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บทน า 
 

ค าน า 
แนวปฏิบตัิอ้างอิงฉบบัย่อนี ้เป็นการสรุปจากข้อเสนอแนะ 
และค าแถลงข้อปฏิบตัิที่ดีซึง่เป็นส่วนประกอบอยู่ในฉบบัเต็มของแนวปฏิบตัิทางคลินิกระหวา่งประเทศ (The 
International Clinical Practice Guideline)(ฉบบัปี 2019) 
ในแนวปฏิบตัิทางคลินิกฉบบัเต็มจะให้รายละเอียดการวเิคราะห์หลกัฐานท่ีใช้ในข้อเสนอแนะและค าแถลงข้อปฏิบตัิทีด่ี 
และรวมถงึข้อพิจารณาในการน าไปปฏิบตัิซึง่เป็นข้อมลูเพิ่มเติมในบริบทนัน้ ๆ ท่ีระบใุนแนวปฏิบตัิอ้างองิฉบบัย่อ 
แนวปฏิบตัิอ้างอิงฉบบัย่อนีม้ีไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพใช้อ้างอิงในคลินิกในช่วงที่มเีวลาจ ากดั 
ผู้ใช้ไม่ควรพึ่งพาข้อความที่ตดัตอนมาจากแนวปฏิบตัิอ้างองิฉบับย่อเพียงอย่างเดียว 
 

แนวปฏิบตัิดงักล่าวได้พฒันาจากความร่วมมือระหว่างองค์กร European Pressure Ulcer Advisory Panel 
(EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) แ ล ะ  the Pan Pacific Pressure Injury 
Alliance (PPPIA) นอกจากนีย้งัมี 14 องค์กรทางการดแูผลจาก 12 
ประเทศเข้าร่วมโครงการในฐานะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เข้าร่วมในการพฒันาภายใต้ทศิทางและการก ากบัดแูลของกลุ่มพนัธมิตรก ากบัดแูลแนวปฏิบตัิ Guideline 
Governance Group (GGG) และนกัระเบียบวธีิ(Methodologist) ทีมพฒันาเต็มรูปแบบประกอบด้วย 181 
นกัวิชาการ และผู้ เชี่ยวชาญทางคลินิกในสาขาแผลกดทบั รวมถึงสมาชิก 12 คนจาก GGG 
นกัระเบียบวิธีและสมาชิกจากคณะท างาน 168 คน 
 

แนวปฏิบตัิฉบบันี ้ใช้ระเบยีบวิธีล่าสดุในการพฒันาแนวปฏิบตัิ 
ระเบียบวิธีการดงักลา่วได้ตีพมิพ์เผยแพร่และมีการตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญแล้ว 
การค้นหาวรรณกรรมก าหนดถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 
ซึง่งานวจิยัแต่ละชิน้ได้รับการประเมินและการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบและด้วยความระมดัระวงั งานวิจยัฉบบัใหม่ ๆ 
ได้รับการรวบรวมเพิ่มเตมิจากงานวิจยัในแนวปฏิบตัิฉบบัก่อนหน้า 
เพื่อขยายขอบเขตและแนวทางในการจดัท าข้อเสนอแนะและสะท้อนให้เห็นถงึหลกัฐานเชงิประจกัษ์ล่าสดุ 
แนวปฏิบตัิอ้างอิงฉบบัท่ีตีพิมพ์ครัง้ที่สามนีป้ระกอบด้วย 114 ข้อเสนอแนะจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
ซึง่สนบัสนนุโดยภาพรวมจากงานวิจยั ข้อพจิารณาในการน าไปปฏิบตัิ 
มีการพิจารณาถึงแนวทางที่ชว่ยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพน าไปใช้ในการปฏิบตัิในคลินิก 
รายละเอียดของการวิเคราะห์ การอภิปรายงานวิจยัที่มีอยู่ รวมถงึการประเมินอย่างเป็นระบบ 
และด้วยความระมดัระวงัของสมมติฐานและความรู้ตามบริบททีเ่ก่ียวข้องในด้านนี ้
ระดบัของข้อเสนอแนะระบคุวามส าคญัของข้อเสนอแนะบนพืน้ฐานของโอกาสที่จะเกดิผลลพัธ์ของผู้ ป่วยที่ดีขึน้ 
ข้อเสนอแนะนีเ้ป็นตวับ่งชีถ้ึงความมัน่ใจที่ผู้ใช้สามารถน าไปปฏิบตัิได้โดยไม่เกิดอนัตราย 
และสามารถใช้ในการจดัล าดบัความส าคญัการดแูลแผลกดทบัลงสู่การปฏิบตัิ หลาย ๆ 
หวัข้อที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัและการรักษาแผลกดทบั ยงัไม่ได้รับการวิจยัอย่างกว้างขวาง 
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ส าหรับช่องว่างที่ยงัไม่มีงานวจิยัในการดแูลรักษานี ้ GGG ได้พฒันาค าแถลงข้อปฏิบตัิที่ดีไว้ 62 ข้อ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ ให้การดแูลที่มีคณุภาพในการป้องกนัและรักษาแผลกดทบั 
 

การพฒันาแนวปฏิบตัินี ้ผู้ ป่วย ผู้ดแูลอย่างไม่เป็นทางการ (สมาชกิในครอบครัวและเพื่อน) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 
ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการส ารวจออนไลน์ ผู้ ป่วย ผู้บริโภค และผู้ดแูลอย่างไม่เป็นทางการ 
เก่ียวกบัเปา้หมายการรักษา การล าดบัความส าคญัและการศกึษาที่จ าเป็น 
มีผู้ ป่วยและครอบครัวทัว่โลกได้ส่งแบบส ารวจกลบัจ านวน 1,233 คน 
ซึง่ค าตอบทัง้หมดนีไ้ด้น ามารวบรวมในร่างแนวปฏิบตัิ 
ส าหรับเอกสารร่างข้อเสนอแนะและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สนบัสนนุแนวปฏิบตัิ ได้มีการทบทวนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บคุคลและองค์กร) จ านวน 699 คนจากกทัว่โลกที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า  
 

ข้อจ ากัด และความเหมาะสมในการใช้แนวปฏิบัติ 
• แนวปฏิบตัิฉบบันีม้ีส่วนชว่ยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ ผู้ ป่วย ผู้บริโภค และผู้ดแูลอย่างไม่เป็นทางการ 

ใช้ตดัสินใจเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพส าหรับเงือ่นไขทางคลินิกที่เฉพาะเจาะจง  
ข้อเสนอแนะตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์และค าแถลงข้อปฏิบตัิที่ดนีี ้
อาจไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในทกุสถานการณ์ 

• การตดัสินใจที่จะน าข้อเสนอแนะใด ๆ 
จะต้องท าโดยทมีสหสาขาวิชาชพีด้านการแพทย์ร่วมกบัผู้ ป่วยและผู้ดแูลอย่างไมเ่ป็นทางการ 
และร่วมกบัการพิจารณาเก่ียวกบัทรัพยากรที่มีอยู่และสถานการณ์ในขณะนัน้ 
ไม่มีข้อความใดในแนวปฏิบตัิฉบบันีท้ดแทนข้อแนะน าทางการแพทย์ที่เป็นกรณีเฉพาะ 

• เนื่องจากใช้ระเบียบวธีิที่เข้มงวดในการพฒันาแนวปฏิบตัิ  สมาชกิกลุ่ม Guideline Governance Group  
เชื่อวา่การวจิยัที่สนบัสนนุข้อเสนอแนะมีความถกูต้อง 
มีความพยายามทกุวิถีทางในการประเมินและการวิเคราะห์งานวจิยัที่มใีนเอกสารนีอ้ย่างเป็นระบบและด้วยความร
ะมดัระวงั 
อย่างไรกต็ามไม่สามารถรับประกนัความนา่เชื่อถือของการศกึษาแต่ละบคุคลที่น ามาอ้างองิในเอกสารฉบบันี ้

• แนวปฏิบตัิฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อใช้ส าหรับศกึษาและเป็นข้อมลูเท่านัน้ 

• แนวปฏิบตัิฉบบันีป้ระกอบไปด้วยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ณ เวลาที่พิมพ์เผยแพร่ 
การวจิยัและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และข้อเสนอแนะจากหลกัฐานและค าแถลงข้อปฏิบตัิที่ดีซึง่มีอยู่อาจไม่สอดคล้องกบัความก้าวหน้าในอนาคต 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพมีความรับผิดชอบในการรักษาความรู้ในการปฏิบตังิานเก่ียวกบังานวจิยัและเทคโนโ
ลยีที่ก้าวหน้าขึน้ ซึง่อาจส่งผลในการตดัสินใจทางคลินิก 

• มีการใช้ชือ่สามญัของผลิตภณัฑ์พร้อมค าอธิบายของผลิตภณัฑ์ที่น ามาจากงานวจิยั 
ไม่มีส่ิงใดในแนวปฏิบตัิฉบบันีท้ี่มีวตัถปุระสงค์เพื่อรับรองผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ 

• ไม่มีส่ิงใดในแนวปฏิบตัิฉบบันี ้ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการรับรอง มาตรฐานการเข้ารหสั 
หรือข้อบงัคบัส าหรับการช าระเงนิคืน 
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• แนวปฏิบตัิฉบบันีม้ิได้แสวงหาข้อมลูความปลอดภยัและการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบส าหรับผลิตภณัฑ์และอปุกรณ์
ต่างๆ  อยา่งไรกต็ามได้มีการน าเสนอเคล็ดลบัเพื่อความปลอดภยัและการใช้งานโดยทัว่ไปปรากฏอยู่ 
ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดควรใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

 

ระดับความน่าเชื่อถอืของหลักฐานเชิงประจักษ์และระดับข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ผู้ ร่วมพฒันามาตรฐานแต่ละบคุคลได้รับมอบหมายให้ศกึษาระดบัของหลกัฐานตามการออกแบบการวจิยั 
เนือ้หาของหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อเสนอแนะแต่ละข้อ 
ได้ถกูก าหนดระดบัความน่าเชื่อถือของหลกัฐานเชงิประจกัษ์บนพืน้ฐานของปริมาณ 
ระดบัและความสม า่เสมอของหลกัฐาน 
มีการใช้กระบวนการลงคะแนนเพื่อหาฉนัทามติจากผู้ได้รับมอบหมายในการก าหนดระดบัข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ระดบัข้อแสนอแนะการน าไปใช้มไีว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพในการจดัล าดบัการน าลงสู่การปฏิบตัิ 
ส าหรับค าอธิบายและบริบทของระดบัความนา่เชื่อถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และระดบัข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
ให้อ้างอิงจากแนวปฏิบตัิและ/หรือ แนวปฏิบตัิระดบันานาชาติเว็บไซต์  

 

 
 
 

ระดับข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
เป็นขอบเขตส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพท่ีสามารถน าไปใช้อยา่งมั่นใจวา่ 
การยึดมัน่ตามข้อเสนอแนะจะมผีลดีมากกว่าผลเสีย 

ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ 

A • ห ลั ก ฐ า น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ  1 (Level 1) ที่ มี คุ ณ ภ า พสู ง ม า ก ก ว่ า  1 ก า ร วิ จั ย 
ที่แสดงหลกัฐานตรงหวัข้อ 

• หลกัฐานมคีวามสอดคล้องกนั 
B1 • หลกัฐานท่ีได้จากการวจิยัระดบั 1 (Level 1) ที่มีคณุภาพปานกลางหรือต า่ ท่ีแสดงหลกัฐานตรงหวัข้อ 

• หลกัฐานท่ีได้จากการวจิยัระดบั 2 (Level 2) ที่มีคณุภาพปานกลางหรือต า่ ท่ีแสดงหลกัฐานตรงหวัข้อ 

• การวจิยัส่วนใหญ่มีผลลพัธ์ที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องที่สามารถอธิบายได้ 
B2 • หลกัฐานท่ีได้จากการวจิยัระดบั 2 (Level 2) ที่มีคณุภาพต ่า ท่ีแสดงหลกัฐานตรงหวัข้อ 

• หลกัฐานท่ีได้จากการวจิยัระดบั 3 หรือ 4 (Level 3 or 4) (โดยไมค่ านึงถึงคณุภาพ) 
ที่แสดงหลกัฐานตรงหวัข้อ 

• การศกึษาส่วนใหญ่มีผลลพัธ์ที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้อง ที่สามารถอธิบายได้ 
C • หลกัฐานท่ีได้จากการวจิยัระดบั 5 (Level 5) (หลกัฐานทางอ้อม) 

เช่นการวิจยัในกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นมนษุย์ มนษุย์ที่มแีผลเรือ้รังอื่น ๆ การทดลองในสตัว์ 

• หลกัฐานท่ีมเีนือ้หาไม่สอดคล้องกนั ที่ไม่สามารถอธิบายได้ 
สะท้อนความไม่แน่นอนที่เกดิขึน้จริงในหวัข้อนัน้  

GPS ค าแถลงข้อปฏิบตัทิี่ด ี
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• ค าแถลงซึง่ไม่สนบัสนนุด้วยเนือ้หาของหลกัฐานท่ีระบไุว้ข้างต้น แต่ได้รับการพิจารณาโดย GGG 
ว่ามีนยัส าคญัส าหรับการปฏิบตัทิางคลินิก     

 

ระดับข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

↑↑ ข้อเสนอแนะในทางบวกที่เข้มแขง็ ชดัเจน: น าไปปฏิบตัิได้ทนัที 

↑ ข้อเสนอแนะในทางบวกที่อ่อน: อาจน าไปปฏิบตัิได้ 

   ไม่มีข้อเสนอแนะเฉพาะ 

↓ ข้อเสนอแนะในทางลบท่ีอ่อน: อาจจะไม่ปฏิบตั ิ

↓↓ ข้อเสนอแนะในทางลบท่ีชดัเจน: ห้ามปฏิบตัิอยา่งเด็ดขาด 
 

ข้อเสนอแนะของแนวปฏิบัติและค าแถลงข้อปฏิบัติที่ดี 
ค าบรรยายในข้อเสนอแนะตา่ง ๆ อยู่บนพืน้ฐานของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ การพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ ผู้ ป่วย และผู้ดแูลอย่างไม่เป็นทางการ 
น าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัเงื่อนไขทางคลินิกที่มีอยูอ่ย่างเฉพาะเจาะจง 
ข้อเสนอแนะและค าแถลงข้อปฏิบตัิที่ดีอาจไม่เหมาะสมส าหรับใช้ในทกุ ๆ บริบท สถานท่ี และในสถานการณ์ที่แตกต่าง 
แนวปฏิบตัิที่ให้มานี ้ไม่ควรพิจารณาวา่เป็นค าแนะน าทางการแพทย์ส าหรับกรณีเฉพาะเจาะจง 
แนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะใด ๆ ในฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการศกึษาและใช้เป็นข้อมลูประกอบเท่านัน้ 
ไม่มีข้อความใดในคู่มือนีม้ีวตัถปุระสงค์ที่จะสนบัสนนุผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ 
 

 

 
 
 
ข้อเสนอแนะและค าแถลงข้อปฏิบัตทิี่ดี 
ซึ่งน าเสนอด้านล่างนีเ้ป็นแนวทางทั่วไปส าหรับการปฏิบัตทิางคลินิกที่เหมาะสมและน าลงสู่การปฏิบัติโดยผู้ป
ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มคีุณสมบัตเิหมาะสม โดยขึน้อยู่กับการตดัสนิใจทางคลนิิกของแต่ละกรณี 
ร่วมกับพิจารณาความต้องการของผู้ป่วย ผู้บริโภค รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ 
แนวปฏิบตัินีค้วรน าไปใช้อย่างระมัดระวังโดยตระหนักถึงวฒันธรรมและด้วยท่าททีี่เคารพ ตามหลักการ 
การคุ้มครอง การมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วน 
 

การสกดัข้อมูลที่น ามาเสนอในแนวปฏิบัตอ้ิางองิฉบับย่อนี ้
มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้แยกออกจากแนวปฏิบตัิทางคลนิิกฉบับเต็ม ซึ่งแนวปฏบิัตทิางคลินิกฉบับเต็ม 
มีข้อสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อพจิารณาการน าไปใช้ 
และการอภปิรายหลักฐานตามบริบทส าหรับข้อเสนอแนะทัง้หมดนี ้
 

การเข้าถึงแนวปฏิบัติและข้อมลูสนับสนุน 
การเข้าถงึส าเนาดจิิตอลและส่ิงพมิพ์ของ แนวปฏิบติัทางคลินิก มอียู่ในเว็บไซตต์่อไปนี:้ 
 

NPIAP website npiap.com 
EPUAP website epuap.org 
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PPPIA website pppia.org 
International Pressure Injury Guideline website internationalguideline.com 
 

The International Pressure Injury Guideline เว็บไซต์ (www.internationalguideline.com) 
สามารถเข้าถึงได้จนกว่าจะมีฉบบัแก้ไข เว็บไซต์โฮสตม์ีเนือ้หาสนบัสนนุเพิ่มเตมิ: 
 

การแปลแนวทางปฏิบตัิอ้างองิฉบบัย่อและข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการแปลสามารถสืบค้นได้จากในเว็บไซต์ EPUAP 
ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ translation@internationalguideline.com 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการน าแนวปฏิบตัิไปใช้ ขอให้ตรวจสอบจากค าแถลงค าอนญุาตในเว็บไซต์แนวปฏิบตัิ 
ส าหรับข้อมลูที่ต้องการมากไปกวา่นี ้ให้ติดต่อที ่admin@internationalguideline.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้พัฒนาแนวปฏบัิต ิ
 

Guideline Governance 
Group (GGG) 
Jan Kottner, PhD (EPUAP Chair)     
Scientific Director Clinical 
Research, Clinical Research Center for Hair and 
Skin Science, Department of Dermatology and 
Allergy, Charité- 
Universitätsmedizin, Germany 
Ghent University, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, 

 

Yee Yee Chang 
Singapore General Hospital, 
Singapore 
 

Siu Ming Susan Law, MScN  
Nurse Consultant, Princess 
Margaret Hospital, Hong Kong. 
 

Mary Litchford, PhD 
President, CASE Software & 
Books, NC, USA. 
 

http://www.internationalguideline.com/
mailto:translation@internationalguideline.com
mailto:admin@internationalguideline.com
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Belgium 
 

Janet Cuddigan, PhD (NPIAP  
Chair) 
Professor, University of Nebraska 
Medical Center College of 
Nursing, USA 
 

Keryln Carville, PhD (PPPIA Chair) Professor, 
Primary Health Care and Community Nursing, 
Silver Chain 
Group and Curtin University, School of Nursing 
Midwifery and Paramedicine, Australia 
 

Katrin Balzer, PhD 
Professor, University of Lübeck, 
Nursing Research Unit, Germany  
 

Dan Berlowitz, MD, MPH 
Professor, Boston University 
School of  Medicine, USA 
Center for Healthcare 
Organization and Implementation 
Research (CHOIR), Bedford VA 
Hospital, USA 

Pamela Mitchell, MN 
Clinical Nurse Consultant, 
Christchurch Hospital, New 
Zealand. 
 

Zena Moore, PhD 
Professor, Royal College of 
Surgeons in Ireland, Ireland 
Monash University, Faculty of 
Medicine, Nursing and Health 
Sciences, Australia 
Ghent University, Department of Public Health, 
Faculty of Medicine and Health Sciences, 
Belgium 
Lida Institute, China 
Cardiff University, Wales, UK 
 

Joyce Pittman, PhD 
Associate Professor, University of 
South Alabama, USA 
 

Dominique Sigaudo-Roussel, PhD 
Director of Research, Laboratory of Tissue 
Biology and Therapeutic Engineering, National 
Scientific Research Center (CNRS), 
University of Lyon, France 
 

 

Methodologist and 
Editor-in-Chief 
Emily Haesler, PhD 
Adjunct Associate Professor, 
Curtin University, School 
of  Nursing, Midwifery and 
Paramedicine, Australia 
Australian National University, 
ANU Medical School, Academic Unit of General 
Practice, Australia La Trobe University, 
Australian Centre for Evidence Based Aged 

Association and Indonesian 
Wound Ostomy and Continence 
Nursing Association 
Japanese Society for  Pressure  
Ulcers 
Jiangsu Nursing Association 
Korean Association of Wound 
Ostomy Continence Nurses  
Malaysian Society of Wound Care Professionals 
Philippine Wound Care Society 
Saudi Chapter of Enterostomal 
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Care, School of Nursing and Midwifery, 
Australia 
 

Guideline 
Organizations 
Partner Organizations 
European Pressure Ulcer Advisory 
Panel 
National Pressure Injury Advisory 
Panel 
Pan Pacific Pressure Injury 

Alliance  
 

Associate Organizations 
Brazilian Association of 
Enterostomal Therapists: Wound, 
Ostomy and Continence Care 
(SOBEST) 
Canadian Collaboration of Nurses 
Specialized In Wound, Ostomy 
and Continence Canada and 
Wounds Canada 
Chinese Nursing Association 
Indonesian Collaboration of 
Indonesian Wound Care  Clinician 

 
 

Therapy 
Taiwan Wound Ostomy and 
Continence Nurse Association 
Thai Enterostomal Therapy 
Society 
World Council of  Enterostomal 
Therapists 
 

Small Working Group 
(SWG) Members 
Etiology: Amit Gefen (leader), 
David Brienza, Laura Edsberg, 
Wendy Milton, Christine Murphy, Cees W. J. 
Oomens, Lin Perry, Yunita Sari • Populations 
with Specific Pressure Injury Related Needs 
(chapter and recommendations throughout the 
guideline): Jill Cox (leader), Ann Marie 
Nie(leader), Tracy Nowicki (leader), Mary Ellen 
Posthauer (leader), Maarit Ahtiala, 
Boonchuen Aimmak, Rehab Al- 
Dossari, Paulo Alves, Yufitriana Amir, 
Carina Bååth, Katrin Balzer, Terrie Beeson, 
Margaret Birdsong, 
 

 

Carmel Boylan, Jill Campbell, Fiona  
Coyer, Amy Darvall, Erik De Laat, 
Christantie Effendy, Aimee Garcia, Ailing 
Hu, Budi   Anna Keliat, Sandra Korge, Janet 
Kuhnke, Siew  Ling Lim, Mary Litchford, 
Sheau Lan Loh, Jeanine Maguire, Ambili Nair, 
Sun Young Nam, Paula Cristina Nogueira, 
Gordana Petkovska, Rina Pijpker, Wendy 
Sansom, Emil Schmidt, Emer Shanley, 
Aamir Siddiqui, Mary Sieggreen, Khristina 

Jos Schols • Repositioning and Early 

Mobilization: Tracey Yap 
(leader), Liesbet Demarré, Lena 
Gunningberg, Susan Kennerly, Linda 
Norton, Sofia Macedo, Shuk Yi Pang, Johanna 
Van Rooyen • Heel Pressure Injuries: Jill 
Cox (leader), Sarah Dallimore, Barbara 
Delmore, Marie-Line Gaubert- Dahan, 
Manfred Mak, Tina Meyers, Reynaldo Rey-
Matias • Support Surfaces: David Brienza 
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Simon, Sue Templeton, Ann Tescher, 
Valentina Vanzi, Jaraspas 
Wongviseskarn • Risk Factors and Risk 

Assessment: Jane Nixon (leader), Susanne 
Coleman, Emily Haesler, Katrin Balzer, 
Virginia Capasso, Janet Cuddigan, Claudia 
Rutherford, Lisette Schoonhoven, Nancy Stotts 
• Skin and Tissue Assessment: Mary Jo 
Conley (leader),    Ida Marie 
Bredesen, Reba J. Giles, Nanthakumahrie 
D/O Gunasegaran, Ulrika Källman, 
Eleanor Letran, Kathren Puyk, Yajuan 
Weng, Huo Xiaorong          • Preventive 

Skin Care: Mary Jo Conley (leader), Ida 
Marie Bredesen, Reba J. Giles, 
Nanthakumahrie D/O Gunasegaran, Ulrika 
Källman, Eleanor Letran, Kathren Puyk, 
Yajuan Weng, Huo Xiaorong • Nutrition 
in Pressure Injury Prevention and 
Treatment:  Emanuele Cereda (co-leader), 
Nancy Munoz (co-leader), Merrilyn Banks, 
Angela Liew, Mary Ellen Posthauer, Siriluck 
Siripanyawat, 
 

(leader), Virginia Capasso, Misako Dai, Qixia 
Jiang, Sue Monaro, Katherine Rae, Steven Smet, 
Peter R. Worsley • Device Related Pressure 
Injuries: 
Rachel M. Walker (leader), Elizabeth 
A. Ayello, Suk Chu Chan, Aihua Chen, Ann 
Marie Nie, Valentina Vanzi, Peter R. Worsley, • 
Classifying Pressure Injuries: Hin Moon 
Chong, Idramsyah, Yun Jin Lee, Andrea 
Pokorná, Catherine Ratliff, Mary Sieggreen, 
Nicole Walsh• Assessment of Pressure 

Injuries and Monitoring of Healing: Kerrie 
Coleman, Patricia Davies, Suhaida Binte 
Ramli, Ann Marie Nie, Catherine Ratliff • 
Pain Assessment and Treatment: Clarissa 
Young (leader), Widasari Sri Gitarja, Chak 
Hau Pang, Barbara Pieper, Tina Meyers, 
Andrea Pokorná, Valentina Vanzi • Cleansing 

and Debridement Shan Bergin, Patricia 
Davies, Rosemary Hill, Harikrishna Nair, Wan 
Yin Ping, Pamela Scarborough, David 
Voegeli • Infection and Biofilms: Robyn 
Rayner (leader), Evan Call, Emma 
 
 
 
 
 

 

Daza, Jeannie Donnelly, Dea Kent, Gojiro 
Nakagami, Lea Whitt ington • Wound Dressings: 

Maria Ten Hove (leader), Mikyung Cho, Reba J. 
Giles, David Voegeli, Tan Wei Xian, Saldy 
Yusuf • Biological Dressings: Laura Edsberg 
(leader), Michelle Carr, Elizabeth Faust, Eun 
Jin Han, Takafumi Kadono, Anna Polak, 
Jakub Taradaj, Quek Yanting • Growth Factors: 

Maydick Youngberg • Quality of Life, Self-

care and Education: Emily Haesler (leader), 
Bernadette McNally, Sivagame Maniya, Lena 
Gunningberg, Denise Hibbert, 
Ann Marie Kassab, Yuwadee Kestsumpun, 
Lynn Tabor • Quality Indicators : Joyce Pittman, 
Emily Haesler, Ruud Halfens 
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Laura Edsberg (leader), Michelle Carr, 
Elizabeth Faust, Eun Jin Han, Takafumi 
Kadono, Anna Polak, Jakub Taradaj, Quek 
Yanting 
• Biophysical Agents: Sharon Boxall, Anna 
Polak, Hiske Smart, Gregory M. Toy • Pressure 

Injury Surgery: Emily Haesler (leader), 
Aamir Siddiqui, Rebecca Iseli, Julie Jordan-
O ’brien • Measuring Pressure Injury 

Prevalence and Incidence: Dan Berlowitz, 
Janet Cuddigan, Emily Haesler • 
Implementing Best Practice in Clinical Settings : 
Kimberly Le Blanc (leader), Dimitri 
Beeckman,  Maria Helena Larcher Caliri, 
Kathleen Finlayson, Bonnie Fraser, 
Patrícia Homem-Silva, Hongyang Hu, Mei-Yu 
Hsu, Wen-Pei Huang, Crystal McCallum, Jill 
Trelease, Louise Webber, Tracey Yap     
• Heath Professional Education: 
Emily Haesler (leader), Katie 
Capitulo, Margaret Edmondson, 
Ednalda Maria Franck, Aimee 
Garcia, Patrícia Homem-Silva, Jung Yoon Kim, 
Tamara Page, Diane 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศและประเภทการสนับสนุ
น 
กิตติกรรมประกาศและขอบคณุเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มผู้พฒันา
แนวปฏิบตัิ ฉบบัพิมพ์ปี ค.ศ. 2009 และ 2014 
และสมาชิกคณะท างานกลุ่มย่อย (Small Working Group) 

 

McKenna Management 
การจดัการบริหารแนวปฏิบตัิและการตลาด 
 

La Trobe University, Australia  
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จาก  EPUAE NPIAP และ PPPIA 
ผู้พฒันาแนวปฏิบตัิสองฉบบัแรก การท างานใน International 
Guideline Edition ฉบบันี ้
สร้างขึน้จากงานวจิยัที่ผ่านการประเมินและสรุป 
โดยทีมผู้พฒันาแนวปฏิบตัิฉบบัก่อนหน้านี ้
 

Emily Haesler, PhD 
ผู้ดแูลระเบียบวิธีในครัง้นี ้(ปรับปรุงวรรณกรรมให้ทนัสมยั 
ทบทวน และวิเคราะห์ ระหวา่งแนวปฏิบตัิครัง้นีแ้ละก่อนหน้านี ้
2013-2017) 
 

Jan Kottner, PhD 
กลุ่มผู้น าการจดัท าคู่มือของ the Guideline Governance 
Group 
 

Paul Haesler, BSc (Hons) 
ผู้พฒันาเว็บและสนบัสนนุไอทีส าหรับการจดัการและการประเ
มินหลกัฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

การส ารวจผู้ ป่วย ผู้บริโภค 
กระบวนการทบทวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และจดุแขง็ข้อเสนอแนะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 

ฐานข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ 
การเข้าถงึเอกสารการพิมพ์และบริการยืมของห้องสมุ
ด 
 

Australian National University, Australia 
การพิจารณาอนมุตัิจริยธรรมการส ารวจความคดิเห็น
ผู้ ป่วย 
 

ขอขอบคณุเป็นอยา่งยิ่งส าหรับ Emily Haesler 
ผู้ซึง่ท างานได้อยา่งยอดเยี่ยมในการจดัการความซบัซ้
อนของความเป็นสากล ความครอบคลมุ 
ในการการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัอย่างเป็นระบ
บและการพฒันาที่ปรับปรุงแก้ไข 
และขยายแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาแ
ผล   กดทบัในแนวปฏิบตัิฉบบันี ้
 

การแปล 
ผู้ เชี่ยวชาญดงัรายนามต่อไปนีม้ส่ีวนช่วยให้ 
การคดัเลือกข้อมลูมาใช้ที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษ: Jan Kottner 
Takafumi Kadono 
Maria Helena Larcher Caliri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ ป่วย ผู้บริโภคและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
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ขอขอบคณุเป็นพิเศษส าหรับผู้ ป่วย ผู้บริโภค 
และผู้ดแูลอย่างไมเ่ป็นทางการ/ครอบครัวกวา่ 1,200 คน 
ที่มีส่วนร่วมในการพฒันาแนวปฏิบตัิผ่านการมีส่วนร่วมในการส ารวจผู้ ป่วย 
ผู้บริโภคนานาชาต ิ
 

ขอขอบคณุอยา่งยิง่ 
ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายท่านในกระบวนการทบทวนและร่างแนวปฏิบตัิ 
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมดได้รับการพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
GGG บนพืน้ฐานของข้อคดิเห็นที่ได้รับ ขอขอบคณุกบัการลงทนุลงแรง 
ของผู้ประกอบวชิาชีพด้านสขุภาพ นกัวิจยั 
นกัการศกึษาและบริษัทในภาคอตุสาหกรรมจากทัว่ทกุมมุโลก 
ที่ใช้เวลาในการแบ่งปันความเชีย่วชาญและค าวิจารณ์ที่คิดอย่างรอบคอบ 
 

คณะท างานแปลแนวปฏิบัติ ชมรมพยาบาลแผล 
ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย แปล( Translation 
working Group: Thai Enterostomal therapy Society)  
ดร.ยวุดี เกตสมัพนัธ์, จนัทิมา สินมณีรัตน์, จนัทร์ฉาย แซต่ัง้  

ดร.อนชุตรา วรรณเสวก, ประไพ อริยประยรู, 

พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วเิศษกาญจน์, วาสนา กิจพจนีย์, 

นงลกัษณ์ สรรสม, ปองหทยั พุ่มระย้า                                        ศิริลกัษณ์ 
ศิริปัญญวฒัน์, ธมลวรรณ ยอดกลกิจ,               บญุชื่น อิ่มมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิตตกิรรมประกาศ ผู้สนับสนุนหลกั 
 
The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) 
และ the Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) ขอขอบคณุเป็นอยา่งยิง่ 
ส าหรับความชว่ยเหลือของบคุคลและกลุ่มบคุคลดงัรายนามด้านล่างนี ้
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ส าหรับการสนบัสนนุทางการเงินในการน าเสนอและเผยแพร่แนวปฏิบตัินี ้
การสนบัสนนุทางการเงินทัง้หมดเกิดขึน้ภายหลงัขัน้ตอนการพฒันาแนวปฏิบตัิและไม่มีผลต่อการพฒันาแนวปฏิบตัิหรื
อเนือ้หาในขัน้สดุท้าย เงินสนบัสนนุน าไปใช้ในการพิมพ์ เผยแพร่แนวปฏิบตัิและผลิตภณัฑ์เพื่อการศกึษาที่เก่ียวข้อง 
บริษัทต่อไปนีม้อบทนุเพื่อใช้ในการศกึษาแบบไมจ่ ากดั 
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ข้อเสนอแนะและค าแถลงข้อปฏิบัตทิี่ดี 
 
ข้อเสนอแนะและค าแถลงข้อปฏิบตัิที่ดีต่อไปนี ้ตดัตอนมาจากแนวปฏิบตัิทางคลินิกฉบบัเตม็ 
เพื่อความสะดวกส าหรับน าไปปฏิบตัิในคลินิก ข้อเสนอแนะและค าแถลงข้อปฏิบตัิทีด่ีฉบบันี ้
มิได้มีวตัถปุระสงคใ์นการท่ีจะน าไปใช้โดยไม่ทบทวนข้อสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ การพจิารณาการน าไปปฏิบตัิ 
และการอภิปรายที่รวบรวมอยู่ในแนวปฏิบตัิฉบบัเต็ม 
 
 ระดับความ

น่าเชื่อถือขอ
งหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสน
อแนะการน า

ไปใช้ 

ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (Risk Factors and Risk Assessment) 
1.1 พิจารณาในแต่ละบคุคล ท่ีมีข้อจ ากดัด้านการเคลื่อนไหว 

ข้อจ ากดัในการท ากิจกรรม และโอกาสสงูเก่ียวกบัแรงเสียดสี และแรงเฉือน 
ต่อความเส่ียง 
ของการเกดิแผลกดทบั 

A  

1.2 พิจารณาประเมินความเส่ียงผู้ที่มแีผลกดทบัระดบั 1 ในแต่ละราย 
เพราะมคีวามเส่ียงสงูในการเปล่ียนไปเป็นแผลกดทบัระดบั 2 
หรือระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้ 

A  

1.3 พิจารณาผลกระทบจากแผลกดทบัระดบัใดก็ตามที่มีอยูเ่ดมิ 
ซึง่สามารถท าให้เกิดแผลกดทบัเพิ่มขึน้ได้ 

C  

1.4 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากแผลกดทบัระดบัใดก็ตามทีม่ีอยู่เดิม 
ซึง่สามารถท าให้เกิดแผลกดทบัเพิ่มขึน้ได้ 

GPS  

1.5 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพผิวบริเวณที่มี
แรงกด ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

GPS  

1.6 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากความปวดบริเวณที่มีแรงกด(pressu
re  point) ต่อความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั 

GPS  

1.7 พิจารณาผลกระทบของโรคเบาหวาน ต่อความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั A  
1.8 พิจารณาผลกระทบจากการแลกเปล่ียนก๊าซ (perfusion) 

และการไหลเวียนเลือดไม่เพยีงพอ ต่อความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั 
B1  

1.9 พิจารณาผลกระทบของออกซิจิเนชนั (oxygenation) ไม่เพียงพอ 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

C  

1.10 พิจารณาผลกระทบของภาวะโภชนาการบกพร่อง 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

C  

1.11 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของผิวหนงัทีเ่ปียกชืน้ 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

C  
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  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

1.
12 

พิจารณาผลกระทบของอณุหภมูร่ิางกายที่เพิม่ขึน้ 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

B1  

1.
13 

พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบท่ีเกิดจากอายทุีเ่พิ่มขึน้ 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

C  

1.
14 

พิจารณาโอกาสเกดิผลกระทบที่เกิดจากความบกพร่องของก
ารรับรู้ทางประสาทสมัผสั 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบั 

C  

1.
15 

พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากผลการตรวจเลือดทา
งห้องปฏิบตัิการ ต่อความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั 

C  

1.
16 

พิจารณาโอกาสจากผลกระทบของสภาวะสขุภาพทัว่ไปและ
สขุภาพจิต ต่อความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั 

GPS 
 

1.
17 

พิจารณาผลกระทบของระยะเวลาที่ถกูจ ากดัการเคล่ือนไหว
ก่อนการผ่าตดั ระยะเวลาการผ่าตดั 
และสภาวะสขุภาพตามการจ าแนกประเภทความเส่ียงในกา
รผ่าตดั ตามแนวทางของ American Society of 
Anesthesiologists (ASA) 
ที่สมัพนัธ์กบัความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั 

B2  

1.
18 

พิจารณาปัจจยัเส่ียงต่อไปนีเ้พิ่มเติมในผู้ ป่วยวกิฤติแต่ละราย
ต่อการเกิดแผลกดทบั 
* ระยะเวลาที่อยูใ่นภาวะวิกฤติ 
* การใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ 
* ใช้ยากลุ่ม vasopressors 
* คะแนน Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation    (APACHE II) 

GPS 

 

1.
19 

พิจารณาผลกระทบของความสมบรูณ์แข็งแรงของผิวหนงั 
การแลกเปล่ียนก๊าซ (perfusion) และ ออกซิจิเนชนั 
(oxygenation) และการใช้อปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบัในทารกแรกเกิดและเด็
ก 

B1  

1.
20 

พิจารณาผลกระทบของความรุนแรงของการเจ็บป่วยและระ
ยะเวลาที่ดแูลรักษาในหน่วยวิกฤติ 
ต่อความเส่ียงของการเกดิแผลกดทบัในทารกแรกเกิดและเด็
ก 

B2  
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1.
21 

ด าเนินการคดักรองความเส่ียงโดยเร็วที่สดุภายหลงัรับเข้าไว้
ในสถานบริการ และเป็นระยะหลงัจากนัน้ 
เพื่อระบผุู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบัเป็นรายบคุคล 

GPS 

 

 
 

   

 

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

1.
22 

ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบัอยา่งเตม็รู
ปแบบ ตามผลการคดักรอง หลงัจากรับเข้าไว้ในสถานบริการ 
และหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงสภาวะสขุภาพใด ๆ 

GPS 

 

1.
23 

พฒันาและด าเนินการตามแผนการป้องกนัตามความเส่ียงที่ระ
บเุป็นรายบคุคลต่อการเกดิแผลกดทบั 

GPS 
 

1.
24 

เมื่อท าการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั: 
• ให้ใช้วิธีการประเมินที่มีการก าหนดชดัเจน 
• รวมถงึการประเมินผิวหนงัอยา่งครอบคลมุ 
• เพิ่มเติมด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงร่วมกบักา

รประเมิน  ปัจจยัเส่ียงอื่น ๆ ร่วมด้วย 
• แสดงผลลพัธ์การประเมินโดยใช้วิจารณญาณทางคลินิก 

GPS 

 

การประเมินผิวหนังและเนือ้เยื่อ (Skin and Tissue Assessment) 
2.
1 

ด าเนินการประเมินผิวหนงัและเนือ้เยื่ออยา่งครอบคลมุ 
ส าหรับแต่ละบคุคลต่อความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั: 
• โดยเร็วที่สดุหลงัจากรับเข้าไว้/ส่งต่อไปยงัสถานบริการสขุ

ภาพ 
• เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเส่ียงทกุครัง้ 
• เป็นระยะตามการระบรุะดบัความเส่ียงต่อการเกดิแผลกด

ทบัท่ีประเมินได้ของแต่ละบคุคล  
• ประเมินก่อนที่จะจ าหน่ายออกจากการดแูล 

GPS  

2.
2 

ตรวจสอบผิวหนงัผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั 
เพื่อดวูา่มีรอยแดงเกดิขึน้หรือไม่ 

A  

2.
3 

แยกแยะความแตกตา่งการเกิดรอยแดงทีจ่างกบัรอยแดงที่ไมจ่
าง โดยใช้นิว้กดหรือใช้ดิสก์โปร่งใส (transparent disk 
method) และประเมินขอบเขตรอยแดงทีเ่กิดขึน้ 

B1  

2.
4 

ประเมินอณุหภมูิของผิวหนงัและเนือ้เยื่ออ่อน 
B1  
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2.
5 

ประเมินอาการบวมและประเมินการเปล่ียนแปลงของเนือ้เยื่อโ
ดยเทียบกบัเนือ้เยื่อโดยรอบ 

GPS 
 

2.
6 

พิจารณาการใช้อปุกรณ์ตรวจวดัความชืน้/อาการบวมใต้ผิวหนั
ง เสริมการประเมินผิวหนงัทางคลินิกที่ท ากนัเป็นประจ า 

B2  

 
 
 

 

  ระดับความน่าเชื่อถื
อของหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแน
ะการน าไปใช้ 

2
.
7 

เมื่อประเมินผิวหนงัที่มีผิวสีคล า้ 
พิจารณาการประเมินอณุหภมูิผิวและความชืน้ผิวหนงั 
เป็นกลยทุธ์การประเมินเสริมที่ส าคญั 

B2  

2
.
8 

ใช้ตารางเปรียบเทียบสีผิว 
เมื่อต้องการดคูวามสมัพนัธ์กนัระหว่างสีของสีผิว 
เมื่อท าการประเมินผิวหนงั 

B2  

การป้องกนัและการดูแลผิวหนัง (Preventive Skin Care) 
3
.
1 

ใช้แนวทางการดแูลผิว ซึง่ประกอบด้วย: 
• การรักษาผิวให้สะอาดและชุ่มชืน้อย่างเหมาะสม 
• การท าความสะอาดผิวทนัทีเมื่อมีภาวะกลัน้อจุจาระปัสสาวะ

ไม่ได้ 
• หลีกเล่ียงการใช้สบู่และน า้ยาท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง       
• ป้องกนัผิวจากความชืน้ด้วยการทาผลิตภณัฑ์ปกป้องผิว 

B2  

3
.
2 

หลีกเล่ียงการขดัถผิูวหนงัอย่างรุนแรงในผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิ
ดแผล    กดทบั GPS 

 

3
.
3 

ใช้ผลิตภณัฑ์รองซบัท่ีสามารถดดูซบัได้มาก 
เพื่อปกป้องผิวหนงัในบคุคลที่มีหรือมีความเส่ียงต่อการเกิดแผลก
ดทบัที่มีภาวะกลัน้ปัสสาวะไม่ได้ 

B1  

3
.
4 

พิจารณาใช้ส่ิงทอท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานต า่ส าหรับผู้ ท่ีมีแ
ผลกดทบัหรือมีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั B1  

3
.
5 

ใช้แผ่นโฟมปิดแผลชนิดหลายชัน้ที่เคลือบด้วยซิลิโคนแบบอ่อนนุ่ม 
ในการป้องกนัผิวหนงัส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั 

  

การประเมินภาวะโภชนาการและโภชนบ าบัด (Nutrition Assessment and Treatment) 
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4
.
1 

ด าเนินการตรวจคดักรองภาวะโภชนาการในผู้ที่มคีวามเส่ียงต่อกา
รเกิดแผลกดทบั B1  

4
.
2 

ด าเนินการประเมินภาวะโภชนาการอยา่งครอบคลมุ 
ส าหรับผู้ใหญ่ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบัผู้ซึง่ได้รับการคั
ดกรองว่ามคีวามเส่ียงต่อการขาดสารอาหาร 
และส าหรับผู้ใหญ่ทกุคนท่ีมีแผลกดทบั 

B2  

4
.
3 

พฒันาและด าเนินการตามแผนการดแูลด้านโภชนาการเป็นรายบุ
คคล 
ส าหรับผู้ที่มีหรือมีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบัที่มีภาวะขาดส
ารอาหารหรือผู้ที่มคีวามเส่ียงต่อการขาดอาหาร 

B2  

4
.
4 

ปรับการบริโภคให้ได้รับพลงังานอย่างเหมาะสมส าหรับผู้ที่มีความเ
ส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั 
ที่มภีาวะขาดสารอาหารหรือเสีย่งต่อการขาดอาหาร 

B2  

 
 

 
 
 

  

 

  ระดับความน่าเชื่อ
ถือของหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแ
นะการน าไปใช้ 

4.
5 

ปรับปริมาณการบริโภคโปรตีนส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดแผ
ลกดทบัท่ีมีภาวะขาดสารอาหารหรือเสี่ยงต่อการขาดอาหาร 

GPS 
 

4.
6 

ก าหนดพลงังานจากอาหารบริโภคให้อยูใ่นชว่ง 30 - 35 
กิโลแคลอรี/กโิลกรัม/วนั 
ส าหรับผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทบัทีม่ีภาวะขาดสารอาหารหรือเส่ียงต่อการ
ขาดอาหาร 

B1  

4.
7 

ก าหนดปริมาณการบริโภคโปรตีน 1.2 - 1.5 กรัม/กิโลกรัม/วนั 
ส าหรับผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทบัทีม่ีภาวะขาดสารอาหารหรือเส่ียงต่อการ
ขาดอาหาร 

B1  

4.
8 

แนะน าให้รับประทานอาหารเสริมชนิดพลงังานสงู โปรตีนสงู 
และ/หรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนอกเหนือจากอาหารปกติ 
ส าหรับผู้ใหญ่ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั 
และผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือเสี่ยงต่อการขาดอาหาร 
หากไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกบัความต้องการของร่างกา
ยด้วยอาหารปกต ิ

C  



 

22 
 

4.
9 

แนะน าให้รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ชนิดพลงังานสงู 
โปรตีนสงูเพิ่มในอาหารปกติ 
ส าหรับผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทบัทีม่ีภาวะขาดสารอาหารหรือเส่ียงต่อการ
ขาดอาหาร 
หากไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกบัความต้องการของร่างกา
ยด้วยอาหารปกต ิ

B1  

4.
1
0 

ก าหนดให้อาหารบริโภคมีพลงังานสงู โปรตีนสงู อาร์จินีน สงักะสี 
และสารต้านอนมุลูอิสระ 
เสริมอาหารทางปากหรืออาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ใหญ่ที่มีแผลก
ดทบัระดบั 2 
หรือมีแผลกดทบัท่ีมีภาวะขาดสารอาหารหรือเสี่ยงต่อการขาดอาหาร 

B1  

4.
1
1 

ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประโยชน์และอนัตรายของการให้อาหารทางสายให้
อาหาร หรือทางหลอดเลือดด า เพื่อส่งเสริมภาวะสขุภาพโดยรวม 
ในแง่ของความชอบและเปา้หมายของการดแูล 
ส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบัที่ไม่สามารถบริโภคอา
หารได้เพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย 

GPS 

 

4.
1
2 

ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประโยชน์และอนัตรายของการให้อาหารทางสายให้
อาหาร หรือทางหลอดเลือดด า เพื่อสนบัสนนุการรักษาแผลกดทบั 
ในแง่ของความชอบและเปา้หมายของการดแูล 
ส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบัที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกบัควา
มต้องการของร่างกาย 

B1  

 
 
 

   

 

  ระดับความน่าเชื่อ
ถือของหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแ
นะการน าไปใช้ 

4.
1
3 

จดัหาและกระตุ้นให้บริโภคน า้/ของเหลวอย่างเพียงพอเพื่อให้ความ
ชุ่มชืน้แก่ผู้ที่มีหรือมีความเส่ียงตอ่การเกิดแผลกดทบั 
โดยเป็นไปตามเป้าหมายของการดแูลและเงื่อนไขทางคลินิก 

GPS 
 

4.
1
4 

คดักรองและประเมินภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสมส าหรับทารก
แรกเกิดและเดก็ที่มีความเส่ียงตอ่การเกิดแผลกดทบั GPS 

 

4.
1
5 

ส าหรับทารกแรกเกิดและเด็กทีม่หีรือมีความเส่ียงต่อการเกิดแผลก
ดทบั ที่รับประทานทางปากไม่เพยีงพอ ให้พจิารณาอาหารเสริม GPS 
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ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมตามอาย ุ
หรือให้อาหารเสริมทางสายให้อาหารหรือทางหลอดเลือดด า 

การเปลี่ยนท่าและการเร่ิมเคลื่อนไหวร่างกาย (Repositioning and Early Mobilization) 
5.
1 

เปล่ียนท่าทกุรายทัง้ผู้ที่มีหรือไมม่ีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั 
ตามความเหมาะสมเฉพาะราย  หากไม่มีข้อจ ากดั 

B1  

5.
2 

ก าหนดความถ่ีในการเปล่ียนท่า 
โดยพิจารณาเป็นรายบคุลเก่ียวกบัระดบัการท ากิจกรรม 
การเคลื่อนไหว และความสามารถในการเปล่ียนท่าได้ด้วยตวัเอง 

B2  

5.
3 

การก าหนดความถ่ีของการเปล่ียนท่าโดยพิจารณาเป็นรายบคุคลเ
ก่ียวกบั 
• ความทนทานของผิวหนงัและเนือ้เยื่อ 
• สภาพร่างกายทัว่ไป 
• วตัถปุระสงค์ของการรักษาโดยรวม 
• ความสขุสบายและความปวด 

GPS  

5.
4 

ใช้กลยทุธ์การแจ้งเตือนการเปล่ียนท่าเพื่อส่งเสริมการปฏิบตัใิห้เป็น
ไปตามเกณฑ์การเปล่ียนทา่ 

B1  

5.
5 

เปล่ียนท่าแต่ละบคุคล 
ให้มีลกัษณะที่ไม่ลงน า้หนกัตามปุ่ มกระดกูทกุปุ่ มอยา่งเหมาะสมที่
สดุ  และท าให้มีการกระจายแรงกดบรรลผุลสงูสดุ 

GPS  

5.
6 

เปล่ียนท่าแต่ละบคุคลเพื่อลดหรือกระจายแรงกดโดยใช้อปุกรณ์ใน
การจดัการ หรืออปุกรณ์ลดแรงเสียดทาน และแรงเฉือน 

B2  

5.
7 

พิจารณาใช้เคร่ืองวดัแรงกดข้างเตียงโดยใช้ภาพ (bedside 
pressure mapping) อยา่งต่อเนือ่ง 
เพื่อใช้เป็นตวับอกการเปล่ียนทา่ 

C  

5.
8 

จดัท่านอนตะแคงด้านข้าง 30 องศา แทนท่ีการจดัทา่นอนตะแคง 
90 องศาเมื่อเปล่ียนทา่ 

C  

  
 

  

 

  ระดับความน่าเชื่อถือข
องหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะก
ารน าไปใช้ 

5.
9 

ปรับหวัเตียงให้ราบเทา่ที่จะท าได้ 
B1  

5.
10 

หลีกเล่ียงการจดัท่านอนคว ่าเป็นเวลานาน 
ยกเว้นในผู้ที่มีความจ าเป็นทางด้านการแพทย์. 

B1  
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5.
11 

ส่งเสริมให้จดัที่นัง่ออกจากเตียง 
ในเก้าอีห้รือรถเข็นนัง่ที่เหมาะสม ในระยะเวลาที่จ ากดั 

B1  

5.
12 

เลือกนัง่ในท่าที่เอนไปทางด้านหลงั ยกขาสงู 
ถ้าการจดัทา่เอนไปทางด้านหลงัไม่เหมาะสมหรือไม่สามาร
ถท าได้ 
ให้แน่ใจวา่เท้าของบคุคลนัน้ได้รับการรองรับอยา่งดีบนพืน้ 
หรือทีว่างเท้าบนที่พกัเท้าเมื่อนัง่ตวัตรงในเก้าอีห้รือรถเข็นนั่
ง   

B2  

5.
13 

กระดกที่นัง่เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการเลื่อนไถลไปข้างหน้าเมื่อ
นัง่ในเก้าอีห้รือรถเข็นนัง่ 

B2  

5.
14 

สอนและกระตุ้นให้ผู้ที่ใช้เวลาอยูใ่นท่านัง่นาน ๆ 
ลดแรงกดด้วยวิธีการขยบัเปล่ียนท่า 

C  

5.
15 

ใช้โปรแกรมกระตุ้นการเร่ิมเคลื่อนไหวร่างกาย 
เพื่อช่วยเพิม่กิจกรรมและการเคล่ือนไหวเท่าที่ยอมรับได้ 

C  

5.
16 

ส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบับริเวณกระดกูสะโพก (ischial) 
หรือกระดกูก้น(sacrum) 
ให้ประเมินประโยชน์ของการนอนพกับนเตียงในการส่งเสริ
มการหายของแผล 
กบัการหายของแผลจากการนอนบนเตียงเมื่อเปรียบเทยีบ
กบัความเส่ียงที่จะเกดิแผลใหม่ 
หรือแผลแย่ลงและผลกระทบต่อวิถีชวีิต 
สขุภาพกายและอารมณ์ 

GPS  

5.
17 

การเปล่ียนทา่ผู้ ป่วยวิกฤติที่อาการไม่คงที่ 
สามารถเปล่ียนท่าได้โดยท าอยา่งช้า ๆ ทีละน้อย 
เพื่อให้เวลากบัการรักษาเสถียรภาพของการไหลเวยีนโลหิต 
และระดบัออกซเิจน  

GPS  

5.
18 

เร่ิมต้นการเปล่ียนทา่ร่างกายที่ละน้อยส าหรับผู้ ป่วยวิกฤติ 
ผู้ที่อาการไม่คงที่อยา่งมาก เพื่อรักษาตารางการเปล่ียนทา่ 
และเพื่อเสริมการเปล่ียนทา่ปกติ 

C  

5.
19 

จดัท่าเฉพาะบคุคลในลกัษณะทีจ่ะลดความเส่ียงต่อการเกิ
ดแผลกดทบัระหวา่งการผ่าตดั โดยการกระจายแรงกด 
เหนือบริเวณผิวกายที่มีพืน้ท่ีกว้างกวา่และลดการรับน า้หนั
กบริเวณปุ่ มกระดกู 

GPS  
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  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

แผลกดทบับริเวณส้นเท้า (Heel Pressure Injury) 
6.
1 

ประเมินสภาวะของหลอดเลือด/หรือการแลกเปล่ียนของก๊าซข
องขาส่วนล่าง ส้นเท้า และเท้า 
เมื่อท าการประเมินผิวหนงัและเนือ้เยื่อ 
และให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเส่ียง 

B2  

6.
2 

ส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบับริเวณส้นเท้า 
และ/หรือเกิดแผลกดทบัระดบั 1 หรือ 2 
ใช้อปุกรณ์แขวนลอยส้นเท้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
หรือหมอน/เบาะโฟม 
ให้เอาน า้หนกัออกจากส้นเท้าโดยสมบรูณ์แบบ 
เพื่อกระจายน า้หนกัของขาไปตามน่องโดยไมใ่ห้กดเอ็นร้อยหว
ายและหลอดเลือดด าบริเวณใต้เข่า 

B1  

6.
3 

ส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบัท่ีส้นเท้า ระดบั 3 หรือรุนแรงกวา่ 
ใช้อปุกรณ์แขวนลอยส้นเท้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
ให้เอาน า้หนกัออกจากส้นเท้าโดยสมบรูณ์แบบ 
เพื่อกระจายน า้หนกัของขาไปตามน่องโดยไมใ่ห้กดเอ็นร้อยหว
ายและหลอดเลือดด าบริเวณใต้เข่า  

GPS  

6.
4 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลส าหรับป้องกนั (prophylactic 
dressing) 
เป็นตวัเสริมการเอาน า้หนกัออกจากส้นเท้าและกลยทุธ์อื่นๆ 
ในการป้องกนั       แผลกดทบัท่ีส้นเท้า   

B1  

อุปกรณ์รองรับร่างกาย (Support Surfaces) 
7.
1 

เลือกอปุกรณ์รองรับร่างกายตามความต้องการของแต่ละบคุค
ลส าหรับกระจายแรงกด ตามปัจจยัดงัต่อไปนี:้  
• ระดบัของการไม่เคลื่อนไหว และการไม่มีกจิกรรม 
• จ าเป็นท่ีต้องควบคมุการไหลเวียนอากาศและความชืน้เฉ

พาะจดุ(microclimate) และการลดแรงเฉือน 
• ขนาดและน า้หนกัตวัของแต่ละบคุคล 
• จ านวน ความรุนแรงและต าแหน่งของการเกิดแผลกดทบั 
• ความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบัใหม่ 

GPS 

 

7.
2 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ความกว้างของเตยีงเพียงพอต่อการพลิก
ตะแคงตวั โดยต้องไม่สมัผสักบัราวข้างเตียง 

C  
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7.
3 

เลือกอปุกรณ์รองรับร่างกายที่มคีณุสมบตัิช่วยกระจายแรงกด 
ลดแรงเฉือน และการไหลเวียนอากาศและความชืน้เฉพาะจดุ 
ส าหรับผู้ที่มีภาวะอ้วน 

GPS 
 

7.
4 

ใช้ที่นอนท าจากโฟมล้วนท่ีเป็นชิน้เดียว 
หรือแผ่นปทูบับนที่นอนที่มีสเปคสงู 
ดีกวา่ที่นอนโฟมที่สเปคไม่สงู 
ส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั  

B1  

    
 

  ระดับความน่าเชื่อถื
อของหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแน
ะการน าไปใช้ 

7.
5 

พิจารณาการใช้ที่นอนลมหรือแผ่นปทูบับนท่ีนอนที่ใช้แรงลม 
ส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั 

C  

7.
6 

ประเมินประโยชน์ของการใช้ขนแกะทางการแพทย์ 
ส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั 

B1  

7.
7 

ประเมินประโยชน์ในการใช้ที่นอนหรือแผ่นปทูบัท่ีนอนที่ใช้แรงลม 
ส าหรับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั 

B1  

7.
8 

ใช้อปุกรณ์รองรับร่างกายที่มีลกัษณะกระจายแรงกดบนตียงผ่าตั
ดในทกุราย 
หรือรายที่มีความเส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบัเมื่อเข้ารับการผ่าตดั 

B1  

7.
9 

ส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบั 
ให้พิจารณาเปล่ียนอปุกรณ์รองรับร่างกายชนดิที่มีความเฉพาะใ
นแต่ละบคุคลดงันี:้  
• ไม่สามารถหลีกเล่ียงบริเวณแผลกดทบัท่ีมีอยูเ่ดิมได้ 
• มีแผลกดทบับนพืน้ผิว 2 ต าแหน่ง หรือมากกวา่เมือ่พลิกตวั 

(เช่นก้นและสะโพก) 
ท าให้ทางเลือกมีความจ ากดัในการเปล่ียนท่า 

• มีแผลกดทบัท่ีไม่สามารถรักษาให้หายได้ 
แม้จะได้รับการรักษาอยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

• มีความเส่ียงสงูในการเกดิแผลเพิม่ขึน้ 
• ผู้ที่ได้รับการผ่าตดัโยกกล้ามเนือ้ หรือปลกูถ่ายผิวหนงั 
• ไม่สขุสบาย 
• ใช้มือเชค็กระดกูก้นส่วนต า่ที่สดุ (bottom out) 

ส าหรับอปุกรณ์รองรับร่างกายที่ใช้อยู่ปัจจบุนั  

GPS 
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7.
10 

ประเมินประโยชน์ของการใช้เตยีงน า้ในการส่งเสริมการหายของแ
ผลขณะที่ลดอณุหภมูิของผิวหนงั 
และความชืน้ในผู้ที่มีแผลกดทบัระดบั 3 หรือ 4  

B1  

7.
11 

เลือกที่นัง่หรืออปุกรณ์รองรับร่างกายชนิดนัง่ 
ให้เหมาะสมกบัความต้องการของแต่ละบคุคลส าหรับการกระจา
ยแรงกดโดยพิจารณาดงันี:้  
• ขนาดและโครงสร้างของร่างกาย 
• ผลกระทบของท่าทางและความผิดปกติของการกระจายแรง

กด 
• การเคลือ่นไหวและความต้องการในการด าเนินชีวติ 

GPS 

 

7.
12 

ใช้เบาะรองนัง่กระจายแรงกด 
ส าหรับป้องกนัแผลกดทบัในผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทั
บทีน่ัง่อยู่ในเก้าอี/้รถเข็นนัง่เป็นระยะเวลานาน 
และไม่สามารถขยบัท่าเพื่อลดแรงกดได้ด้วยตวัเอง 

B1  

    
  

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

7.
13 

ประเมินประโยชน์ของการใช้เบาะรองนัง่ที่สามารถกระจายล
ม เพื่อลดแรงกด และชว่ยในการหายของแผล 
ในรายทีต้่องนัง่เก้าอี ้หรือรถเข็นนัง่เป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ไม่สามารถขยบัท่าเพื่อลดแรงได้ด้ว
ยตวัเอง 

B1  

7.
14 

ใช้เบาะรองนัง่กระจายแรงกดวางบนพืน้ผิวที่นัง่ 
ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับผู้ที่มีภาวะอ้วน  

C  

7.
15 

ส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบัหรือผู้ทีม่ีความเส่ียงต่อการเกิดแผลก
ดทบั 
พิจารณาใช้อปุกรณ์รองรับร่างกายที่กระจายแรงกดในระหวา่
งการเคลื่อนย้าย 

GPS  

7.
16 

เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยออกจากกระดานรองรับกระดกูสนัหลงั (a 
spinal hardboard/backboard) 
เร็วที่สดุเทา่ที่ท าได้หลงัจากรับผู้ ป่วยเข้ารักษาในสถานบริกา
รสขุภาพท่ีรับดแูลผู้ ป่วยเฉียบพลนั 
โดยปรึกษาผู้ประกอบวชิาชีพด้านสขุภาพที่มีคณุสมบตัเิหมา
ะสม  

C  

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีผลต่อการเกิดแผลกดทับ (Device Related Pressure Injuries) 
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8.
1 

ในการลดความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบัทีเ่ก่ียวข้องกบัอปุ
กรณ์ทางการแพทย์ 
ให้ทบทวนและเลือกอปุกรณ์ทางการแพทย์โดยพิจารณาจาก 

• อปุกรณ์ที่ท าอนัตรายต่อเนือ้เยื่อน้อยที่สดุ 

• ปรับขนาดและรูปร่างของอปุกรณ์ให้เหมาะสมกบั
ผู้ใช้เฉพาะราย 

• ความสามารถในการใช้อย่างถกูต้องตามค าแนะ
น าของผู้ผลิต 

• ความสามารถในการใช้อปุกรณ์ได้อย่างถกูต้องแล
ะปลอดภยั 

B2  

8.
2 

ประเมินความตงึที่ผกูยึดอปุกรณ์ทางการแพทย์อยา่งสม ่าเส
มอ 
และหากเป็นไปได้ให้ผู้ ป่วยประเมินตนเองเก่ียวกบัความสขุส
บาย 

C  

8.
3 

ประเมินผิวหนงัที่อยู่ภายใต้และรอบอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
เพื่อหาอาการบาดเจ็บที่เก่ียวข้องกบัแรงกด 
ซึง่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิผิวหนงัตามปกติ 

GPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

  ระดับความน่าเชื่
อถือของหลกัฐา

น 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอ
แนะการน าไปใ

ช้ 

8
.
4 

ลดและ/หรือกระจายแรงกดบริเวณผิวหนงัทีส่มัผสักบัอปุกรณ์ทางการแพ
ทย์โดย :  
 •  
หมนุหรือเปลี่ยนต าแหน่งของอปุกรณ์ทางการแพทย์และ/หรือของแต่ละบุ
คคลเป็นประจ า  
 •  
ให้การสนบัสนนุโดยการสร้างส่ิงเพิ่มเติมทีม่ีที่ลกัษณะเฉพาะทางกายภา
พส าหรับอปุกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อลดแรงกดและแรงเฉือนให้น้อยที่สดุ 

GPS  
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• ถอดอปุกรณ์ทางการแพทย์ออกโดยเร็วที่สดุเท่าที่ท าได้ 
8
.
5 

ใช้วสัดตุกแต่งแผล 
รองใต้อปุกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบัทีเ่ก่ี
ยวข้องกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์   

B1  

8
.
6 

หากเหมาะสมและปลอดภยั 
ให้สลบัอปุกรณ์ให้ออกซิเจนระหว่างหน้ากากกระชบัพอดี (correctly 
fitting mask) และหลอดเสียบรูจมกู (nasal prong) 
เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทบับริเวณจมกูและใบหน้า 
ส าหรับทารกแรกเกิดที่ได้รับการบ าบดัด้วยออกซิเจน                  

B1  

8
.
7 

หากเหมาะสมและปลอดภยั 
ให้สลบัอปุกรณ์ให้ออกซิเจนระหว่างหน้ากากกระชบัพอดี (correctly 
fitting mask) และหลอดเสียบรูจมกู (nasal prong) 
เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทบับริเวณจมกูและใบหน้า 
ส าหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ที่ได้รับการบ าบดัด้วยออกซเิจน 

GPS 

 

8
.
8 

ขอความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพท่ีมีคณุสมบตัิ เร่ืองเปล่ียน 
extrication cervical collar ด้วย an acute care rigid collar 
ให้เร็วที่สดุทีเ่ป็นไปได้ 
และเอาปลอกคอออกโดยเร็วที่สดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ตามเงื่อนไขทางคลินิ
ก 

C  

การจ าแนกประเภทของแผลกดทับ (Classification of Pressure Injuries) 
9
.
1 

แยกความแตกต่างของแผลกดทบัออกจากแผลประเภทอื่น 
GPS 

 

9
.
2 

ใช้ระบบจ าแนกประเภทแผลกดทบัเพื่อจ าแนกและบนัทึกระดบัการสญูเสี
ยเนือ้เยื่อ GPS 

 

9
.
3 

ให้แน่ใจวา่มีข้อตกลงทางคลินิกในการจ าแนกประเภทแผลกดทบัระหว่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพท่ีรับผิดชอบในการจ าแนกประเภทแผลกด
ทบั 

GPS 
 

 
 
 
 

 

  

 

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 
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การประเมินแผลกดทับและการติดตามการหายของแผลกดทับ ( Assessment of Pressure Injuries and 
Monitoring of Healing) 
10
.1 

ด าเนินการประเมินเบือ้งต้นแบบครอบคลมุของแต่ละบคุคลที่
มีแผลกดทบั 

GPS 
 

10
.2 

ก าหนดเป้าหมายการรักษาให้สอดคล้องกบัคณุคา่และเป้าหม
ายของแต่ละบคุคล 
พร้อมข้อมลูจากผู้ดแูลของแต่ละบคุคลอย่างไม่เป็นทางการ 
และพฒันาแผนการรักษาที่สอดคล้องกบัคณุค่าและเป้าหมาย
เหล่านี ้

GPS 

 

10
.3 

ด าเนินการประเมินซ า้ที่ครอบคลมุในผู้ที่เกดิแผลกดทบัท่ีไม่แ
สดงอาการหายของแผลที่ดีขึน้ภายใน 2 สปัดาห์ 
แม้วา่จะได้รับการดแูลแผลเฉพาะที่ การกระจายแรงกด 
และโภชนาการท่ีเหมาะสม  

B2  

10
.4 

ประเมินแผลกดทบัเมื่อแรกรับและประเมินซ า้อยา่งน้อยสปัดา
ห์ละครัง้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการหายของแผล 

GPS  

10
.5 

เลือกวิธีการท่ีสม า่เสมอและตรงกนัส าหรับการวดัขนาดและบ
ริเวณพืน้แผลกดทบั 
เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบการวดัแผลในแต่ละชว่งเวลา          

B2  

10
.6 

ประเมินลกัษณะทางกายภาพของพืน้แผลและผิวหนงัโดยรอบ  
และเนือ้เยื่ออ่อนในการประเมินแผลกดทบัแต่ละครัง้ 

GPS  

10
.7 

ติดตามความก้าวหน้าการหายของแผลกดทบั 
GPS 

 

10
.8 

พิจารณาใช้เคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจสอบส าหรับติดตามการ
หายของแผลกดทบั  

B2  

การประเมินความปวดและการรักษา (Pain Assessment and Treatment) 
11
.1 

ประเมินความปวดอย่างครอบคลมุส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบัแต่
ละราย 

B1  

11
.2 

ใช้กลยทุธ์การจดัการความปวดโดยไม่ใช้ยาก่อนเป็นล าดบัแร
ก และให้การรักษาอื่นเสริมเพือ่ลดความปวดจากแผลกดทบั 

GPS  

11
.3 

ใช้เทคนิคการเปล่ียนต าแหน่งและอปุกรณ์ 
เพื่อป้องกนัและจดัการความปวดจากแผลกดทบั  

GPS 
 

11
.4 

ใช้หลกัการการหายของแผลด้วยความชุม่ชืน้ (moist wound 
healing) เพื่อลดความปวดจากแผลกดทบั 

GPS 
 

11
.5 

พิจารณาใช้ยาอนพุนัธ์ของฝ่ินเฉพาะที่ ท่ีใช้ภายนอก (topical 
opioid) 
ในการจดัการความปวดแบบเฉียบพลนัจากแผลกดทบั 
หากจ าเป็นและเมื่อไม่มีข้อห้าม  

B1  
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11
.6 

ให้ยาบรรเทาปวดอยา่งสม า่เสมอเพื่อควบคมุความปวดจากแ
ผลกดทบั 

GPS 
 

  
 

  

 

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

การท าความสะอาดแผลและการก าจัดเนือ้ตาย (Cleansing and Debridement) 
12
.1 

ท าความสะอาดแผลกดทบั 
B1  

12
.2 

ใช้น า้ยาท าความสะอาดทีม่ีส่วนประกอบยาต้านจลุชีพ 
ท าความสะอาดแผลกดทบัท่ีสงสยัหรือที่ยืนยนัวา่ติดเชือ้ 

GPS  

12
.3 

ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณรอบแผลกดทบั  
B2  

12
.4 

หลีกเล่ียงการรบกวนสะเก็ดเนือ้ตาย (eschar) ที่ติดแน่น 
แห้งแข็งบริเวณแขนขาที่ขาดเลือดมาเลีย้งและส้นเท้า 
ยกเว้นในกรณีที่สงสยัวา่มีการติดเชือ้  

B2  

12
.5 

ก าจดัเนือ้ตายในแผลกดทบัและบริเวณที่สงสยัหรือยืนยนัวา่มี 
ไบโอฟิล์ม(biofilm) และท าการก าจดัเนือ้ตายเป็นระยะ 
จนกวา่พืน้แผลจะไม่มเีนือ้ตายและเปล่ียนเป็นปกคลมุด้วยเนื ้
อเยื่อแกรนเูลชนั( granulation tissue)  

B2  

การติดเชือ้และไบโอฟิล์ม ( Infection and Biofilms ) 
13
.1 

มีข้อบ่งชีท้ี่น่าสงสยัว่ามีการติดเชือ้เฉพาะที่ ได้แก่   
• แผลหายช้า   
• ไม่มีสญัญาณของการหายของแผลในช่วงสองสปัดาห์แม้

ว่าจะได้รับการรักษาทีเ่หมาะสมแล้ว  
• แผลขนาดใหญ่ขึน้หรือลกึลง  
• ส่วนของแผลแตก/แยก  
• มีการตายของเนือ้เยื่อ (necrotic tissue) 
• เนือ้เยื่อแกรนเูลชนัมคีวามเปราะบาง   
• พืน้แผลมีโพรงใต้ผิวหนงัทีม่ีลกัษณะเป็น pocketing หรือ 

bridging 
• ส่ิงขบัหลัง่เพิ่มขึน้และมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของส่ิง

ขบัหลัง่ 
• เนือ้เยื่อรอบแผลมีความอุ่นเพิม่ขึน้   
• ปวดแผลเพิ่มขึน้  

B1  



 

32 
 

• แผลมีกล่ินเหม็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

13
.2 

มีข้อบ่งชีท้ี่น่าสงสยัว่ามีไบโอฟิล์มในแผลกดทบั  ได้แก่:  
• แผลไม่หายแม้จะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชวีนะ 

(antibiotic) ที่เหมาะสม 
• ดือ้ต่อการรักษาด้วยยาต้านจลุชพี (antimicrobial) 

ที่เหมาะสม   
• แผลหายช้าแม้วา่ได้รับการรักษาเต็มที่แล้ว 
• ส่ิงขบัหลัง่เพิ่มขึน้ 
• มีการเพิ่มขึน้ของเนือ้เยื่อแกรนเูลชนัท่ีไม่แข็งแรง หรือ                  

เนือ้เยื่อแกรนเูลชนัท่ีเกิดใหม่มคีวามเปราะบาง 
• อาการแดงลดระดบัลงและ/หรือการอกัเสบเรือ้รังลดระดบั

ลง  
• สญัญาณการติดเชือ้ทตุิยภมูิ 

GPS 

 

13
.3 

พิ จ า ร ณ า ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ก า ร ติ ด เ ชื ้อ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย 
ถ้ า แ ผ ล ก ด ทั บ ข อ ง บุ ค ค ล นั ้ น 
มี อาการติด เชื อ้ เ ฉียบพลันที่ เ ป็นการติด เชื อ้ เฉพาะที่  
และ/หรือทัว่ร่างกายที่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัอาการดงัต่อไปนี:้  
• แผลหายช้า  
• รอยแดงขยายออกจากขอบแผล  
• ส่วนของแผลแตก/แยก  
• การแข็งตวัขึน้ของแผล 
• ผิวหนัง โดยรอบแผลมี เ สียงกรอบแกรบ อ่อนน่วม 

หรือมีการเปล่ียนสี  
• ต่อมน า้เหลืองอกัเสบ 
• รู้สกึไม่สขุสบาย/ง่วงซมึ 

GPS  
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• สบัสน/เพ้อสบัสน และเบื่ออาหาร (โดยเฉพาะในผู้สงูอาย)ุ 
13
.4 

ประเมินดวู่ามเีชือ้จลิุนทรีย์ในแผลกดทบั 
โดยการตดัชิน้เนือ้ตรวจหรือเทคนิคการเช็ดล้างกึง่ปริมาณ 
(semi-quantitative swab 
technique)และการใช้กล้องจลุทรรศน์ 

GPS 

 

13
.5 

ประเมินดไูบโอฟิล์มในแผลกดทบัโดยการตดัชิน้เนือ้ตรวจและใ
ช้กล้องจลุทรรศน์ทีมคีวามละเอียดสงู 

GPS 
 

13
.6 

ประเมินแผลกดทบัวา่มกีระดกูอกัเสบติดเชือ้ (osteomyelitis) 
โดยดวูา่แผลลกึถึงกระดกูและ/หรือตรวจดกูระดกูว่ามีลกัษณะ
หยาบขรุขระหรือนุ่ม  
หรือแผลกดทบัไม่หายด้วยวิธีการรักษาทีเ่หมาะสม 

B2  

 
 
 
 

 

  

 

  ระดับความน่าเ
ชื่อถือของหลัก

ฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสน
อแนะการน า

ไปใช้ 

13
.7 

เพิ่มประสิทธิภาพการหายของแผลให้สงูสดุโดย :  

• ประเมินภาวะโภชนาการของแตล่ะบคุคลและจดัการกบัปัญหาโภ
ชนาการ    

• ประเมินโรคร่วม (comorbidities) 
ของแต่ละบคุคลและส่งเสริมการควบคมุโรค 

• ถ้าเป็นไปได้ ลดการบ าบดัด้วยภมูิคุ้มกนัของแต่ละบคุคล 

•  ป้องกนัการปนเปือ้นของแผลกดทบั  

• เตรียมพืน้แผลโดยการล้างแผลและการก าจดัเนือ้ตาย  

GPS 

 

13
.8 

ใช้น า้ยาฆา่เชือ้เฉพาะที่ 
ที่มีความแรงเหมาะสมกบัเนือ้เยือ่เพื่อควบคมุเชือ้จลิุนทรีย์และเพือ่ส่งเสริม
การหายของแผลกดทบัท่ีหายช้า 

B1  

13
.9 

ใช้ยาฆา่เชือ้เฉพาะท่ีท่ีมีฤทธ์ิต้านไบโอฟิล์ม 
ที่มีความแรงพอเหมาะต่อเนือ้เยือ่  
ร่วมกบัการก าจดัเนือ้ตายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อควบคมุและก าจดั  
ไบโอฟิล์มที่สงสยัว่ามี (หรือยืนยนัว่ามี) ในแผลกดทบัท่ีหายช้า 

C  
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13
.1
0 

ใช้ยาปฏิชีวนะทัว่ทัง้ร่างกายเพื่อควบคมุและก าจดัการตดิเชือ้ในผู้ที่มีแผลก
ดทบัและมีหลกัฐานทางคลินิกวา่มีการตดิเชือ้ทัว่ทัง้ร่างกาย GPS 

 

การตกแต่งแผล ( Wound Dressings) 
14
.1 

ส าหรับแผลกดทบัทัง้หมดให้เลือกการตกแตง่แผลที่เหมาะสมที่สดุตามเป้า
หมายและความสามารถในการดแูลตนเองของแต่ละบคุคลและ/หรือผู้ดแูล
อย่างไมเ่ป็นทางการ  และขึน้อยู่กบัการประเมินทางคลินิก รวมทัง้  
• เส้นผ่าศนูย์กลาง รูปร่างและความลกึของแผลกดทบั  
• จ าเป็นท่ีต้องระบถุงึเชือ้ที่มีอยู ่
• ความสามารถในการรักษาความชืน้ในพืน้แผล 
• ลกัษณะและปริมาณของสิ่งขบัหลัง่ 
• สภาพของเนือ้เยื่อในพืน้แผล 
• สภาพของเนือ้เยื่อรอบแผล  
• การปรากฏของโพรงใต้ผิวหนงัทีม่ีลกัษณะชอนในแนวลกึ (tunneling)  

และ/หรือโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนในแนวระนาบ 
(undermining) 

• ความปวด 

GPS 

 

  
 
 

 

 

 

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

14.
2 

ประเมินต้นทนุประสิทธิผลของการตกแต่งแผลที่ด าเนินการ 
ร่วมกบัพิจารณาต้นทนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบสขุ
ภาพและต่อบคุคลที่มีแผลกดทบั การตกแต่งแผลขัน้สงู ( 
Advanced wound dressings) 
ที่ส่งเสริมความชุ่มชืน้ของแผล 
น่าจะมคี่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากกวา่ 
เนื่องจากเวลาในการรักษาแผลเร็วขึน้และความถ่ีในการเป
ล่ียนการตกแต่งแผลลดลง  

GPS 

 

14.
3 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid 
dressings) ส าหรับแผลกดทบัระดบั 2 ที่ไม่มีการติดเชือ้ 
ตามการระบอุาการทางคลินิกของแผลกดทบั  

B1  

14.
4 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรเจล (hydrogel dressings)         
B1  
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ส าหรับแผลกดทบัระดบั 2 ที่ไม่มกีารติดเชือ้ 
ตามการระบอุาการทางคลินิกของแผลกดทบั 

14.
5 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลโพลิเมอร์ (polymeric dressing) 
ส าหรับแผลกดทบัระดบั 2 ที่ไม่มกีารติดเชือ้ 
ตามการระบอุาการทางคลินิกของแผลกดทบั 

B1  

14.
6 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรเจล (hydrogel dressings) 
ส าหรับแผล    กดทบัระดบั 3  และ 4 ที่ไม่มีการติดเชือ้ 
ทีม่ีปริมาณส่ิงขบัหลัง่จากแผลน้อย 

B1  

14.
7 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลแคลเซียมอลัจิเนต (calcium 
alginate) ส าหรับแผลกดทบัระดบั 3 และ 4 
ที่มีปริมาณส่ิงขบัหลัง่จากแผลปานกลาง  

B1  

14.
8 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลโฟม (foam dressings) 
รวมถงึไฮโดรโพลิเมอร์ (hydropolymers) 
ส าหรับแผลกดทบัระดบั 2 ขึน้ไป 
ที่มีปริมาณส่ิงขบัหลัง่จากแผลปานกลางถึงมาก 

B1  

14.
9 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลที่มีความสามารถในการดดูซบัส่ิงขั
บหลัง่ได้มาก 
ในการจดัการกบัแผลกดทบัท่ีมีสิ่งขบัหลัง่ปริมาณมาก 

B2  

14.
10 

ใช้ผ้าก๊อซตกแตง่แผลที่มีความชุม่ชืน้ 
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแผลให้ชุ่มชืน้ 
ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลขัน้สู
ง 

B1  

14.
11 

ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลแผ่นฟิลม์ใส (transparent film) 
ส าหรับใช้ตกแตง่แผลทตุิยภมูิ 
ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแผลขัน้สู
ง 

B1  

14.
12 

พิจารณาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีม่ี 
และค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้วสัดตุกแต่งแผลในท้องถิ่น 
เมื่อเลือกการตกแตง่แผลในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ที่มีการจ ากั
ดการเข้าถึงทรัพยากร     

GPS 

 

    
 

  ระดับความน่าเชื่อถือขอ
งหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะกา
รน าไปใช้ 

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลทางชีวภาพ (Biological Dressings) 
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15.
1 

ใ ช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลคอลลาเจน  (collagen 
dressings) 
ในแผลกดทบัที่ไม่หายเพื่อเพิ่มอตัราการหายของแผล 
และลดอาการและอาการแสดงของการอกัเสบ 

B1  

โกรทแฟคเตอร์ (Growth Factors) 
16.
1 

พิจารณาเลือกใช้เกร็ดเลือดที่สกดัจากพลาสมา 
(platelet-rich plasma) 
มาใช้เพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทบั  

B1  

16.
2 

พิจารณาเลือกใช้เกร็ดเลือดที่สกดัมาเป็นโกรทแฟคเต
อร์ (platelet-derived growth factor) 
มาใช้เพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทบัระดบั 3 และ 
4  

B1  

ไบโอฟิสิกส์เคิล เอเจน (Biophysical Agents) 
17.
1 

ใช้วธีิการรักษาโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 
(current electrical stimulation) 
เพื่อส่งเสริมการหายของแผลที่การหายของแผลไม่ก้า
วหน้า ในแผลกดทบัระดบั 2 และแผลกดทบัระดบั 3 
หรือ 4   

A  

17.
2 

พิจารณาเลือกใช้การรักษาด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวน์คว
ามถ่ีต ่าแบบไม่สมัผสั (non-contact low frequency 
ultrasound) 
เป็นการรักษาเสริมเพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทบั
ระดบั 3 และ 4 
และอาการท่ีสงสยัวา่มีการบาดเจ็บของเนือ้เยื่อชัน้ลกึ 
(suspected deep tissue injuries) 

B2  

17.
3 

พิจารณาเลือกใช้การรักษาด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวน์คว
ามถ่ีสงูที่ระดบั 1 เมกะเฮิรตซ์ (high frequency 
ultrasound therapy at 1MHz) 
เป็นการรักษาเสริมเพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทบั
ระดบั 3 และ 4 

B1  

17.
4 

พิจารณาเลือกใช้วธีิการดแูลแผลด้วยแรงดนัลบ 
(negative pressure wound therapy) 
ในการรักษาช่วงแรก 
เพื่อลดขนาดและความลกึของแผลกดทบัระดบั 3 และ 
4 

B1  
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  ระดับความน่าเชื่อถือข
องหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะก
ารน าไปใช้ 

การรักษาแผลกดทับด้วยวิธีผ่าตัด 
18
.1 

ขอรับค าปรึกษาการผ่าตดัส าหรับผู้ที่มีแผลกดทบั ดงันี:้ 
• แผลมีลกัษณะเป็นการอกัเสบติดเชือ้ของผิวหนงัและชั ้

น ใ ต้ ผิ ว ห นั ง         ( cellulitis) 
หรือสงสยัว่าเป็นแหล่งของการติดเชือ้ 

• แผลมีโพรงใต้ผิวหนังที่มีลักษณะชอนในแนวระนาบ 
โพรงใต้ผิวหนังที่มีลักษณะชอนในแนวลึก รูชอนทะลุ 
( sinus tracts)  แ ล ะ / ห รื อ 
มี ก า ร ต า ย ข อ ง เ นื ้ อ เ ยื่ อ เ ฉ พ า ะ ส่ ว น 
ที่ไม่สามารถก าจดัออกได้โดยการรักษาด้วยวิธีทัว่ไป  

• เ ป็ น แ ผ ล ก ด ทั บ ร ะ ดั บ  3 ห รื อ  4  ที่ ไ ม่ ปิ ด 
หรือหายได้โดยการรักษาด้วยวิธีอื่นๆทัว่ไป 

GPS 

 

18
.2 

พิจารณาตามปัจจยัดงัต่อไปนีใ้นการประเมินความเหมาะส
มส าหรับการผ่าตดัแผลกดทบั  
• ความเป็นไปได้ของการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด 

เมื่อเทียบกบัการรักษาด้วยวิธีการผ่าตดั 
• เป้าหมายการดแูลรักษาของแต่ละบคุคล 
• ภาวะทางคลินิกของแต่ละบคุคล 
• แรงจูงใจและความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบั

ติตามแผนการรักษา 
• ความเส่ียงที่อาจได้รับจากการผ่าตดัของแต่ละบคุคล 

GPS 

 

18
.3 

ประเมินและบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัด้านร่างกายและ
จิตสงัคม ที่อาจท าให้การรักษาด้วยวธีิการผ่าตดัไม่หาย 
หรือส่งผลให้เกิดแผลกดทบัใหม่ 

B2  

18
.4 

การรักษาแผลกดทบัด้วยวิธีการผ่าตดั 
รวมถงึการตดัผิวหนงัที่มีลกัษณะผิดปกติ 
เนือ้เยื่อแกรนเูลชนั มกีารตายของเนือ้เยื่อเฉพาะส่วน 

B2  
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รูชอนทะล ุเบอซ์ซา่ (bursa) 
และกระดกูที่เก่ียวข้องเท่าทีเ่ป็นไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ระดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแนะ
การน าไปใช้ 

18
.5 

การปิดแผลด้วยแผ่นผิวหนงัติดกล้ามเนือ้ (flap) โดย: 

• เลือกใช้เนือ้เยื่อที่มีหลอดเลือดที่มีคณุภาพดีมาเลีย้
ง 

• เลือกใช้เนือ้เยื่อคอมโพสิต (composite tissues) 
ที่มีส่วนประกอบทนทาน 

• เลือกใช้เนือ้เยื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สดุเท่าที่ท าได้มาเย็
บปิด 

• ใช้เนือ้เยื่อโดยรบกวนผิวหนงัและเนือ้เยื่อที่อยู่ติดกั
นให้น้อยที่สดุ 

• วางต าแหน่งรอยเย็บให้ห่างจากบริเวณที่มีแรงกด 

•  ลดความตงึของการเย็บปิดแผลให้น้อยที่สดุ 

GPS 

 

18
.6 

ตรวจดแูผลอย่างสม ่าเสมอและรายงานทนัทีเมื่อพบอาการแ
ผ่นผิวหนงัติดกล้ามเนือ้ไมต่ิด   

GPS 
 

18
.7 

ใช้อปุกรณ์รองรับร่างกายชนิดพเิศษทนัทีชว่งหลงัผ่าตดั 
B2  

18
.8 

การจดัท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยในวิธีที่หลีกเล่ียงการกด
และการรบกวนบริเวณแผลผ่าตดั  

GPS 
 

18
.9 

เมื่อบริเวณแผลที่ได้รับการผ่าตดัหายเพยีงพอแล้ว 
ให้เร่ิมต้นจดัให้ผู้ ป่วยค่อยๆ ลกุนัง่ตามแนวทางทีก่ าหนด   

B2  

การวัดความชุกและอุบตัิการณ์การเกิดแผลกดทับ (Measuring Pressure Injury Prevalence and Incidence) 
19
.1 

ใช้การออกแบบระเบียบวธีิที่เข้มงวดและสอดคล้องกนัในกา
รวดัตวัแปร 

GPS 
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เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูและรายงานความชกุและอุ
บตัิการณ์การเกิดแผลกดทบั     

การใช้แนวปฏิบัตทิี่ดทีี่สุดในคลินิก (Implementing Best Practice in Clinical settings) 
20
.1 

ในระดบัองค์กร 
ประเมินและพฒันาสมรรถนะของผู้ปฏิบตัิอย่างเตม็ที่ 
โดยให้เป็นส่วนหนึง่ของแผนปรับปรุงคณุภาพเพื่อลดอบุตัิกา
รณ์การเกดิแผลกดทบั 

C  

20
.2 

ในระดบัองค์กร 
ประเมินความรู้ของสหสาขาวชิาชีพเก่ียวกบัแผลกดทบั 
เพื่อส่งเสริมโครงการให้ความรู้และปรับปรุงคณุภาพไปสู่การ
ปฏิบตัิ   

B1  

20
.3 

ในระดบัองค์กร 
ประเมินทศันคติและการให้ความร่วมมือของทรัพยากรบคุค
ลเพิ่มมากขึน้ 
เพื่อใช้ในการส่งเสริมโครงการปรับปรุงคณุภาพสู่การปฏิบตัิ 

GPS 

 

 
 
 

 
  

 

  ระดับความน่าเชื่
อถือของหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแ
นะการน าไปใช้ 

20
.4 

ในระดบัองค์กร 
ประเมินและให้มีอปุกรณ์ที่มีคณุภาพและมาตรฐานอย่างเพียงพอส าห
รับใช้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงคณุภาพ 
เพื่อลดอบุตัิการณ์การเกดิแผลกดทบั   

B1  

20
.5 

ในระดบัองค์กร 
พฒันาและด าเนินโครงการปรับปรุงคณุภาพเชิงโครงสร้างที่ปรับแต่งแ
ละในหลายแง่มมุ เพื่อลดอบุตัิการณ์การเกดิแผลกดทบั   

A  

20
.6 

ในระดบัองค์กร 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีหลกัเข้ามีสว่นร่วมในการก ากบัดแูลและด าเนินโ
ครงการปรับปรุงคณุภาพ เพื่อลดอบุตัิการณ์การเกิดแผลกดทบั  

B1  

20
.7 

ในระดบัองค์กร รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ 
และมาตรการท่ีได้มาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์  
และระบบการบนัทึกที่เป็นมาตรฐาน 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงคณุภาพ 
เพื่อลดอบุตัิการณ์การเกดิแผลกดทบั 

B1  
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20
.8 

ในระดบัองค์กร 
จดัให้มีเคร่ืองมือสนบัสนนุการตดัสินใจทางคลินิกให้เป็นส่วนหนึง่ของ
แผนการปรับปรุงคณุภาพ เพื่อลดอบุตัิการณ์การเกิดแผลกดทบั 

B1  

20
.9 

เตรียมภาวะผู้น าทางคลินิกในการป้องกนัและรักษาแผลกดทบัให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงคณุภาพในการลดการเกิดแผลกดทบั 

B1  

20
.1
0 

ในระดบัวชิาชีพ 
จดัให้มีการให้ความรู้ในการป้องกนัและรักษาแผลกดทบั 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงคณุภาพ 
เพื่อลดอบุตัิการณ์การเกดิแผลกดทบั  

A  

20
.1
1 

ในระดบัองค์กร ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบตัิ 
โดยเปรียบเทยีบกบัตวัชีว้ดัคณุภาพอย่างสม า่เสมอ  
ส าหรับการป้องกนัและรักษาแผลกดทบั 

B1  

20
.1
2 

ในระดบัองค์กร ใช้ระบบการป้อนกลบัและการแจ้งเตือน 
เพื่อส่งเสริมโครงการปรับปรุงคณุภาพและผลลพัธ์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่ว
นเสีย  

B2  

การให้ความรู้ผู้ประกอบวิชาชพีด้านสุขภาพ (Health Professional Education) 
21
.1 

ในระดบัองค์กร 
ประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพเก่ียวกบัแผลกดทบั 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินโครงการให้ความรู้และโครงการปรับปรุงคณุภา
พ  

B1  

21
.2 

ในระดบัองค์กร พฒันาและด าเนนิการโครงการให้ความรู้ในแง่มมุต่าง 
ๆ ในเร่ืองการป้องกนัและการรักษาแผลกดทบั 

B2  

 
 
 

 
  

 

 ระดับความน่าเชื่
อถือของหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ 

ระดับข้อเสนอแ
นะการน าไปใช้ 

คุณภาพชวีิต การดูแลตนเองและการให้ความรู้ (Quality of Life, Self-Care and Education) 
22.1 ประเมินภาวะสขุภาพท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวีิต 

ความรู้และทกัษะการดแูลตนเองของแต่ละบคุคลท่ีมีแผลกดทบัหรือ
มีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั 
เพื่อส่งเสริมโครงการปรับปรุงคณุภาพการดแูลแผลกดทบัและโครงก
ารให้ความรู้  

GPS 

 

22.2 ให้ความรู้เร่ืองแผลกดทบั ฝึกทกัษะ 
และให้การสนบัสนนุทางจิตสงัคมในแต่ละบคุคลที่มีแผลกดทบัหรือ
มีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบั 

C  
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QI1 มีแผนส าหรับการประเมินคณุลกัษณะบคุลากรเหมาะสม (เช่น ระดบับคุลากร 
และการผสมผสานทกัษะ) เพื่อให้มัน่ใจว่าการดแูลมีคณุภาพ 

QI9 ผู้ รับบริการทกุรายได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทบัเร็วท่ีสดุหลงัการรับเข้าไว้รักษา/รับย้าย และเป็นระยะหลงัจากนัน้ 
และบนัทึกการประเมินไว้ในเวชระเบียน   

QI2 องค์กรมีโครงสร้างที่ปรับแต่งได้หลายแง่มมุอย่างเหมาะสม 
ส าหรับโครงการปรับปรุงคณุภาพแผลกดทบั   

QI10 ผู้ รับบริการทุกรายจะได้รับการประเมินผิวหนังอย่างครอบคลุมโดยเร็วท่ีสุด หลังรับเข้ารักษา/รับย้าย หลังจากนัน้มีการประเมินเป็นระยะ  
ตามที่ระบไุว้และบนัทึกผลการประเมินไว้ในเวชระเบียน 

QI3 
องค์กรมีนโยบายและขัน้ตอนเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาแผลกดทบัซึง่เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ 

QI11 มีการบนัทึกในเวชระเบียนเก่ียวกับแผนการป้องกนัการเกิดแผลกดทบัเฉพาะบคุคล 
การน าลงสู่การปฏิบตัิและการแก้ไขตามการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเสี่ยงของแต่ละบคุคลท่ีมีแผลกดทบัหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทบั 

QI4 ผู้ปฏิบตัิงานได้รับความรู้ในการป้องกนัและรักษาแผลกดทบัอย่างสม ่าเสมอ QI12 การประเมินของแต่ละบคุคลที่มีแผลกดทบัจะถกูบนัทึกไว้ 

ตัวชีว้ัดคุณภาพเชิงโค

รงสร้าง 
ตัวชีว้ัดคุณภาพเชิงกร

ะบวนการ 

ตัวชีว้ัดคุณภาพเชิงผ

ลลัพธ์ 
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QI5 การบริหารจดัการองค์กรโดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ ผู้ป่วย 
และผู้ดแูลมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลและการด าเนินการตามโครงการป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

QI13 มีการประเมินแผลกดทบั และมีการบนัทึกผลการประเมินอย่างน้อยสปัดาห์ละครัง้เพื่อใช้ติดตามการหายของแผล   
QI14 แผนการรักษาและเป้าหมายการรักษาเป็นรายบคุคล มีความเหมาะสมส าหรับแต่ละรายท่ีมีแผลกดทบั 

QI6 
โปรแกรมการปรับปรุงคณุภาพระบุความพร้อมใช้งานและคณุภาพของอปุกรณ์ส าหรับแผลกดทบั 
และมาตรฐานส าหรับการใช้งาน  

QI15 ทกุรายท่ีมีแผลกดทบั ได้รับการบนัทึกการประเมินความปวดอย่างครอบคลมุ และแผนการรักษาความปวดท่ีเก่ียวข้อง 
 QI16ทกุรายท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทบัจะได้รับการตรวจคดักรองภาวะโภชนาการ และถ้ามีความเก่ียวข้องให้ด าเนินการประเมินอย่างครอบคลมุ 
และมีการบนัทึกการวางแผนการดแูลโภชนาการ    

QI7 องค์กรมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนบัสนุนการตดัสินใจทางคลินิกเพื่อป้องกนัและรักษาแผลกดทบั QI17ผู้ป่วยทกุรายท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทบั (และ/หรือผู้ดแูล) ต้องได้รับข้อมลูเก่ียวกบัการป้องกันและการรักษาแผลกดทบั ฝึกทกัษะการดแูลตนเอง 
และให้การสนบัสนนุด้านจิตสงัคม 

QI8 
มผีู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพเฉพาะทางที่พร้อมให้การสนบัสนนุการป้องกนัและรักษาแผลกดทบั  

QI18 การวดัอตัราการเกิดแผลกดทบั มีการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอและรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  
 

 

ระบบการจ าแนกประเภทท่ีใช้กันทั่วไป 
 

ระบบการจ าแนกประเภทแผลกดทบัดงัต่อไปนี ้มีการใช้ในพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ที่แตกตา่งกนั 
แนวปฏิบตัิทางคลินิกยงัหมายรวมถึงภาพถ่ายและภาพประกอบ ประเภท/ระดบัแผลกดทบั 
และรายการท่ีกว้างขวางมากขึน้ที่ใช้กนัอยู่โดยทัว่ไปในระบบการจ าแนกประเภทแผลกดทบั 
 

International NPUAP/ EPUAP 
Pressure Ulcer Classification 
System (2009, 2014) 

WHO ICD-11 (2018) NPUAP Classification System 
(April 2016) 

แผลกดทบั ประเภท/ระดับ 
1:รอยแดงเมื่อกดรอยแดงไม่จาง 

EH90.0 แผลกดทับเกรด 1 
 

แผลกดทบัระดับ 
1:รอยแดงบนผิวหนังปกติ 
เมื่อกดรอยแดงไม่จาง 

ผิวหนงัปกติมีรอยแดงเฉพาะที่ 
เมื่อกดรอยแดงไม่จาง 
ปกติเกิดบริเวณปุ่ มกระดกู 
ผิวหนงัที่มีผิวสีคล า้อาจไม่เห็นรอยแด
ง 
สีของมนัอาจแตกต่างจากสีของผิวห
นงัรอบ ๆ บริเวณรอยแดงนีอ้าจปวด 
แข็ง นิ่ม 
อุ่นกว่าหรือเย็นกว่าเมื่อเทียบกับเนือ้เ
ยื่อข้างเคียง 
แผลกดทบัประเภท/ระดบั 1 
อาจยากที่จะตรวจพบได้ในผู้มีผิวสีค
ล า้ 
อาจระบุว่าเป็นผู้ที่”มีความเสี่ยง”(ส่ง
สญัญาณว่ามีความเสี่ยง) 

แผลกดทบัเกรด 1 
เป็นระยะเร่ิมของการเกิดแผล 
ผิวหนงัยงัคงปกติ 
แต่มีรอยแดงเฉพาะที่ 
เมื่อกดรอยแดงสีไม่จาง 
ปกติจะเป็นบริเวณปุ่ มกระดูก 
บริเวณนีอ้าจปวด แข็ง นิ่ม 
อุ่นกว่าหรือเย็นกว่าเมื่อเทียบกับเ
นือ้เยื่อข้างเคียง 
มนัอาจจะเป็นเร่ืองยากที่จะตรวจ
พบได้ในผู้มีผิวสีคล า้ 
แต่บริเวณที่เป็นปัญหานี ้
อาจมีสีแตกต่างจากผิวหนงัรอบ ๆ 
การปรากฏของแผลกดทบัเกรด 1 
อาจบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดแผลได้จริง   

รอยแดงเฉพาะที่บนผิวหนงัปกติ 
เมื่อกดรอยแดงไม่จาง 
ซึง่รอยแดงอาจเห็นแตกต่างกนัในผิว
หนงัที่มีผิวสีผิวคล า้ 
สีรอยแดงบนผิวหนงัที่เห็น 
หรือความรู้สกึที่เปล่ียนไป อณุหภมูิ 
หรือความแข็งของผิวหนงั 
อาจท าให้ภาพท่ีเห็นเปล่ียนไป 
สีที่เปล่ียนไปไม่รวมถึงการเปล่ียนเป็
นสีม่วงหรือน า้ตาลแดง 
ส่ิงเหล่านีอ้าจบ่งบอกถึงการบาดเจ็บ
ของเนือ้เยื่อชัน้ลกึ 
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International NPUAP/ EPUAP 
Pressure Ulcer Classification 
System (2009, 2014) 

WHO ICD-11 (2018) NPUAP Classification System 
(April 2016) 

แผลกดทบัประเภท/ระดับ 2: 

สูญเสียผิวหนังบางส่วน 

EH90.1 แผลกดทับเกรด 2 แผลกดทบัระดับ 
2:สูญเสียผิวหนังบางส่วนเผยให้เห็
นหนังแท้ 

สญูเสียผิวหนงับางส่วนของหนงัแท้ 
แสดงให้เห็นแผลเปิดตืน้ 
มีพืน้แผลเป็นสีแดงชมพ ูไม่มีเนือ้ตาย 
และอาจเห็นเป็นตุ่มน า้เหลืองทัง้ที่ยงัไ
ม่แตกหรือแตกแล้ว 
เห็นเป็นแผลตืน้ท่ีมีลกัษณะมนัวาวหรื
อแห้ง โดยไม่มีเนือ้ตายหรือรอยช า้* 
แผลกดทบัประเภท/ระดบันีจ้ะไมใ่ช้อธิ
บายผิวหนงัฉีกขาด รอยไหม้จากเทป 
ฝีเย็บอกัเสบ ผิวหนงัเป่ือยยุ่ย 
หรือผิวหนงัแตกเป็นแผล  
*รอยช า้บ่งชีว้่า 
สงสยัเป็นการบาดเจ็บเนือ้เยื่อชัน้ลึก  

 

 

แผลกดทบัที่มีการสูญเสียผิวหนงับา
งส่วนของหนงัแท้ 
แสดงให้เห็นเป็นแผลเปิดที่ตืน้ 
พืน้แผลเป็นสีแดงชมพ ู
ไม่มีเนือ้ตายหรือเป็นตุ่มน า้เหลืองหรือ
ตุ่มน า้เหลืองปนเลือด ซึง่อาจแตกออก 
แผลกดทบัเกรดนีไ้มค่วรใช้ในการอธิบา
ยผิวหนงัฉีกขาด รอยไหม้จากเทป 
ฝีเย็บอกัเสบ ผิวหนงัเป่ือยยุย่ 
หรือผิวหนงัแตกเป็นแผล 

 

สญูเสียผิวหนงับางส่วนเผยให้เหน็หนั
งแท้ พืน้แผลยงัคงท าหน้าที่ได้ 
ลกัษณะเป็นสีชมพ ูแดง 
มีความชุ่มชืน้ 
และอาจเห็นเป็นตุ่มน า้เหลืองทัง้ที่ยงัไ
ม่แตกหรือแตกแล้ว 
จะมองไมเ่ห็นชัน้ไขมนัและเนือ้เยือ่ที่ลึ
กกวา่ ไม่ปรากฏเนือ้เยื่อแกรนเูลชนั 
เนือ้ตาย (slough) และสะเกด็เนือ้ตาย 
(eschar) 
การบาดเจ็บเหล่านีโ้ดยปกติเกิดจากอ
าการไม่พงึประสงค์ของการไหลเวียน
อากาศและความชืน้เฉพาะจดุ 
(microclimate) 
และแรงเฉือนในบริเวณผิวหนงัเหนือเ
ชิงกราน และแรงเฉือนบริเวณส้นเท้า 
แผลระดบันีไ้ม่ควรใช้อธิบายการบาดเ
จ็บของผิวหนงัจากความเปียกชืน้ 
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ซึง่รวมถึงการอกัเสบของผวิหนงัจากก
ารควบคมุการขบัถา่ยไม่ได้ 
และการอกัเสบของผิวหนงัจากเหงื่อ 
การบาดเจ็บของผิวหนงัจากกาวของวั
สดทุางการแพทย์ 
หรือแผลทีเ่กิดจากอบุตัเิหต ุ
(ผิวหนงัฉีกขาด แผลไหม้ แผลถลอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

International NPUAP/ 
EPUAP Pressure Ulcer 
Classification System 
(2009, 2014) 

WHO ICD-11 (2018) NPUAP Classification System (April 
2016) 

แผลกดทบัประเภท/ระดับ 
3: สูญเสียชัน้ผิวหนังทุกชัน้ 

EH90.2 แผลกดทับเกรด 3 แผลกดทบัระดับ 3: 
สูญเสียชัน้ผิวหนังทุกชัน้ 

สญูเสียชัน้ผิวหนงัทกุชัน้ 
อาจมองเห็นถึงชัน้ไขมนั 
แต่ไม่ถึงชัน้กระดกู 
เส้นเอ็นหรือกล้ามเนือ้ 
อาจมองเห็นเนือ้ตาย 
แต่เนือ้ตายไม่ปกปิดส่วนลกึข
องเนือ้เยื่อที่สญูเสียไป 
อาจพบโพรงใต้ผิวหนงัทีม่ีลกั
ษณะชอนในแนวระนาบ 
และโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณ
ะชอนในแนวลกึ 
ความลกึของแผลกดทบัประเภ
ท/ระดบั 3 
มีความแตกตา่งตามต าแหน่ง

แผลกดทบัที่สญูเสียชัน้ผิวหนงัทกุชัน้ 
อาจมองเห็นถึงชัน้ไขมนั 
แต่ไม่ถึงชัน้กระดกู 
เส้นเอ็นหรือกล้ามเนือ้ 
อาจมองเห็นเนือ้ตาย 
แต่เนือ้ตายไม่ปกปิดส่วนลกึของเนือ้เยื่อ
ทีส่ญูเสียไป 
อาจมีโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนใน
แนวระนาบ 
และโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนในแ
นวลกึ เข้าไปในเนือ้เยื่อที่อยู่ตดิกนั 
ความลกึมคีวามแตกตา่งตามต าแหน่ง
ทางกายวิภาค:แผลกดทบัเกรด 3  
เป็นแผลตืน้ได้ในบริเวณที่มีพืน้ท่ีเล็ก ๆ 

สญูเสียชัน้ผิวหนงัทกุชัน้ซึง่มองเห็นถึงชัน้ไ
ขมนัในแผล และมกัพบเนือ้เยื่อแกรนเูลชนั 
และขอบแผลที่ม้วนเข้า 
อาจพบเนือ้ตายและ/หรือสะเก็ดเนือ้ตาย 
ความลกึของเนือ้เยื่อที่บาดเจ็บมคีวามแตก
ต่างตามต าแหน่งทางกายวิภาค เช่น 
บริเวณที่มีไขมนัมากแผลจะลกึ 
อาจพบโพรงใต้ผิวหนงัทีม่ีลกัษณะชอนใน
แนวระนาบ 
และโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนในแนว
ลกึจะไม่พบพงัผืด กล้ามเนือ้ เส้นเอ็น 
เนือ้เยื่อเก่ียวพนั 
กระดกูอ่อนและ/หรือกระดกู 
ถ้าพบเนือ้ตาย 
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ทางกายวิภาค ดัง้จมกู ห ู
ท้ายทอย และตาตุ่ม 
ไม่มีไขมนัใต้ผิวหนงั 
แผลกดทบัประเภท/ระดบั 3 
มองเห็นเป็นแผลตืน้ 
ในทางตรงข้าม 
บริเวณที่มีไขมนัมาก 
แผลกดทบัประเภท/ระดบั 3 
จะลกึมาก มองหรือคล า 
กระดกู/เส้นเอ็น ไม่ได้  

หรือที่ไม่มีไขมนัใต้ผิวหนงั (เช่นดัง้จมกู 
ห ูท้ายทอย และตาตุ่ม) ในทางตรงข้าม 
แผลกดทบัเกรด 3 
จะลกึมากในบริเวณทีม่ีไขมนัมาก 

หรือสะเก็ดเนือ้ตายปกคลมุเนือ้เยื่อที่สญูเสี
ยทัง้หมด 
ลกัษณะนีเ้ป็นแผลกดทบัท่ีไม่สามารถระบุ
ระดบัได้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

International NPUAP/ EPUAP 
Pressure Ulcer Classification 
System (2009, 2014) 

WHO ICD-11 (2018) NPUAP Classification System 
(April 2016) 

แผลกดทบัประเภท/ระดับ 4: 
สูญเสียชัน้ผิวหนังทุกชัน้ 

EH90.3 แผลกดทับเกรด 4 แผลกดทบัระดับ 
4:สูญเสียชัน้ผิวหนังทกุชัน้และเนือ้
เยื่อ 

สญูเสียชัน้ผิวหนงัทุกชัน้ 
มองเห็นกระดกู 
เส้นเอ็นและกล้ามเนือ้ 
อาจเห็นเนือ้ตายหรือสะเก็ดเนือ้ตาย
บนพืน้แผลบางส่วนรวมถึงโพรงใต้ผิว
หนงัที่มีลกัษณะชอนในแนวระนาบ 

แผลกดทบัที่เห็นหรือคล ากล้ามเนือ้ 
เส้นเอ็น หรือกระดกูได้ชัดเจน 
อนัเป็นผลจากการสูญเสียของชัน้ผิว
หนงัทุกชัน้และไขมนัใต้ผิวหนงั 
อาจมีเนือ้ตายหรือสะเก็ดเนือ้ตาย 
ความลึกอาจแตกต่างตามต าแหน่งท

สญูเสียชัน้ผิวหนงัทกุชัน้และเนือ้เยื่อร่
วมกบัพงัผืดกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น 
เนือ้เยื่อเก่ียวพนั กระดกูอ่อน 
หรือกระดกูในแผลมองเห็นหรือคล าได้
โดยตรง 
อาจมองเห็นเนือ้ตายและ/หรือสะเก็ดเ
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และโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนใน
แนวลกึที่อาจพบบ่อย 
ความลึกของแผลกดทบัประเภท/ระดั
บ 4 
แตกตา่งตามต าแหน่งทางกายวภิาค 
ดัง้จมกู ห ูท้ายทอย 
และตาตุม่ไม่มีไขมนัใต้ผิวหนงั 
และแผลกดทบันีอ้าจเป็นแผลตืน้ 
แผลกดทบัประเภท/ระดบั 4 
ขยายเข้าไปในเนือ้เยื่อและ/หรือโครงส
ร้างรองรับ (เชน่ พงัผืด 
เส้นเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อ) 
ท าให้กระดกูอกัเสบได้ 
มองหรือคล ากระดกู/เส้นเอ็นได้ 

างกายวิภาค: 

แผลกดทบัอาจเป็นแผลตืน้ในบริเวณ
ที่มีชัน้ใต้ไขมนัน้อยหรือไม่มี (เช่น 
ดัง้จมกู หู ท้ายทอย หรือตาตุ่ม) 
แต่โดยทัว่ไปจะลึกและมักพบโพรงใต้
ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนในแนวระนาบ
หรือโพรงใต้ผิวหนงัทีม่ีลกัษณะชอนใน
แนวลกึ เข้าไปในเนือ้เยื่อที่อยูต่ิดกนั 

 
 

นือ้ตาย มกัพบขอบแผลม้วนเข้า 
โพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะชอนในแน
วระนาบ 
และ/หรือโพรงใต้ผิวหนงัที่มีลกัษณะช
อนในแนวลกึ 
ความลกึแตกตา่งตามต าแหน่งทางกา
ยวิภาค 
ถ้าพบเนือ้ตายหรือสะเก็ดเนือ้ตายปก
คลมุเนือ้เยื่อที่สญูเสียทัง้หมดลกัษณะ
นีเ้ป็นแผลกดทบัท่ีไม่สามารถระบรุะดั
บได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

International NPUAP/ 
EPUAP Pressure Ulcer 
Classification System 
(2009, 2014) 

WHO ICD-11 (2018) NPUAP Classification System (April 2016) 

ไม่สามารถระบุระดบัได้:ไ
ม่ทราบความลึก  

EH90.5 
แผลกดทบัท่ีไม่สามารถระบเุก

แผลกดทบัท่ีไม่สามารถระบรุะดบัได้:มีการบดบงั
การสญูเสียชัน้ผิวหนงัทกุชัน้และเนือ้เยื่อ 
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รดได้  
การสญูเสียเนือ้เยื่อทัง้หมดซึง่
พืน้ของแผลถกูปกคลมุด้วยเ
นือ้ตาย (สีเหลือง 
สีน า้ตาลแดง สีเทา 
สีเขียวหรือน า้ตาล) 
และ/หรือสะเก็ดเนือ้ตาย 
(สีน า้ตาลแดง 
สีน า้ตาลหรือด า) ในพืน้แผล 
จนกระทัง่เนือ้ตายหรือสะเก็
ดเนือ้ตายถูกก าจดัออกจึง 
ท าให้เห็นพืน้แผล 
และความลึกที่แท้จริง 
ไม่เช่นนัน้ 
ประเภท/ระดบัของแผลกดทั
บก็ไม่สามารถระบุได้ 
สะเก็ดเนือ้ตายที่ติดแน่น 
(แห้ง ติดแน่น 
คงสภาพไม่มีรอยแดง 
หรือโยกแล้วไม่เคลื่อน) 
บริเวณส้นเท้าท าหน้าที่เป็น
สิ่งปกปิดธรรมชาติ 
(ชีวภาพ) ของร่างกาย 
และไม่ควรก าจดัออก 

แผลกดทบัที่มีการสญูเสียผิว
หนงัทุกชัน้ 
ซึง่ความลึกของแผลถูกบดบงั
ทัง้หมดด้วยเนือ้ตาย 
(สีเหลือง สีน า้ตาลแดง สีเทา 
สีเขียวหรือน า้ตาล) 
และ/หรือสะเก็ดเนือ้ตาย(สี
น า้ตาลแดง สีน า้ตาลหรือด า) 
ในพืน้แผล 
จนกระทัง่เนือ้ตาย 
และ/หรือสะเก็ดเนือ้ตายถูก
ก าจดัออก 
จึงท าให้เห็นพืน้แผล 
ซึง่ถ้าไม่เอาออกมนัเป็นไปไม่
ได้เลยที่จะระบุว่าเป็นแผลกด
ทบัเกรด 3 หรือเกรด 4  

 

 

การสญูเสียชัน้ผิวหนงัทัง้หมดและเนือ้เยื่อ 
ซึง่ขอบเขตความเสียหายของเนือ้เยื่อไม่สามาร
ถยืนยนัได้เพราะถูกปกคลมุด้วยเนือ้ตายหรือส
ะเก็ดเนือ้ตาย 
ถ้าหากมีการเอาเนือ้ตายหรือสะเก็ดเนือ้ตายออ
ก จะสามารถระบไุด้วา่เป็นแผลกดทบัระดบั 3 
หรือระดบั 4 ได้ สะเก็ดเนือ้ตายที่ติดแน่น 
(กล่าวคือ แห้ง ตดิแน่น คงสภาพไม่มีรอยแดง 
หรือโยกแล้วไม่เคลื่อน) 
บริเวณส้นเท้าหรืออวยัวะส่วนปลายที่เกิดจากการ
ขาดเลือดไม่ควรท าให้นิม่ลงหรือก าจดัออก 
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สงสัยเนือ้เย่ือชัน้ลกึถูกท าลาย:     

ไม่ทราบความลึก 

 

EH90.4 

สงสัยแรงกดชัน้ลกึท าให้เนือ้
เย่ือถูกท าลาย 
ไม่ทราบความลึก 

เนือ้เย่ือชัน้ลึกถูกท าลาย: 

สีแดงเข้ม น า้ตาลแดง หรือสม่ีวง 
เมื่อกดแล้วสีไม่จาง 
ยังคงสีเดิมถาวร 

ผิวหนงัปกติที่เปลี่ยนเป็นสีม่วง 
หรือน า้ตาลแดง หรือมีตุ่มน า้เลือด 
เนื่องจากเนือ้เยื่ออ่อนได้รับอนัตรายจา
กแรงกดและ/หรือแรงเฉือน 
เนือ้เยื่อบริเวณนีอ้าจมีอาการน ามาก่อน คือ 
ปวด แข็งตงึ อ่อน ก้อนน่ิมๆ อุ่น 
หรือเย็นกวา่เนือ้เยื่อบริเวณใกล้เคียง 
การบาดเจ็บเนือ้เยื่อชัน้ลกึนีอ้าจยากทีจ่ะตร
วจได้ในผู้ที่มีผิวสีคล า้ การเปล่ียนแปลงนี ้
อาจรวมถงึ ตุ่มน า้บาง ๆ 
เหนือบริเวณพืน้แผลที่คล า้ 
แผลอาจมีการเปล่ียนแปลงมากขึน้และอาจ
ปกคลมุด้วยสะเก็ดเนือ้ตายบาง ๆ 
การเปล่ียนแปลงนีอ้าจลกุลามเข้าไปในชัน้เ
นือ้เยื่อใกล้เคยีงอยา่งรวดเร็วแม้ว่าจะได้รับ
การรักษาอยา่งดีที่สดุ 

บริเวณผิวหนงัที่ได้รับบาดเจ็
บจากแรงกดหรือแรงเฉือน 
ซึง่คาดการณ์ว่า 
จะมีการพฒันาเป็นแผลกดทั
บที่ลกึ แต่ยงัไม่ได้เกิดขึน้ 
ผิวหนงัที่ได้รับผลกระทบจะเ
ปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือน า้ตาล
แดง 
และอาจเห็นเป็นตุ่มน า้เลือด 
อาจปวดและบวม 
บริเวณดงักล่าวสามารถเป็น
ได้ทัง้อุ่นขึน้หรือเย็นลงกว่าเนื ้
อเยื่อใกล้เคียง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
แผลลกึ 
อาจเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว 
แม้ว่าจะได้รับการรักษาอย่า
งดีที่สดุ 

 

 

ผิวหนงัปกติหรือผิวหนงัที่มีแผลเปิ
ดบริเวณที่เป็นสีแดงเข้ม 
น า้ตาลแดง 
หรือสีม่วงเมื่อกดแล้วสีไม่จาง 
ยงัคงเป็นสีเดิมถาวร 
หรือมีการแยกของหนงัก าพร้าท าให้เ
ห็นพืน้แผลสีเข้มหรือตุ่มน า้เลือด 
ความปวดและการเปล่ียนแปลงอณุห
ภมูิ มกัเกดิก่อนการเปล่ียนแปลงสีผิว 
การเปล่ียนแปลง     สีผิว 
อาจแตกตา่งกนัในผิวสีคล า้ 
การบาดเจ็บนีเ้ป็นผลจากความรุนแร
งและ/หรือการถกูกดทบัเป็นเวลานาน 
ร่วมกบัมแีรงเฉือนบริเวณที่กระดกูแล
ะผิวหนงัเชื่อมประสานกนั 
แผลอาจเกดิขึน้อยา่งรวดเร็วท าให้มอ
งเห็นขอบเขตที่แท้จริงของการบาดเจ็
บท่ีลกุลามออกไป 
หรืออาจจะหายโดยไม่มีการสญูเสียเ
นือ้เยื่อ ถ้ามองเห็นสะเกด็เนือ้ตาย 
เนือ้เยื่อชัน้ใต้ผิวหนงั 
เนือ้เยื่อแกรนเูลชนั พงัผืด กล้ามเนือ้ 
หรือโครงสร้างภายใต้ผิวอื่น ๆ 
ส่ิงเหล่านีบ้่งชีถ้งึแผลกดทบัท่ีมีการสู
ญเสียชัน้ผิวหนงัทกุชัน้ 
(แผลกดทบัท่ีไม่สามารถระบรุะดบัได้ 
แผลกดทบัทบัระดบั 3 หรือระดบั 4) 
ไม่ใช้แผลกดทบัเนือ้เยื่อชัน้ลกึ 
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