังการขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ 

น้ าสะอาด วาสลนิ แป้ง 
ส าลีแผ่น 

ถุงใส่ผ้าเป้ือน ถุงพลาสติกหหูิ้ว 

แป้ง 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 ชุดบ ารุงผิวและส่งเสริมความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของผิวหนัง 

ครีมทาผิว 

วาสลิน 

แป้ง 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  
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 ชุดลดแรงกดทับ แรงเสียดสีต่อผิวหนัง 

หมอน 

หมอนน้ า 
ผ้าขวางเตียง 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 
 ภาวะโภชนาการ (Nutritional Status) 

: ดูแลเพิ่มอาหารประเภทโปรตีนเพื่อช่วยในการส่งเสริม การหายของแผล 

- วิตามินซี เช่น ส้ม ผัก ผลไม้สด มีผลต่อการหายของแผล ช่วยเพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน และป้องกันการท าลายเน้ือเยื่อ  

- วิตามินเอได้แก่ นม ไข่ ผักคะน้า ผักใบเขียว ช่วยให้แผลหายเร็ว 

- สังกะสี เช่น หอยแมลงภู่ เมล็ดทานตะวัน ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน 
สร้างคอลลาเจน 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

  
ภาวะโภชนาการ (Nutritional Status) 

 
 High Protein High Vitamin 

วิตามินซี เช่น ส้ม ผัก ผลไม้สด มีผลตอ่การหายของแผล ชว่ยเพิ่มภูมิคุม้กัน และป้องกันการ
ท าลายเน้ือเย่ือ วิตามินเอได้แก่ นม ไข่ ผักคะน้า ผักใบเขียว เป็นต้น ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น 
สังกะสี เช่น หอยแมลงภู่ เมล็ดทานตะวัน ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน สร้างคอลลาเจน 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต(Blood circulation) 
 

ที่มา:  http://ascannotdo.wordpress.com 

จุดกดทับ 

การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต 
สามารถท าได้โดยการกระตุ้น ให้
ผู้ป่วยได้มีการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ได้แก่ การพลิกตัว การนั่ง 
ยืนเดิน และ การออกก าลังแขน ขา 

รวมทั้ง active-passive exercise 
 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต (Blood circulation) 
 

ที่มา:  http://ascannotdo.wordpress.com โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 การให้ความรู้ (Education) 
 

จัดโปรแกรมการให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ (educational programs) 

มีความส าคญั  เน่ืองจากถ้าผู้ป่วยและญาติมคีวามรู้ความเขา้ใจ เกี่ยวกับแผลกดทับ แล้วจะ
สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกตอ้ง 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  
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บทบาทของทีมพยาบาลในการดูแลผิวหนัง  
 

–การช่วยเหลอืดูแลความสะอาดของผวิหนงั 
–การช่วยส่งเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของผวิหนัง 

–การช่วยป้องกันการเกิดบาดแผล และแผลกดทับ 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ชุดการดูแลความสะอาดของผิวหนงั 

– การท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย 

 การอาบน้ า/เช็ดตัวในผู้ป่วย 

 การสระผม 

 การดูแลผิวหนังหลังจากการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ 

  

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
ชุดการช่วยส่งเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของผิวหนัง 

 

– กระตุ้นให้ได้รับน้ าดื่มอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 2,000 ซีซี ถ้า
ไม่มีข้อจ ากัด 

– ใช้ครีมทาผิว โดยเฉพาะบริเวณท่ีแห้งวันละ 2-3 รอบ 

– บริเวณท่ีผิวหนังหนา และแห้งแตกมาก เช่น บริเวณเท้า ควรแช่ด้วย
น้ าอุ่นๆ และทาครีมเพื่อลดการแห้งแตกของผิวหนัง 

– นวดบริเวณปุ่มกระดูกด้วยวาสลินอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง 
– ทาวาสลินท่ีผิวหนังบริเวณท่ีอาจสัมผัสกับปัสสาวะและอุจจาระ เพื่อ
ป้องกันการระคายเคืองเมื่อมีการขับถ่ายเล็ดราด 

 
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ชุดการช่วยป้องกันการเกิดบาดแผล และแผลกดทับ 
 

• การลดแรงกดทับเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล และแผล
กดทับ 

–การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผูป้่วยบนเตียง   

–การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด (pressure-relieving device) 
 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ชุดโปรแกรมการจัดทา่ 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

  การใช้อุปกรณล์ดแรงกด (pressure-relieving device)     
 

 

 

    

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  
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• ที่นอนลูกโปง 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ภาพใช้ duoderm ติดจมูกป้องกันแผลกดทับจาก nasal 
prongกดทับ และภาพอุปกรณ์ท าหมอนน้ าลดแรงกดทับท าจาก
ฟองน้ าและฟองน้ ายางพารา  ทดลองใช้แล้วใช้ได้ดีค 

อุปกรณ์ช่วยลดแรงกดใน NICU 

 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ตัวอย่างอปุกรณ์ใน MICU  

หมอนพิงหลังเวลาตะแคง เบาะโฟมรองก้น 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

เบาะเจลรองก้น 

 

 

 

หมอนเล็กรองปุ่มกระดูก 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

หมอนน้ าลดแรงกด 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

วิธีเตรียมหมอนน้ าลดแรงกด 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  
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ตารางเปรียบเทียบแผลกดทับ 
 

เตียง 

ชือ่ 

คร้ังที่….วันที…่.. คร้ังที่…..วันที…่… คร้ังที่…..วันที…่.. 

 

เตียง 1   

นาย……
. 

 

เตียง 3 

นาย……
. 

 

เตียง 8. 

นาย……
. 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
Mobility  Program 

 
• โปรแกรมฝึกการนอนตะแคง นอนคว่ า 
• - หลีกเลี่ยงการนอนทับแผลกดทับ; ลดแรงกดทับ  
• - ลดอาการเกร็งกล้ามเน้ือ  
• - เตรียมก่อนผ่าตัดปิดแผลกดทับ/Flap 
• 1. เริ่มจาก 10-15 นาที วันละ 2-3 คร้ัง 
• 2. เพิ่มเป็น 30 นาที วันละ 2-3 คร้ัง 
• 3. จนกระทั้งได้ 4 ชั่วโมงในท่านอนคว่ า หรือตลอดคืน 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
Mobility  Program 

 
• โปรแกรมฝึกการน่ัง หลงัผ่าตัดปิดแผลกดทับ/Flap 
• 1. ให้น่ัง เริม่จาก 5- 10 นาที วันละ 2-3 ครั้ง  ประมาณ 2 วัน 
• ตรวจดูแผลไม่มแีผลแยก หรอื Flap ไม่มีการบวมซ้ า ซีด หรือมี

ความผิดปกติใดๆ 
• 2. เพิ่มเป็น 15- 30 นาที วันละ 3-4 ครั้ง 
• 3  ท ากิจวัตรประจ าวนั เช่น แปรงฟัน เช็ดตัว หรอืการ

รับประทานอาหาร ระหว่างการท ากิจกรรม กระตุ้นให้ยกก้น 
หรือตะแคงตัวบ่อยๆ 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
การส ารวจความชุกแผลกดทับ 

 
• คณะท างานตัวชี้วัดทางการพยาบาล ชมรมเครือข่ายพัฒนาการ

พยาบาล (ตัวชี้วัดกลุ่มแผลกดทับ)  

• ได้ก าหนดการส ารวจความชุกปีละ 2 คร้ัง 
 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

การสอบวัดความรูผู้้ส ารวจ 

อบรมผู้ส ารวจความชุกแผลกดทับ 

สอบวัดความรู้ 

ผ่านเกณฑ์ > ร้อยละ 
85 

ส ารวจความชกุแผลกดทับ 

ศึกษาด้วยตนเอง 

ใช ่

ไม่ใช่ 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

ก าหนดเวลาและผลการส ารวจความชุกแผลกดทับ  

5.67   

(ใน ร.พ =2.02) 
3.87   

(ใน ร.พ =1.57) 

อันดับ 2  

6.70   

(ใน ร.พ =2.82) 

อันดับ 2  
 

4.52   
 (ใน ร.พ =1.51 ) 

อันดับ 1  
 



10/14/2013 

10 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

2552 2553 2554 2555 2556 

3.6 

5.2 

5.7 

4.7 

5.6 

1.2 1.2 

4.3 

3.2 

2.2 
prevalence 

incidence 

อัตราและความชุกการเกิดแผลกดทับ Share & Learn: การทบทวน แลกเปลี่ยน 
                              และสอบวัดความรู ้

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

Pressure sore for ...Sharing 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

KM Forum ครั งที่ 5/2554 พันธกจิด้านการ
รักษาพยาบาลหัวข้อ Pressure sore for ...Sharing 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
KM: การปอ้งกันการเกิดแผลกดทับ  

 
ประเมินความเสี่ยงแผลกดทับ 

• ใช้แบบประเมินความเสี่ยง 100% 

• เสี่ยงมากประเมินทุก 3-5 วัน 

• เสี่ยงน้อยประเมินทุก 5-7 วัน 

• มีการ monitor ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทุก case 

• ใน case  score < 16 จะแขวนป้ายปลายเตียง เพ่ือสื่อสารในทีม 

 รายงานสาเหตุของการเกิดแผลกดทับทุกราย และสร้างแนวทางการดูแล
เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า 

 
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

KM 
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อป้องกันแผลกดทับ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
ในแต่ละหอผู้ป่วย เช่น  

• นาฬิกาพลิกตัว 

• เบาะเจลรอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ 

• ใช้การคลิกล็อค สายต่างๆ 

• ใช้ที่นอนลูกโป่ง 

การพลิกตะแคงตัวและจัดท่า 

• ใช้บุคลากรอย่างน้อย 2 คน ในการช่วยพลิกตะแคงตัว และ
จัดท่าที่เหมาะสม 

• พลิกตะแคงตัวทุก 1-2 ชั่วโมง โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  
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การประชุมปรึกษาหารือก่อนปฏิบตัิงาน (pre-conference) 

• เน้นการดูแล skin ให้ถูกต้อง เหมาะสมในแต่ละราย 
ผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดในการพลิกตะแคงตัวและดูแลตนเองไม่ได้ 

• จะใช้ท่ีนอนลมตาม criteria เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

• ใช้หมอนหลุมท่ีนุ่มรองใบหู ใน case craniectomy และ รองปุ่ม
กระดูกขอ้ศอกในรายท่ีบวม 

• แนะน าใช้วาสลินช่วยในการดูแลผิวหนังในรายท่ีปัสสาวะบ่อย 
หรือผิวหนังเปียกช้ืนซับให้แห้ง และตรวจสอบผิวหนังบอ่ย ๆ 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
การให้ความรู้ 

 • ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจะสอนผู้ป่วยและญาติในการช่วยดูแล 

• ให้คู่มือการดูแล skin care ในผู้ป่วยเสี่ยงทุกราย 

• วันหยุดราชการ จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลแผล
กดทับ 

• เน้นให้ความรู้ญาติ ผู้ดูแลในการมีส่วนร่วมในการดูแล 

• มีโปรแกรมสอนผู้ป่วย ambulate ก่อนจะผ่าตัด     

• การ empowerment ผู้ป่วยและญาติ ในระหว่างการท ากิจกรรม
ทางการพยาบาล 

• การ empowerment โดยใช้กลุ่ม self help group  

 
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

 
การสร้างวัฒนธรรมในการดูแลเพ่ือปอ้งกันแผลกดทับ 

 
•  การประเมินและตรวจสอบ  กลุ่มเสี่ยงทุกราย 

•  พลิกตะแคงตัวทุก 1-2 ช่ัวโมง 

•  การประชุมปรึกษาหารอืก่อนปฏิบัตงิาน (pre-conference) 

•  ผู้ป่วยท่ีมีข้อจ ากัดในการพลิกตะแคงตัวและดูแลตนเอง 
เลือกใช้อุปกรณ์นวัตกรรม ช่วยป้องกันแผลกดทับ 

•   การให้ความรู้ญาติ ผู้ดูแลในการมีส่วนร่วมในการดูแล 

 

 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

roocho@hotmail.com 
043-366038-9 

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ  

mailto:roocho@hotmail.com

