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บทนา
คานา
แนวปฏิบตั ิอ้างอิงฉบับย่อนี ้ เป็ นการสรุปจากข้ อเสนอแนะ
และคาแถลงข้ อปฏิบตั ิที่ดีซงึ่ เป็ นส่วนประกอบอยู่ในฉบับเต็มของแนวปฏิบตั ิทางคลินิกระหว่างประเทศ (The
International Clinical Practice Guideline)(ฉบับปี 2019)
ในแนวปฏิบตั ิทางคลินิกฉบับเต็มจะให้ รายละเอียดการวิเคราะห์หลักฐานที่ใช้ ในข้ อเสนอแนะและคาแถลงข้ อปฏิบตั ิทดี่ ี
และรวมถึงข้ อพิจารณาในการนาไปปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมในบริบทนัน้ ๆ ที่ระบุในแนวปฏิบตั ิอ้างอิงฉบับย่อ
แนวปฏิบตั ิอ้างอิงฉบับย่อนี ้มีไว้ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพใช้ อ้างอิงในคลินิกในช่วงที่มเี วลาจากัด
ผู้ใช้ ไม่ ควรพึ่งพาข้ อความที่ตดั ตอนมาจากแนวปฏิบตั ิอ้างอิงฉบับย่ อเพียงอย่ างเดียว
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ พฒ
ั นาจากความร่วมมือระหว่างองค์กร European Pressure Ulcer Advisory Panel
(EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) แ ล ะ the Pan Pacific Pressure Injury
Alliance (PPPIA) นอกจากนี ้ยังมี 14 องค์กรทางการดูแผลจาก 12
ประเทศเข้ าร่วมโครงการในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เข้ าร่วมในการพัฒนาภายใต้ ทศิ ทางและการกากับดูแลของกลุ่มพันธมิตรกากับดูแลแนวปฏิบตั ิ Guideline
Governance Group (GGG) และนักระเบียบวิธี(Methodologist) ทีมพัฒนาเต็มรูปแบบประกอบด้ วย 181
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกในสาขาแผลกดทับ รวมถึงสมาชิก 12 คนจาก GGG
นักระเบียบวิธีและสมาชิกจากคณะทางาน 168 คน
แนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ ใช้ ระเบียบวิธีลา่ สุดในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ระเบียบวิธีการดังกล่าวได้ ตีพมิ พ์เผยแพร่และมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ ว
การค้ นหาวรรณกรรมกาหนดถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018
ซึง่ งานวิจยั แต่ละชิ ้นได้ รับการประเมินและการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและด้ วยความระมัดระวัง งานวิจยั ฉบับใหม่ ๆ
ได้ รับการรวบรวมเพิ่มเติมจากงานวิจยั ในแนวปฏิบตั ิฉบับก่อนหน้ า
เพื่อขยายขอบเขตและแนวทางในการจัดทาข้ อเสนอแนะและสะท้ อนให้ เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ล่าสุด
แนวปฏิบตั ิอ้างอิงฉบับที่ตีพิมพ์ครัง้ ที่สามนี ้ประกอบด้ วย 114 ข้ อเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ซึง่ สนับสนุนโดยภาพรวมจากงานวิจยั ข้ อพิจารณาในการนาไปปฏิบตั ิ
มีการพิจารณาถึงแนวทางที่ชว่ ยผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิในคลินิก
รายละเอียดของการวิเคราะห์ การอภิปรายงานวิจยั ที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินอย่างเป็ นระบบ
และด้ วยความระมัดระวังของสมมติฐานและความรู้ตามบริบททีเ่ กี่ยวข้ องในด้ านนี ้
ระดับของข้ อเสนอแนะระบุความสาคัญของข้ อเสนอแนะบนพื ้นฐานของโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ ้น
ข้ อเสนอแนะนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงความมัน่ ใจที่ผ้ ใู ช้ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยไม่เกิดอันตราย
และสามารถใช้ ในการจัดลาดับความสาคัญการดูแลแผลกดทับลงสู่การปฏิบตั ิ หลาย ๆ
หัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและการรักษาแผลกดทับ ยังไม่ได้ รับการวิจยั อย่างกว้ างขวาง
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สาหรับช่องว่างที่ยงั ไม่มีงานวิจยั ในการดูแลรักษานี ้ GGG ได้ พฒ
ั นาคาแถลงข้ อปฏิบตั ิที่ดีไว้ 62 ข้ อ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ ให้ การดูแลที่มีคณ
ุ ภาพในการป้องกันและรักษาแผลกดทับ
การพัฒนาแนวปฏิบตั ินี ้ ผู้ป่วย ผู้ดแู ลอย่างไม่เป็ นทางการ (สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน) รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น
ๆ ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมอย่างกว้ างขวาง มีการสารวจออนไลน์ ผู้ป่วย ผู้บริโภค และผู้ดแู ลอย่างไม่เป็ นทางการ
เกี่ยวกับเป้าหมายการรักษา การลาดับความสาคัญและการศึกษาที่จาเป็ น
มีผ้ ปู ่ วยและครอบครัวทัว่ โลกได้ สง่ แบบสารวจกลับจานวน 1,233 คน
ซึง่ คาตอบทังหมดนี
้
้ได้ นามารวบรวมในร่างแนวปฏิบตั ิ
สาหรับเอกสารร่างข้ อเสนอแนะและหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนแนวปฏิบตั ิ ได้ มีการทบทวนโดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(บุคคลและองค์กร) จานวน 699 คนจากกทัว่ โลกที่ได้ ลงทะเบียนไว้ ล่วงหน้ า

ข้ อจากัด และความเหมาะสมในการใช้ แนวปฏิบัติ
• แนวปฏิบตั ิฉบับนี ้มีส่วนช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้บริโภค และผู้ดแู ลอย่างไม่เป็ นทางการ
ใช้ ตดั สินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสาหรับเงือ่ นไขทางคลินิกที่เฉพาะเจาะจง
ข้ อเสนอแนะตามหลักฐานเชิงประจักษ์และคาแถลงข้ อปฏิบตั ิที่ดนี ี ้
อาจไม่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ ในทุกสถานการณ์
• การตัดสินใจที่จะนาข้ อเสนอแนะใด ๆ
จะต้ องทาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้ านการแพทย์ร่วมกับผู้ป่วยและผู้ดแู ลอย่างไม่เป็ นทางการ
และร่วมกับการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่และสถานการณ์ในขณะนัน้
ไม่มีข้อความใดในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ทดแทนข้ อแนะนาทางการแพทย์ที่เป็ นกรณีเฉพาะ
• เนื่องจากใช้ ระเบียบวิธีที่เข้ มงวดในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ สมาชิกกลุ่ม Guideline Governance Group
เชื่อว่าการวิจยั ที่สนับสนุนข้ อเสนอแนะมีความถูกต้ อง
มีความพยายามทุกวิถีทางในการประเมินและการวิเคราะห์งานวิจยั ที่มใี นเอกสารนี ้อย่างเป็ นระบบและด้ วยความร
ะมัดระวัง
อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของการศึกษาแต่ละบุคคลที่นามาอ้ างอิงในเอกสารฉบับนี ้
• แนวปฏิบตั ิฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ สาหรับศึกษาและเป็ นข้ อมูลเท่านัน้
• แนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ประกอบไปด้ วยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ณ เวลาที่พิมพ์เผยแพร่
การวิจยั และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และข้ อเสนอแนะจากหลักฐานและคาแถลงข้ อปฏิบตั ิที่ดีซงึ่ มีอยู่อาจไม่สอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าในอนาคต
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพมีความรับผิดชอบในการรักษาความรู้ในการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานวิจยั และเทคโนโ
ลยีที่ก้าวหน้ าขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลในการตัดสินใจทางคลินิก
• มีการใช้ ชอื่ สามัญของผลิตภัณฑ์พร้ อมคาอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่นามาจากงานวิจยั
ไม่มีสิ่งใดในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
• ไม่มีสิ่งใดในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรฐานสาหรับการรับรอง มาตรฐานการเข้ ารหัส
หรื อข้ อบังคับสาหรับการชาระเงินคืน
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• แนวปฏิบตั ิฉบับนี ้มิได้ แสวงหาข้ อมูลความปลอดภัยและการใช้ งานอย่างเต็มรูปแบบสาหรับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างไรก็ตามได้ มีการนาเสนอเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยและการใช้ งานโดยทัว่ ไปปรากฏอยู่
ผลิตภัณฑ์ทงหมดควรใช้
ั้
ตามคาแนะนาของผู้ผลิต

ระดับความน่ าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ และระดับข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
ผู้ร่วมพัฒนามาตรฐานแต่ละบุคคลได้ รับมอบหมายให้ ศกึ ษาระดับของหลักฐานตามการออกแบบการวิจยั
เนื ้อหาของหลักฐานที่สนับสนุนข้ อเสนอแนะแต่ละข้ อ
ได้ ถกู กาหนดระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื ้นฐานของปริมาณ
ระดับและความสมา่ เสมอของหลักฐาน
มีการใช้ กระบวนการลงคะแนนเพื่อหาฉันทามติจากผู้ได้ รับมอบหมายในการกาหนดระดับข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
ระดับข้ อแสนอแนะการนาไปใช้ มไี ว้ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพในการจัดลาดับการนาลงสู่การปฏิบตั ิ
สาหรับคาอธิบายและบริบทของระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ และระดับข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
ให้ อ้างอิงจากแนวปฏิบตั ิและ/หรื อ แนวปฏิบตั ิระดับนานาชาติเว็บไซต์
ระดับข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
เป็ นขอบเขตสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพที่สามารถนาไปใช้ อย่างมั่นใจว่า
การยึดมัน่ ตามข้ อเสนอแนะจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย

ระดับความน่ าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
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 พ สู ง ม า ก ก ว่ า 1 ก า ร วิ จั ย
ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้ อ
• หลักฐานมีความสอดคล้ องกัน
B1
• หลักฐานที่ได้ จากการวิจยั ระดับ 1 (Level 1) ที่มีคณ
ุ ภาพปานกลางหรื อตา่ ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้ อ
• หลักฐานที่ได้ จากการวิจยั ระดับ 2 (Level 2) ที่มีคณ
ุ ภาพปานกลางหรื อตา่ ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้ อ
• การวิจยั ส่วนใหญ่มีผลลัพธ์ที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องที่สามารถอธิบายได้
B2
• หลักฐานที่ได้ จากการวิจยั ระดับ 2 (Level 2) ที่มีคณ
ุ ภาพต่า ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้ อ
• หลักฐานที่ได้ จากการวิจยั ระดับ 3 หรื อ 4 (Level 3 or 4) (โดยไม่คานึงถึงคุณภาพ)
ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้ อ
• การศึกษาส่วนใหญ่มีผลลัพธ์ที่สอดคล้ อง และไม่สอดคล้ อง ที่สามารถอธิบายได้
C
• หลักฐานที่ได้ จากการวิจยั ระดับ 5 (Level 5) (หลักฐานทางอ้ อม)
เช่นการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นมนุษย์ มนุษย์ที่มแี ผลเรื อ้ รังอื่น ๆ การทดลองในสัตว์
• หลักฐานที่มเี นื ้อหาไม่สอดคล้ องกัน ที่ไม่สามารถอธิบายได้
สะท้ อนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้นจริงในหัวข้ อนัน้
GPS คาแถลงข้ อปฏิบตั ทิ ่ดี ี
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•

คาแถลงซึง่ ไม่สนับสนุนด้ วยเนื ้อหาของหลักฐานที่ระบุไว้ ข้างต้ น แต่ได้ รับการพิจารณาโดย GGG
ว่ามีนยั สาคัญสาหรับการปฏิบตั ทิ างคลินิก

ระดับข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
↑↑ ข้ อเสนอแนะในทางบวกที่เข้ มแข็ง ชัดเจน: นาไปปฏิบตั ิได้ ทนั ที

↑

ข้ อเสนอแนะในทางบวกที่อ่อน: อาจนาไปปฏิบตั ิได้
ไม่มีข้อเสนอแนะเฉพาะ

↓
↓↓

ข้ อเสนอแนะในทางลบที่อ่อน: อาจจะไม่ปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะในทางลบที่ชดั เจน: ห้ ามปฏิบตั ิอย่างเด็ดขาด

ข้ อเสนอแนะของแนวปฏิบัติและคาแถลงข้ อปฏิบัติท่ ดี ี
คาบรรยายในข้ อเสนอแนะต่าง ๆ อยู่บนพื ้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ ผู้ป่วย และผู้ดแู ลอย่างไม่เป็ นทางการ
นาไปใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม สอดคล้ องกับเงื่อนไขทางคลินิกที่มีอยูอ่ ย่างเฉพาะเจาะจง
ข้ อเสนอแนะและคาแถลงข้ อปฏิบตั ิที่ดีอาจไม่เหมาะสมสาหรับใช้ ในทุก ๆ บริบท สถานที่ และในสถานการณ์ที่แตกต่าง
แนวปฏิบตั ิที่ให้ มานี ้ ไม่ควรพิจารณาว่าเป็ นคาแนะนาทางการแพทย์สาหรับกรณีเฉพาะเจาะจง
แนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะใด ๆ ในฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาและใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบเท่านัน้
ไม่มีข้อความใดในคู่มือนี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่ อย่างใดโดยเฉพาะ

ข้ อเสนอแนะและคาแถลงข้ อปฏิบัตทิ ่ดี ี
ซึ่งนาเสนอด้ านล่ างนีเ้ ป็ นแนวทางทั่วไปสาหรับการปฏิบัตทิ างคลินิกที่เหมาะสมและนาลงสู่การปฏิบัติโดยผู้ป
ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสม โดยขึน้ อยู่กับการตัดสินใจทางคลินิกของแต่ ละกรณี
ร่ วมกับพิจารณาความต้ องการของผู้ป่วย ผู้บริโภค รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่
แนวปฏิบตั ินคี ้ วรนาไปใช้ อย่ างระมัดระวังโดยตระหนักถึงวัฒนธรรมและด้ วยท่ าทีท่เี คารพ ตามหลักการ
การคุ้มครอง การมีส่วนร่ วมและการเป็ นหุ้นส่ วน
การสกัดข้ อมูลที่นามาเสนอในแนวปฏิบัตอิ ้ างอิงฉบับย่ อนี ้
มิได้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้ แยกออกจากแนวปฏิบตั ิทางคลินิกฉบับเต็ม ซึ่งแนวปฏิบัตทิ างคลินิกฉบับเต็ม
มีข้อสรุ ปหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้ อพิจารณาการนาไปใช้
และการอภิปรายหลักฐานตามบริบทสาหรับข้ อเสนอแนะทัง้ หมดนี ้

การเข้ าถึงแนวปฏิบัติและข้ อมูลสนับสนุน
การเข้ าถึงสาเนาดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ของ แนวปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิก มีอยู่ในเว็บไซต์ต่อไปนี ้:
NPIAP website
EPUAP website
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npiap.com
epuap.org

PPPIA website
International Pressure Injury Guideline website

pppia.org
internationalguideline.com

The International Pressure Injury Guideline เว็บไซต์ (www.internationalguideline.com)
สามารถเข้ าถึงได้ จนกว่าจะมีฉบับแก้ ไข เว็บไซต์โฮสต์มีเนื ้อหาสนับสนุนเพิ่มเติม:
การแปลแนวทางปฏิบตั ิอ้างอิงฉบับย่อและข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปลสามารถสืบค้ นได้ จากในเว็บไซต์ EPUAP
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ ที่ translation@internationalguideline.com
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ ขอให้ ตรวจสอบจากคาแถลงคาอนุญาตในเว็บไซต์แนวปฏิบตั ิ
สาหรับข้ อมูลที่ต้องการมากไปกว่านี ้ ให้ ติดต่อที่ admin@internationalguideline.com

ผู้พัฒนาแนวปฏิบัติ
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, CharitéUniversitätsmedizin, Germany
Ghent University, Faculty of
Medicine and Health Sciences,
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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.

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

Methodologist and
Editor-in-Chief
Emily Haesler, PhD

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

Association and Indonesian
Wound Ostomy and Continence
Nursing Association
Japanese Society for Pressure
Adjunct Associate Professor,
Ulcers
Curtin University, School
Jiangsu Nursing Association
of Nursing, Midwifery and
Korean Association of Wound
Paramedicine, Australia
Ostomy Continence Nurses
Australian National University,
Malaysian Society of Wound Care Professionals
ANU Medical School, Academic Unit of General
Philippine Wound Care Society
Practice, Australia La Trobe University,
Saudi Chapter of Enterostomal
Australian Centre for Evidence Based Aged
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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

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
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Therapy
Taiwan Wound Ostomy and
Continence Nurse Association
Thai Enterostomal Therapy
Society
World Council of Enterostomal
Therapists
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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 AlDossari, Paulo Alves, Yufitriana Amir,
Carina Bååth, Katrin Balzer, Terrie Beeson,
Margaret Birdsong,

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 ReyMatias • Support Surfaces: David Brienza

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 Whittington • 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, Selfcare 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 JordanO’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

กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศและประเภทการสนับสนุ
น

McKenna Management
การจัดการบริหารแนวปฏิบตั ิและการตลาด

กิตติกรรมประกาศและขอบคุณเป็ นพิเศษสาหรับกลุ่มผู้พฒ
ั นา La Trobe University, Australia
แนวปฏิบตั ิ ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2009 และ 2014
และสมาชิกคณะทางานกลุ่มย่อย (Small Working Group)
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จาก EPUAE NPIAP และ PPPIA
ผู้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิสองฉบับแรก การทางานใน International
Guideline Edition ฉบับนี ้
สร้ างขึ ้นจากงานวิจยั ที่ผ่านการประเมินและสรุป
โดยทีมผู้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิฉบับก่อนหน้ านี ้

ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การเข้ าถึงเอกสารการพิมพ์และบริการยืมของห้ องสมุ
ด
Australian National University, Australia
การพิจารณาอนุมตั ิจริยธรรมการสารวจความคิดเห็น
ผู้ป่วย

Emily Haesler, PhD
ผู้ดแู ลระเบียบวิธีในครัง้ นี ้ (ปรับปรุงวรรณกรรมให้ ทนั สมัย
ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งสาหรับ Emily Haesler
ทบทวน และวิเคราะห์ ระหว่างแนวปฏิบตั ิครัง้ นี ้และก่อนหน้ านี ้
ผู้ซงึ่ ทางานได้ อย่างยอดเยี่ยมในการจัดการความซับซ้
2013-2017)
อนของความเป็ นสากล ความครอบคลุม
Jan Kottner, PhD
ในการการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั อย่างเป็ นระบ
กลุ่มผู้นาการจัดทาคู่มือของ the Guideline Governance
บและการพัฒนาที่ปรับปรุงแก้ ไข
Group
และขยายแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาแ
ผล กดทับในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้
Paul Haesler, BSc (Hons)
ผู้พฒ
ั นาเว็บและสนับสนุนไอทีสาหรับการจัดการและการประเ การแปล
มินหลักฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญดังรายนามต่อไปนี ้มีส่วนช่วยให้
การสารวจผู้ป่วย ผู้บริโภค
การคัดเลือกข้ อมูลมาใช้ ที่เป็ นภาษาอื่นนอกเหนือจาก
กระบวนการทบทวนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภาษาอังกฤษ: Jan Kottner
และจุดแข็งข้ อเสนอแนะบนแพลตฟอร์ มออนไลน์
Takafumi Kadono
Maria Helena Larcher Caliri

ผู้ป่วย ผู้บริโภคและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
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ขอขอบคุณเป็ นพิเศษสาหรับผู้ป่วย ผู้บริโภค
และผู้ดแู ลอย่างไม่เป็ นทางการ/ครอบครัวกว่า 1,200 คน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิผ่านการมีส่วนร่วมในการสารวจผู้ป่วย
ผู้บริโภคนานาชาติ
ขอขอบคุณอย่างยิง่
สาหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายท่านในกระบวนการทบทวนและร่างแนวปฏิบตั ิ
ข้ อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทังหมดได้
้
รับการพิจารณาและแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
GGG บนพื ้นฐานของข้ อคิดเห็นที่ได้ รับ ขอขอบคุณกับการลงทุนลงแรง
ของผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ นักวิจยั
นักการศึกษาและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ที่ใช้ เวลาในการแบ่งปั นความเชีย่ วชาญและคาวิจารณ์ที่คิดอย่างรอบคอบ

คณะทางานแปลแนวปฏิบัติ ชมรมพยาบาลแผล
ออสโตมี และควบคุ มการขับถ่ าย แปล( Translation
working Group: Thai Enterostomal therapy Society)
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์, จันทิมา สินมณีรัตน์, จันทร์ ฉาย แซ่ตั ้ง
ดร.อนุชตรา วรรณเสวก, ประไพ อริยประยูร,
พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วเิ ศษกาญจน์, วาสนา กิจพจนีย์,
นงลักษณ์ สรรสม, ปองหทัย พุ่มระย้ า
ศิริลกั ษณ์
ศิริปัญญวัฒน์, ธมลวรรณ ยอดกลกิจ,
บุญชื่น อิ่มมาก

กิตติกรรมประกาศ ผู้สนับสนุนหลัก
The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP)
และ the Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่
สาหรับความช่วยเหลือของบุคคลและกลุ่มบุคคลดังรายนามด้ านล่างนี ้
15

สาหรับการสนับสนุนทางการเงินในการนาเสนอและเผยแพร่แนวปฏิบตั ินี ้
การสนับสนุนทางการเงินทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นภายหลังขันตอนการพั
้
ฒนาแนวปฏิบตั ิและไม่ มีผลต่อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิหรื
อเนื ้อหาในขันสุ
้ ดท้ าย เงินสนับสนุนนาไปใช้ ในการพิมพ์ เผยแพร่แนวปฏิบตั ิและผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทต่อไปนี ้มอบทุนเพื่อใช้ ในการศึกษาแบบไม่จากัด
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ข้ อเสนอแนะและคาแถลงข้ อปฏิบัตทิ ่ดี ี
ข้ อเสนอแนะและคาแถลงข้ อปฏิบตั ิที่ดีต่อไปนี ้ ตัดตอนมาจากแนวปฏิบตั ิทางคลินิกฉบับเต็ม
เพื่อความสะดวกสาหรับนาไปปฏิบตั ิในคลินิก ข้ อเสนอแนะและคาแถลงข้ อปฏิบตั ิทดี่ ีฉบับนี ้
มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการที่จะนาไปใช้ โดยไม่ทบทวนข้ อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การพิจารณาการนาไปปฏิบตั ิ
และการอภิปรายที่รวบรวมอยู่ในแนวปฏิบตั ิฉบับเต็ม
ระดับความ ระดับข้ อเสน
น่ าเชื่อถือขอ อแนะการนา
งหลักฐาน
ไปใช้
เชิงประจักษ์
ปั จจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (Risk Factors and Risk Assessment)
1.1
พิจารณาในแต่ละบุคคล ที่มีข้อจากัดด้ านการเคลื่อนไหว
ข้ อจากัดในการทากิจกรรม และโอกาสสูงเกี่ยวกับแรงเสียดสี และแรงเฉือน
ต่อความเสี่ยง
ของการเกิดแผลกดทับ
1.2
พิจารณาประเมินความเสี่ยงผู้ที่มแี ผลกดทับระดับ 1 ในแต่ละราย
เพราะมีความเสี่ยงสูงในการเปลีย่ นไปเป็ นแผลกดทับระดับ 2
หรื อระดับที่รุนแรงมากขึ ้น
1.3
พิจารณาผลกระทบจากแผลกดทับระดับใดก็ตามที่มีอยูเ่ ดิม
ซึง่ สามารถทาให้ เกิดแผลกดทับเพิ่มขึ ้นได้
1.4
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากแผลกดทับระดับใดก็ตามทีม่ ีอยู่เดิม
ซึง่ สามารถทาให้ เกิดแผลกดทับเพิ่มขึ ้นได้
1.5
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวบริเวณที่มี
แรงกด ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
1.6
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากความปวดบริเวณที่มีแรงกด(pressu
re point) ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
1.7
พิจารณาผลกระทบของโรคเบาหวาน ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
1.8
พิจารณาผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนก๊ าซ (perfusion)
และการไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอ ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
1.9
พิจารณาผลกระทบของออกซิจิเนชัน (oxygenation) ไม่เพียงพอ
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
1.10
พิจารณาผลกระทบของภาวะโภชนาการบกพร่อง
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
1.11
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของผิวหนังทีเ่ ปี ยกชื ้น
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
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พิจารณาผลกระทบของอุณหภูมริ ่างกายที่เพิม่ ขึ ้น
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่เกิดจากอายุทเี่ พิ่มขึ ้น
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสเกิดผลกระทบที่เกิดจากความบกพร่องของก
ารรับรู้ทางประสาทสัมผัส
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากผลการตรวจเลือดทา
งห้ องปฏิบตั ิการ ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสจากผลกระทบของสภาวะสุขภาพทัว่ ไปและ
สุขภาพจิต ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาผลกระทบของระยะเวลาที่ถกู จากัดการเคลื่อนไหว
ก่อนการผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด
และสภาวะสุขภาพตามการจาแนกประเภทความเสี่ยงในกา
รผ่าตัด ตามแนวทางของ American Society of
Anesthesiologists (ASA)
ที่สมั พันธ์กบั ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี ้เพิ่มเติมในผู้ป่วยวิกฤติแต่ละราย
ต่อการเกิดแผลกดทับ
* ระยะเวลาที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติ
* การใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
* ใช้ ยากลุ่ม vasopressors
* คะแนน Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation (APACHE II)
พิจารณาผลกระทบของความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง
การแลกเปลี่ยนก๊ าซ (perfusion) และ ออกซิจิเนชัน
(oxygenation) และการใช้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในทารกแรกเกิดและเด็
ก
พิจารณาผลกระทบของความรุนแรงของการเจ็บป่ วยและระ
ยะเวลาที่ดแู ลรักษาในหน่วยวิกฤติ
ต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในทารกแรกเกิดและเด็
ก

ระดับความน่ าเชื่อถือ
ของหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ระดับข้ อเสนอแนะ
การนาไปใช้
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1. ดาเนินการคัดกรองความเสี่ยงโดยเร็วที่สดุ ภายหลังรับเข้ าไว้
21 ในสถานบริการ และเป็ นระยะหลังจากนัน้
เพื่อระบุผ้ ทู ี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเป็ นรายบุคคล

GPS

ระดับความน่ าเชื่อถือ ระดับข้ อเสนอแนะ
ของหลักฐาน
การนาไปใช้
เชิงประจักษ์
1. ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับอย่างเต็มรู
22 ปแบบ ตามผลการคัดกรอง หลังจากรับเข้ าไว้ ในสถานบริการ
และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพใด ๆ
1. พัฒนาและดาเนินการตามแผนการป้องกันตามความเสี่ยงที่ระ
23 บุเป็ นรายบุคคลต่อการเกิดแผลกดทับ
1. เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ:
24 • ให้ ใช้ วิธีการประเมินที่มีการกาหนดชัดเจน
• รวมถึงการประเมินผิวหนังอย่างครอบคลุม
• เพิ่มเติมด้ วยการใช้ เครื่ องมือประเมินความเสี่ยงร่วมกับกา
รประเมิน ปั จจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้ วย
• แสดงผลลัพธ์การประเมินโดยใช้ วิจารณญาณทางคลินิก
การประเมินผิวหนังและเนือ้ เยื่อ (Skin and Tissue Assessment)
2. ดาเนินการประเมินผิวหนังและเนื ้อเยื่ออย่างครอบคลุม
1 สาหรับแต่ละบุคคลต่อความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ:
• โดยเร็วที่สดุ หลังจากรับเข้ าไว้ /ส่งต่อไปยังสถานบริการสุข
ภาพ
• เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงทุกครัง้
• เป็ นระยะตามการระบุระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกด
ทับที่ประเมินได้ ของแต่ละบุคคล
• ประเมินก่อนที่จะจาหน่ายออกจากการดูแล
2. ตรวจสอบผิวหนังผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
2 เพื่อดูวา่ มีรอยแดงเกิดขึ ้นหรื อไม่
2. แยกแยะความแตกต่างการเกิดรอยแดงทีจ่ างกับรอยแดงที่ไม่จ
3 าง โดยใช้ นิ ้วกดหรื อใช้ ดิสก์โปร่งใส (transparent disk
method) และประเมินขอบเขตรอยแดงทีเ่ กิดขึ ้น
2. ประเมินอุณหภูมิของผิวหนังและเนื ้อเยื่ออ่อน
4
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B1
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2.
5
2.
6

ประเมินอาการบวมและประเมินการเปลี่ยนแปลงของเนื ้อเยื่อโ
ดยเทียบกับเนื ้อเยื่อโดยรอบ
พิจารณาการใช้ อปุ กรณ์ตรวจวัดความชื ้น/อาการบวมใต้ ผิวหนั
ง เสริมการประเมินผิวหนังทางคลินิกที่ทากันเป็ นประจา

GPS
B2



ระดับความน่ าเชื่อถื ระดับข้ อเสนอแน
อของหลักฐาน
ะการนาไปใช้
เชิงประจักษ์
2 เมื่อประเมินผิวหนังที่มีผวิ สีคล ้า
. พิจารณาการประเมินอุณหภูมิผิวและความชื ้นผิวหนัง
B2
7 เป็ นกลยุทธ์การประเมินเสริมที่สาคัญ
2 ใช้ ตารางเปรี ยบเทียบสีผิว
. เมื่อต้ องการดูความสัมพันธ์กนั ระหว่างสีของสีผิว
B2
8 เมื่อทาการประเมินผิวหนัง
การป้ องกันและการดูแลผิวหนัง (Preventive Skin Care)
3 ใช้ แนวทางการดูแลผิว ซึง่ ประกอบด้ วย:
. • การรักษาผิวให้ สะอาดและชุ่มชื ้นอย่างเหมาะสม
1 • การทาความสะอาดผิวทันทีเมื่อมีภาวะกลั ้นอุจจาระปั สสาวะ
B2
ไม่ได้
• หลีกเลี่ยงการใช้ สบู่และน ้ายาทาความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็ นด่าง
• ป้องกันผิวจากความชื ้นด้ วยการทาผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว
3 หลีกเลี่ยงการขัดถูผิวหนังอย่างรุนแรงในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ
. ดแผล กดทับ
GPS
2
3 ใช้ ผลิตภัณฑ์รองซับที่สามารถดูดซับได้ มาก
. เพื่อปกป้องผิวหนังในบุคคลที่มีหรื อมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลก
B1
3 ดทับที่มีภาวะกลั ้นปั สสาวะไม่ได้
3 พิจารณาใช้ สงิ่ ทอที่มีคา่ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตา่ สาหรับผู้ที่มีแ
. ผลกดทับหรื อมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
B1
4
3 ใช้ แผ่นโฟมปิ ดแผลชนิดหลายชันที
้ ่เคลือบด้ วยซิลิโคนแบบอ่อนนุ่ม
. ในการป้องกันผิวหนังสาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
5
การประเมินภาวะโภชนาการและโภชนบาบัด (Nutrition Assessment and Treatment)
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ดาเนินการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้ที่มคี วามเสี่ยงต่อกา
รเกิดแผลกดทับ
ดาเนินการประเมินภาวะโภชนาการอย่างครอบคลุม
สาหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับผู้ซงึ่ ได้ รับการคั
ดกรองว่ามีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
และสาหรับผู้ใหญ่ทกุ คนที่มีแผลกดทับ
พัฒนาและดาเนินการตามแผนการดูแลด้ านโภชนาการเป็ นรายบุ
คคล
สาหรับผู้ที่มีหรื อมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับที่มีภาวะขาดส
ารอาหารหรื อผู้ที่มคี วามเสี่ยงต่อการขาดอาหาร
ปรับการบริโภคให้ ได้ รับพลังงานอย่างเหมาะสมสาหรับผู้ที่มีความเ
สี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
ที่มภี าวะขาดสารอาหารหรื อเสีย่ งต่อการขาดอาหาร

B1



B2



B2



B2



ระดับความน่ าเชื่อ ระดับข้ อเสนอแ
ถือของหลักฐาน นะการนาไปใช้
เชิงประจักษ์
4.
5
4.
6

ปรับปริมาณการบริโภคโปรตีนสาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ
ลกดทับที่มีภาวะขาดสารอาหารหรื อเสี่ยงต่อการขาดอาหาร
กาหนดพลังงานจากอาหารบริโภคให้ อยูใ่ นช่วง 30 - 35
กิโลแคลอรี /กิโลกรัม/วัน
สาหรับผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทับทีม่ ีภาวะขาดสารอาหารหรื อเสี่ยงต่อการ
ขาดอาหาร
4. กาหนดปริมาณการบริโภคโปรตีน 1.2 - 1.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน
7 สาหรับผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทับทีม่ ีภาวะขาดสารอาหารหรื อเสี่ยงต่อการ
ขาดอาหาร
4. แนะนาให้ รับประทานอาหารเสริมชนิดพลังงานสูง โปรตีนสูง
8 และ/หรื อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกเหนือจากอาหารปกติ
สาหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
และผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือเสี่ยงต่อการขาดอาหาร
หากไม่สามารถบริโภคอาหารได้ เพียงพอกับความต้ องการของร่างกา
ยด้ วยอาหารปกติ
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4. แนะนาให้ รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดพลังงานสูง
9 โปรตีนสูงเพิ่มในอาหารปกติ
สาหรับผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทับทีม่ ีภาวะขาดสารอาหารหรื อเสี่ยงต่อการ
ขาดอาหาร
หากไม่สามารถบริโภคอาหารได้ เพียงพอกับความต้ องการของร่างกา
ยด้ วยอาหารปกติ
4. กาหนดให้ อาหารบริโภคมีพลังงานสูง โปรตีนสูง อาร์ จินีน สังกะสี
1 และสารต้ านอนุมลู อิสระ
0 เสริมอาหารทางปากหรื ออาหารทางสายให้ อาหารแก่ผ้ ใู หญ่ที่มีแผลก
ดทับระดับ 2
หรื อมีแผลกดทับที่มีภาวะขาดสารอาหารหรื อเสี่ยงต่อการขาดอาหาร
4. ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของการให้ อาหารทางสายให้
1 อาหาร หรื อทางหลอดเลือดดา เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพโดยรวม
1 ในแง่ของความชอบและเป้าหมายของการดูแล
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับที่ไม่สามารถบริโภคอา
หารได้ เพียงพอกับความต้ องการของร่างกาย
4. ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของการให้ อาหารทางสายให้
1 อาหาร หรื อทางหลอดเลือดดา เพื่อสนับสนุนการรักษาแผลกดทับ
2 ในแง่ของความชอบและเป้าหมายของการดูแล
สาหรับผู้ที่มีแผลกดทับที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้ เพียงพอกับควา
มต้ องการของร่างกาย
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GPS

B1

ระดับความน่ าเชื่อ
ถือของหลักฐาน
เชิงประจักษ์
4.
1
3
4.
1
4
4.
1
5
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จัดหาและกระตุ้นให้ บริโภคน ้า/ของเหลวอย่างเพียงพอเพื่อให้ ความ
ชุ่มชื ้นแก่ผ้ ทู ี่มีหรื อมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
โดยเป็ นไปตามเป้าหมายของการดูแลและเงื่อนไขทางคลินิก
คัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสมสาหรับทารก
แรกเกิดและเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
สาหรับทารกแรกเกิดและเด็กทีม่ หี รื อมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลก
ดทับ ที่รับประทานทางปากไม่เพียงพอ ให้ พจิ ารณาอาหารเสริม
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ระดับข้ อเสนอแ
นะการนาไปใช้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมตามอายุ
หรื อให้ อาหารเสริมทางสายให้ อาหารหรื อทางหลอดเลือดดา
การเปลี่ยนท่ าและการเริ่มเคลื่อนไหวร่ างกาย (Repositioning and Early Mobilization)
5. เปลี่ยนท่าทุกรายทังผู
้ ้ ที่มีหรื อไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
B1
1 ตามความเหมาะสมเฉพาะราย หากไม่มีข้อจากัด
5. กาหนดความถี่ในการเปลี่ยนท่า
2 โดยพิจารณาเป็ นรายบุคลเกี่ยวกับระดับการทากิจกรรม
B2
การเคลื่อนไหว และความสามารถในการเปลี่ยนท่าได้ ด้วยตัวเอง
5. การกาหนดความถี่ของการเปลี่ยนท่าโดยพิจารณาเป็ นรายบุคคลเ
3 กี่ยวกับ
• ความทนทานของผิวหนังและเนื ้อเยื่อ
GPS
• สภาพร่างกายทัว่ ไป
• วัตถุประสงค์ของการรักษาโดยรวม
• ความสุขสบายและความปวด
5. ใช้ กลยุทธ์การแจ้ งเตือนการเปลี่ยนท่าเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ น
B1
4 ไปตามเกณฑ์การเปลี่ยนท่า
5. เปลี่ยนท่าแต่ละบุคคล
5 ให้ มีลกั ษณะที่ไม่ลงน ้าหนักตามปุ่ มกระดูกทุกปุ่ มอย่างเหมาะสมที่
GPS
สุด และทาให้ มีการกระจายแรงกดบรรลุผลสูงสุด
5. เปลี่ยนท่าแต่ละบุคคลเพื่อลดหรือกระจายแรงกดโดยใช้ อปุ กรณ์ใน
B2
6 การจัดการ หรื ออุปกรณ์ลดแรงเสียดทาน และแรงเฉือน
5. พิจารณาใช้ เครื่ องวัดแรงกดข้ างเตียงโดยใช้ ภาพ (bedside
7 pressure mapping) อย่างต่อเนือ่ ง
C
เพื่อใช้ เป็ นตัวบอกการเปลี่ยนท่า
5. จัดท่านอนตะแคงด้ านข้ าง 30 องศา แทนที่การจัดท่านอนตะแคง
C
8 90 องศาเมื่อเปลี่ยนท่า










ระดับความน่ าเชื่อถือข ระดับข้ อเสนอแนะก
องหลักฐาน
ารนาไปใช้
เชิงประจักษ์
5. ปรับหัวเตียงให้ ราบเท่าที่จะทาได้
9
5. หลีกเลี่ยงการจัดท่านอนคว่าเป็ นเวลานาน
10 ยกเว้ นในผู้ที่มีความจาเป็ นทางด้ านการแพทย์.
23

B1



B1



5.
11
5.
12

5.
13
5.
14
5.
15
5.
16

5.
17

5.
18
5.
19

24

ส่งเสริมให้ จดั ที่นงั่ ออกจากเตียง
ในเก้ าอี ้หรื อรถเข็นนัง่ ที่เหมาะสม ในระยะเวลาที่จากัด
เลือกนัง่ ในท่าที่เอนไปทางด้ านหลัง ยกขาสูง
ถ้ าการจัดท่าเอนไปทางด้ านหลังไม่เหมาะสมหรื อไม่สามาร
ถทาได้
ให้ แน่ใจว่าเท้ าของบุคคลนันได้
้ รับการรองรับอย่างดีบนพื ้น
หรื อทีว่ างเท้ าบนที่พกั เท้ าเมื่อนัง่ ตัวตรงในเก้ าอีห้ รื อรถเข็นนั่
ง
กระดกที่นงั่ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการเลื่อนไถลไปข้ างหน้ าเมื่อ
นัง่ ในเก้ าอี ้หรื อรถเข็นนัง่
สอนและกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่ใช้ เวลาอยูใ่ นท่านัง่ นาน ๆ
ลดแรงกดด้ วยวิธีการขยับเปลี่ยนท่า
ใช้ โปรแกรมกระตุ้นการเริ่มเคลื่อนไหวร่างกาย
เพื่อช่วยเพิม่ กิจกรรมและการเคลือ่ นไหวเท่าที่ยอมรับได้
สาหรับผู้ที่มีแผลกดทับบริเวณกระดูกสะโพก (ischial)
หรื อกระดูกก้ น(sacrum)
ให้ ประเมินประโยชน์ของการนอนพักบนเตียงในการส่งเสริ
มการหายของแผล
กับการหายของแผลจากการนอนบนเตียงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับความเสีย่ งที่จะเกิดแผลใหม่
หรื อแผลแย่ลงและผลกระทบต่อวิถีชวี ิต
สุขภาพกายและอารมณ์
การเปลี่ยนท่าผู้ป่วยวิกฤติที่อาการไม่คงที่
สามารถเปลี่ยนท่าได้ โดยทาอย่างช้ า ๆ ทีละน้ อย
เพื่อให้ เวลากับการรักษาเสถียรภาพของการไหลเวียนโลหิต
และระดับออกซิเจน
เริ่มต้ นการเปลี่ยนท่าร่างกายที่ละน้ อยสาหรับผู้ป่วยวิกฤติ
ผู้ที่อาการไม่คงที่อย่างมาก เพื่อรักษาตารางการเปลี่ยนท่า
และเพื่อเสริมการเปลี่ยนท่าปกติ
จัดท่าเฉพาะบุคคลในลักษณะทีจ่ ะลดความเสี่ยงต่อการเกิ
ดแผลกดทับระหว่างการผ่าตัด โดยการกระจายแรงกด
เหนือบริเวณผิวกายที่มีพื ้นที่กว้ างกว่าและลดการรับน ้าหนั
กบริเวณปุ่ มกระดูก
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GPS
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แผลกดทับบริเวณส้ นเท้ า (Heel Pressure Injury)
6. ประเมินสภาวะของหลอดเลือด/หรื อการแลกเปลี่ยนของก๊ าซข
1 องขาส่วนล่าง ส้ นเท้ า และเท้ า
เมื่อทาการประเมินผิวหนังและเนื ้อเยื่อ
และให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสีย่ ง
6. สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับบริเวณส้ นเท้ า
2 และ/หรื อเกิดแผลกดทับระดับ 1 หรื อ 2
ใช้ อปุ กรณ์แขวนลอยส้ นเท้ าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
หรื อหมอน/เบาะโฟม
ให้ เอาน ้าหนักออกจากส้ นเท้ าโดยสมบูรณ์แบบ
เพื่อกระจายน ้าหนักของขาไปตามน่องโดยไม่ให้ กดเอ็นร้ อยหว
ายและหลอดเลือดดาบริเวณใต้ เข่า
6. สาหรับผู้ที่มีแผลกดทับที่ส้นเท้ า ระดับ 3 หรื อรุนแรงกว่า
3 ใช้ อปุ กรณ์แขวนลอยส้ นเท้ าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ให้ เอาน ้าหนักออกจากส้ นเท้ าโดยสมบูรณ์แบบ
เพื่อกระจายน ้าหนักของขาไปตามน่องโดยไม่ให้ กดเอ็นร้ อยหว
ายและหลอดเลือดดาบริเวณใต้ เข่า
6. ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลสาหรับป้องกัน (prophylactic
4 dressing)
เป็ นตัวเสริมการเอาน ้าหนักออกจากส้ นเท้ าและกลยุทธ์อื่นๆ
ในการป้องกัน แผลกดทับที่ส้นเท้ า
อุปกรณ์ รองรับร่ างกาย (Support Surfaces)
7. เลือกอุปกรณ์รองรับร่างกายตามความต้ องการของแต่ละบุคค
1 ลสาหรับกระจายแรงกด ตามปั จจัยดังต่อไปนี ้:
• ระดับของการไม่เคลื่อนไหว และการไม่มีกจิ กรรม
• จาเป็ นทีต่ ้ องควบคุมการไหลเวียนอากาศและความชื ้นเฉ
พาะจุด(microclimate) และการลดแรงเฉือน
• ขนาดและน ้าหนักตัวของแต่ละบุคคล
• จานวน ความรุนแรงและตาแหน่งของการเกิดแผลกดทับ
• ความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับใหม่
7. ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าความกว้ างของเตียงเพียงพอต่อการพลิก
2 ตะแคงตัว โดยต้ องไม่สมั ผัสกับราวข้ างเตียง
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ระดับความน่ าเชื่อถือ
ของหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ระดับข้ อเสนอแนะ
การนาไปใช้
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7. เลือกอุปกรณ์รองรับร่างกายที่มคี ณ
ุ สมบัติช่วยกระจายแรงกด
3 ลดแรงเฉือน และการไหลเวียนอากาศและความชื ้นเฉพาะจุด
สาหรับผู้ที่มีภาวะอ้ วน
7. ใช้ ที่นอนทาจากโฟมล้ วนที่เป็ นชิ ้นเดียว
4 หรื อแผ่นปูทบั บนที่นอนที่มีสเปคสูง
ดีกว่าที่นอนโฟมที่สเปคไม่สงู
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

GPS

B1



ระดับความน่ าเชื่อถื ระดับข้ อเสนอแน
อของหลักฐาน
ะการนาไปใช้
เชิงประจักษ์
7.
5
7.
6
7.
7
7.
8

พิจารณาการใช้ ที่นอนลมหรื อแผ่นปูทบั บนที่นอนที่ใช้ แรงลม
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
ประเมินประโยชน์ของการใช้ ขนแกะทางการแพทย์
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
ประเมินประโยชน์ในการใช้ ที่นอนหรื อแผ่นปูทบั ที่นอนที่ใช้ แรงลม
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
ใช้ อปุ กรณ์รองรับร่างกายที่มีลกั ษณะกระจายแรงกดบนตียงผ่าตั
ดในทุกราย
หรื อรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเมื่อเข้ ารับการผ่าตัด
7. สาหรับผู้ที่มีแผลกดทับ
9 ให้ พิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับร่างกายชนิดที่มีความเฉพาะใ
นแต่ละบุคคลดังนี ้:
• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงบริเวณแผลกดทับที่มีอยูเ่ ดิมได้
• มีแผลกดทับบนพื ้นผิว 2 ตาแหน่ง หรื อมากกว่าเมือ่ พลิกตัว
(เช่นก้ นและสะโพก)
ทาให้ ทางเลือกมีความจากัดในการเปลี่ยนท่า
• มีแผลกดทับที่ไม่สามารถรักษาให้ หายได้
แม้ จะได้ รับการรักษาอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
• มีความเสี่ยงสูงในการเกิดแผลเพิม่ ขึ ้น
• ผู้ที่ได้ รับการผ่าตัดโยกกล้ ามเนื ้อ หรื อปลูกถ่ายผิวหนัง
• ไม่สขุ สบาย
• ใช้ มือเช็คกระดูกก้ นส่วนตา่ ที่สดุ (bottom out)
สาหรับอุปกรณ์รองรับร่างกายที่ใช้ อยู่ปัจจุบนั
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7. ประเมินประโยชน์ของการใช้ เตียงน ้าในการส่งเสริมการหายของแ
10 ผลขณะทีล่ ดอุณหภูมิของผิวหนัง
และความชื ้นในผู้ที่มีแผลกดทับระดับ 3 หรื อ 4
7. เลือกที่นงั่ หรื ออุปกรณ์รองรับร่างกายชนิดนัง่
11 ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของแต่ละบุคคลสาหรับการกระจา
ยแรงกดโดยพิจารณาดังนี ้:
• ขนาดและโครงสร้ างของร่างกาย
• ผลกระทบของท่าทางและความผิดปกติของการกระจายแรง
กด
• การเคลือ่ นไหวและความต้ องการในการดาเนินชีวติ
7. ใช้ เบาะรองนัง่ กระจายแรงกด
12 สาหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั
บทีน่ งั่ อยู่ในเก้ าอี ้/รถเข็นนัง่ เป็ นระยะเวลานาน
และไม่สามารถขยับท่าเพื่อลดแรงกดได้ ด้วยตัวเอง

B1

GPS

B1

ระดับความน่ าเชื่อถือ
ของหลักฐาน
เชิงประจักษ์
7. ประเมินประโยชน์ของการใช้ เบาะรองนัง่ ที่สามารถกระจายล
13 ม เพื่อลดแรงกด และช่วยในการหายของแผล
ในรายทีต่ ้ องนัง่ เก้ าอี ้ หรื อรถเข็นนัง่ เป็ นเวลานาน
B1
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ไม่สามารถขยับท่าเพื่อลดแรงได้ ด้ว
ยตัวเอง
7. ใช้ เบาะรองนัง่ กระจายแรงกดวางบนพื ้นผิวที่นงั่
C
14 ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับผู้ที่มีภาวะอ้ วน
7. สาหรับผู้ที่มีแผลกดทับหรื อผู้ทมี่ ีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลก
15 ดทับ
GPS
พิจารณาใช้ อปุ กรณ์รองรับร่างกายที่กระจายแรงกดในระหว่า
งการเคลื่อนย้ าย
7. เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออกจากกระดานรองรับกระดูกสันหลัง (a
16 spinal hardboard/backboard)
เร็วที่สดุ เท่าที่ทาได้ หลังจากรับผู้ป่วยเข้ ารักษาในสถานบริกา
C
รสุขภาพที่รับดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน
โดยปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมา
ะสม
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ท่ีมีผลต่ อการเกิดแผลกดทับ (Device Related Pressure Injuries)
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ระดับข้ อเสนอแนะ
การนาไปใช้







8.
1

8.
2

8.
3

ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับทีเ่ กี่ยวข้ องกับอุป
กรณ์ทางการแพทย์
ให้ ทบทวนและเลือกอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยพิจารณาจาก
• อุปกรณ์ที่ทาอันตรายต่อเนื ้อเยื่อน้ อยที่สดุ
• ปรับขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์ให้ เหมาะสมกับ
ผู้ใช้ เฉพาะราย
• ความสามารถในการใช้ อย่างถูกต้ องตามคาแนะ
นาของผู้ผลิต
• ความสามารถในการใช้ อปุ กรณ์ได้ อย่างถูกต้ องแล
ะปลอดภัย
ประเมินความตึงที่ผกู ยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างสม่าเส
มอ
และหากเป็ นไปได้ ให้ ผ้ ปู ่ วยประเมินตนเองเกี่ยวกับความสุขส
บาย
ประเมินผิวหนังที่อยู่ภายใต้ และรอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อหาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้ องกับแรงกด
ซึง่ ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผิวหนังตามปกติ

B2



C



GPS

ระดับความน่ าเชื่ ระดับข้ อเสนอ
อถือของหลักฐา แนะการนาไปใ
น
ช้
เชิงประจักษ์
8 ลดและ/หรื อกระจายแรงกดบริเวณผิวหนังทีส่ มั ผัสกับอุปกรณ์ทางการแพ
. ทย์โดย :
4 •
หมุนหรื อเปลี่ยนตาแหน่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์และ/หรื อของแต่ละบุ
คคลเป็ นประจา
•
ให้ การสนับสนุนโดยการสร้ างสิ่งเพิ่มเติมทีม่ ีที่ลกั ษณะเฉพาะทางกายภา
พสาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อลดแรงกดและแรงเฉือนให้ น้อยที่สดุ
28

GPS

• ถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกโดยเร็วที่สดุ เท่าที่ทาได้
8 ใช้ วสั ดุตกแต่งแผล
. รองใต้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับทีเ่ กี่
5 ยวข้ องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
8 หากเหมาะสมและปลอดภัย
. ให้ สลับอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนระหว่างหน้ ากากกระชับพอดี (correctly
6 fitting mask) และหลอดเสียบรูจมูก (nasal prong)
เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทับบริเวณจมูกและใบหน้ า
สาหรับทารกแรกเกิดที่ได้ รับการบาบัดด้ วยออกซิเจน
8 หากเหมาะสมและปลอดภัย
. ให้ สลับอุปกรณ์ให้ ออกซิเจนระหว่างหน้ ากากกระชับพอดี (correctly
7 fitting mask) และหลอดเสียบรูจมูก (nasal prong)
เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทับบริเวณจมูกและใบหน้ า
สาหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ที่ได้ รับการบาบัดด้ วยออกซิเจน
8 ขอความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพที่มีคณ
ุ สมบัติ เรื่ องเปลี่ยน
. extrication cervical collar ด้ วย an acute care rigid collar
8 ให้ เร็วที่สดุ ทีเ่ ป็ นไปได้
และเอาปลอกคอออกโดยเร็วที่สดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ตามเงื่อนไขทางคลินิ
ก
การจาแนกประเภทของแผลกดทับ (Classification of Pressure Injuries)
9 แยกความแตกต่างของแผลกดทับออกจากแผลประเภทอื่น
.
1
9 ใช้ ระบบจาแนกประเภทแผลกดทับเพื่อจาแนกและบันทึกระดับการสูญเสี
. ยเนื ้อเยื่อ
2
9 ให้ แน่ใจว่ามีข้อตกลงทางคลินิกในการจาแนกประเภทแผลกดทับระหว่าง
. ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพที่รับผิดชอบในการจาแนกประเภทแผลกด
3 ทับ
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GPS

GPS

ระดับความน่ าเชื่อถือ ระดับข้ อเสนอแนะ
ของหลักฐาน
การนาไปใช้
เชิงประจักษ์
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การประเมินแผลกดทับและการติดตามการหายของแผลกดทับ ( Assessment of Pressure Injuries and
Monitoring of Healing)
10 ดาเนินการประเมินเบื ้องต้ นแบบครอบคลุมของแต่ละบุคคลที่
GPS
.1 มีแผลกดทับ
10 กาหนดเป้าหมายการรักษาให้ สอดคล้ องกับคุณค่าและเป้าหม
.2 ายของแต่ละบุคคล
พร้ อมข้ อมูลจากผู้ดแู ลของแต่ละบุคคลอย่างไม่เป็ นทางการ
GPS
และพัฒนาแผนการรักษาที่สอดคล้ องกับคุณค่าและเป้าหมาย
เหล่านี ้
10 ดาเนินการประเมินซ ้าที่ครอบคลุมในผู้ที่เกิดแผลกดทับที่ไม่แ
.3 สดงอาการหายของแผลที่ดีขึ ้นภายใน 2 สัปดาห์
B2

แม้ วา่ จะได้ รับการดูแลแผลเฉพาะที่ การกระจายแรงกด
และโภชนาการที่เหมาะสม
10 ประเมินแผลกดทับเมื่อแรกรับและประเมินซ ้าอย่างน้ อยสัปดา
GPS
.4 ห์ละครัง้ เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าการหายของแผล
10 เลือกวิธีการที่สมา่ เสมอและตรงกันสาหรับการวัดขนาดและบ
.5 ริเวณพื ้นแผลกดทับ
B2

เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบการวัดแผลในแต่ละช่วงเวลา
10 ประเมินลักษณะทางกายภาพของพื ้นแผลและผิวหนังโดยรอบ
GPS
.6 และเนื ้อเยื่ออ่อนในการประเมินแผลกดทับแต่ละครัง้
10 ติดตามความก้ าวหน้ าการหายของแผลกดทับ
GPS
.7
10 พิจารณาใช้ เครื่ องมือที่ผ่านการตรวจสอบสาหรับติดตามการ
B2

.8 หายของแผลกดทับ
การประเมินความปวดและการรักษา (Pain Assessment and Treatment)
11 ประเมินความปวดอย่างครอบคลุมสาหรับผู้ที่มีแผลกดทับแต่
B1

.1 ละราย
11 ใช้ กลยุทธ์การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ ยาก่อนเป็ นลาดับแร
GPS
.2 ก และให้ การรักษาอื่นเสริมเพือ่ ลดความปวดจากแผลกดทับ
11 ใช้ เทคนิคการเปลี่ยนตาแหน่งและอุปกรณ์
GPS
.3 เพื่อป้องกันและจัดการความปวดจากแผลกดทับ
11 ใช้ หลักการการหายของแผลด้ วยความชุม่ ชื ้น (moist wound
GPS
.4 healing) เพื่อลดความปวดจากแผลกดทับ
11 พิจารณาใช้ ยาอนุพนั ธ์ของฝิ่ นเฉพาะที่ ที่ใช้ ภายนอก (topical
.5 opioid)
B1

ในการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันจากแผลกดทับ
หากจาเป็ นและเมื่อไม่มีข้อห้ าม
30

11 ให้ ยาบรรเทาปวดอย่างสมา่ เสมอเพื่อควบคุมความปวดจากแ
.6 ผลกดทับ

GPS

ระดับความน่ าเชื่อถือ ระดับข้ อเสนอแนะ
ของหลักฐาน
การนาไปใช้
เชิงประจักษ์
การทาความสะอาดแผลและการกาจัดเนือ้ ตาย (Cleansing and Debridement)
12 ทาความสะอาดแผลกดทับ
B1

.1
12 ใช้ น ้ายาทาความสะอาดทีม่ ีส่วนประกอบยาต้ านจุลชีพ
GPS
.2 ทาความสะอาดแผลกดทับที่สงสัยหรื อที่ยืนยันว่าติดเชื ้อ
12 ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณรอบแผลกดทับ
B2

.3
12 หลีกเลี่ยงการรบกวนสะเก็ดเนื ้อตาย (eschar) ที่ติดแน่น
.4 แห้ งแข็งบริเวณแขนขาที่ขาดเลือดมาเลี ้ยงและส้ นเท้ า
B2

ยกเว้ นในกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื ้อ
12 กาจัดเนื ้อตายในแผลกดทับและบริเวณที่สงสัยหรื อยืนยันว่ามี
.5 ไบโอฟิ ล์ม(biofilm) และทาการกาจัดเนื ้อตายเป็ นระยะ
B2

จนกว่าพื ้นแผลจะไม่มเี นื ้อตายและเปลี่ยนเป็ นปกคลุมด้ วยเนื ้
อเยื่อแกรนูเลชัน( granulation tissue)
การติดเชือ้ และไบโอฟิ ล์ ม ( Infection and Biofilms )
13 มีข้อบ่งชี ้ที่นา่ สงสัยว่ามีการติดเชื ้อเฉพาะที่ ได้ แก่
.1 • แผลหายช้ า
• ไม่มีสญ
ั ญาณของการหายของแผลในช่วงสองสัปดาห์แม้
ว่าจะได้ รับการรักษาทีเ่ หมาะสมแล้ ว
• แผลขนาดใหญ่ขึ ้นหรื อลึกลง
• ส่วนของแผลแตก/แยก
• มีการตายของเนื ้อเยื่อ (necrotic tissue)
B1

• เนื ้อเยื่อแกรนูเลชันมีความเปราะบาง
• พื ้นแผลมีโพรงใต้ ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะเป็ น pocketing หรื อ
bridging
• สิ่งขับหลัง่ เพิ่มขึ ้นและมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่ง
ขับหลัง่
• เนื ้อเยื่อรอบแผลมีความอุ่นเพิม่ ขึ ้น
• ปวดแผลเพิ่มขึ ้น
31

• แผลมีกลิ่นเหม็น

ระดับความน่ าเชื่อถือ ระดับข้ อเสนอแนะ
ของหลักฐาน
การนาไปใช้
เชิงประจักษ์
13 มีข้อบ่งชี ้ที่นา่ สงสัยว่ามีไบโอฟิ ล์มในแผลกดทับ ได้ แก่:
.2 • แผลไม่หายแม้ จะได้ รับการรักษาด้ วยยาปฏิชวี นะ
(antibiotic) ที่เหมาะสม
• ดื ้อต่อการรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพ (antimicrobial)
ที่เหมาะสม
• แผลหายช้ าแม้ วา่ ได้ รับการรักษาเต็มที่แล้ ว
• สิ่งขับหลัง่ เพิ่มขึ ้น
• มีการเพิ่มขึ ้นของเนื ้อเยื่อแกรนูเลชันที่ไม่แข็งแรง หรื อ
เนื ้อเยื่อแกรนูเลชันที่เกิดใหม่มคี วามเปราะบาง
• อาการแดงลดระดับลงและ/หรื อการอักเสบเรื อ้ รังลดระดับ
ลง
• สัญญาณการติดเชื ้อทุติยภูมิ
13 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
.3 ถ้ า แ ผ ล ก ด ทั บ ข อ ง บุ ค ค ล นั ้ น
มี อ าการติ ด เชื อ้ เฉี ย บพลั น ที่ เ ป็ นการติ ด เชื อ้ เฉพาะที่
และ/หรื อทัว่ ร่างกายที่รวมถึงแต่ไม่จากัดอาการดังต่อไปนี ้:
• แผลหายช้ า
• รอยแดงขยายออกจากขอบแผล
• ส่วนของแผลแตก/แยก
• การแข็งตัวขึ ้นของแผล
• ผิ ว หนั ง โดยรอบแผลมี เ สี ย งกรอบแกรบ อ่ อ นน่ ว ม
หรื อมีการเปลี่ยนสี
• ต่อมน ้าเหลืองอักเสบ
• รู้สกึ ไม่สขุ สบาย/ง่วงซึม
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GPS

GPS

• สับสน/เพ้ อสับสน และเบื่ออาหาร (โดยเฉพาะในผู้สงู อายุ)
13 ประเมินดูว่ามีเชื ้อจุลินทรี ย์ในแผลกดทับ
.4 โดยการตัดชิ ้นเนื ้อตรวจหรื อเทคนิคการเช็ดล้ างกึง่ ปริมาณ
(semi-quantitative swab
technique)และการใช้ กล้ องจุลทรรศน์
13 ประเมินดูไบโอฟิ ล์มในแผลกดทับโดยการตัดชิ ้นเนื ้อตรวจและใ
.5 ช้ กล้ องจุลทรรศน์ทีมคี วามละเอียดสูง
13 ประเมินแผลกดทับว่ามีกระดูกอักเสบติดเชื ้อ (osteomyelitis)
.6 โดยดูวา่ แผลลึกถึงกระดูกและ/หรื อตรวจดูกระดูกว่ามีลกั ษณะ
หยาบขรุขระหรื อนุ่ม
หรื อแผลกดทับไม่หายด้ วยวิธีการรักษาทีเ่ หมาะสม

GPS

GPS

B2



ระดับความน่ าเ ระดับข้ อเสน
ชื่อถือของหลัก อแนะการนา
ฐาน
ไปใช้
เชิงประจักษ์
13 เพิ่มประสิทธิภาพการหายของแผลให้ สงู สุดโดย :
.7
• ประเมินภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลและจัดการกับปั ญหาโภ
ชนาการ
• ประเมินโรคร่วม (comorbidities)
ของแต่ละบุคคลและส่งเสริมการควบคุมโรค
• ถ้ าเป็ นไปได้ ลดการบาบัดด้ วยภูมิค้ มุ กันของแต่ละบุคคล
• ป้องกันการปนเปื อ้ นของแผลกดทับ
• เตรี ยมพื ้นแผลโดยการล้ างแผลและการกาจัดเนื ้อตาย
13 ใช้ น ้ายาฆ่าเชื ้อเฉพาะที่
.8 ที่มีความแรงเหมาะสมกับเนื ้อเยือ่ เพื่อควบคุมเชื ้อจุลินทรี ย์และเพือ่ ส่งเสริม
การหายของแผลกดทับที่หายช้ า
13 ใช้ ยาฆ่าเชื ้อเฉพาะที่ทมี่ ีฤทธิ์ต้านไบโอฟิ ล์ม
.9 ที่มีความแรงพอเหมาะต่อเนื ้อเยือ่
ร่วมกับการกาจัดเนื ้อตายอย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมและกาจัด
ไบโอฟิ ล์มที่สงสัยว่ามี (หรื อยืนยันว่ามี) ในแผลกดทับที่หายช้ า
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13 ใช้ ยาปฏิชีวนะทัว่ ทังร่้ างกายเพื่อควบคุมและกาจัดการติดเชื ้อในผู้ที่มีแผลก
.1 ดทับและมีหลักฐานทางคลินิกว่ามีการติดเชื ้อทัว่ ทังร่้ างกาย
0
การตกแต่ งแผล ( Wound Dressings)
14 สาหรับแผลกดทับทังหมดให้
้
เลือกการตกแต่งแผลที่เหมาะสมที่สดุ ตามเป้า
.1 หมายและความสามารถในการดูแลตนเองของแต่ละบุคคลและ/หรื อผู้ดแู ล
อย่างไม่เป็ นทางการ และขึ ้นอยู่กบั การประเมินทางคลินิก รวมทัง้
• เส้ นผ่าศูนย์กลาง รูปร่างและความลึกของแผลกดทับ
• จาเป็ นทีต่ ้ องระบุถงึ เชื ้อที่มีอยู่
• ความสามารถในการรักษาความชื ้นในพื ้นแผล
• ลักษณะและปริมาณของสิ่งขับหลัง่
• สภาพของเนื ้อเยื่อในพื ้นแผล
• สภาพของเนื ้อเยื่อรอบแผล
• การปรากฏของโพรงใต้ ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะชอนในแนวลึก (tunneling)
และ/หรื อโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวระนาบ
(undermining)
• ความปวด

GPS

GPS

ระดับความน่ าเชื่อถือ
ของหลักฐาน
เชิงประจักษ์
14. ประเมินต้ นทุนประสิทธิผลของการตกแต่งแผลที่ดาเนินการ
2 ร่วมกับพิจารณาต้ นทุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อระบบสุข
ภาพและต่อบุคคลที่มีแผลกดทับ การตกแต่งแผลขันสู
้ ง(
Advanced wound dressings)
ที่ส่งเสริมความชุ่มชื ้นของแผล
น่าจะมีค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
เนื่องจากเวลาในการรักษาแผลเร็วขึ ้นและความถี่ในการเป
ลี่ยนการตกแต่งแผลลดลง
14. ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid
3 dressings) สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ที่ไม่มีการติดเชื ้อ
ตามการระบุอาการทางคลินิกของแผลกดทับ
14. ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรเจล (hydrogel dressings)
4
34

ระดับข้ อเสนอแนะ
การนาไปใช้
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14.
5
14.
6
14.
7
14.
8

14.
9
14.
10

14.
11

14.
12

สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ที่ไม่มกี ารติดเชื ้อ
ตามการระบุอาการทางคลินิกของแผลกดทับ
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลโพลิเมอร์ (polymeric dressing)
สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ที่ไม่มกี ารติดเชื ้อ
ตามการระบุอาการทางคลินิกของแผลกดทับ
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรเจล (hydrogel dressings)
สาหรับแผล กดทับระดับ 3 และ 4 ที่ไม่มีการติดเชื ้อ
ทีม่ ีปริมาณสิ่งขับหลัง่ จากแผลน้ อย
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลแคลเซียมอัลจิเนต (calcium
alginate) สาหรับแผลกดทับระดับ 3 และ 4
ที่มีปริมาณสิ่งขับหลัง่ จากแผลปานกลาง
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลโฟม (foam dressings)
รวมถึงไฮโดรโพลิเมอร์ (hydropolymers)
สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ขึ ้นไป
ที่มีปริมาณสิ่งขับหลัง่ จากแผลปานกลางถึงมาก
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลที่มีความสามารถในการดูดซับสิ่งขั
บหลัง่ ได้ มาก
ในการจัดการกับแผลกดทับทีม่ ีสิ่งขับหลัง่ ปริมาณมาก
ใช้ ผ้าก๊ อซตกแต่งแผลที่มีความชุม่ ชื ้น
เพื่อรักษาสภาพแวดล้ อมของแผลให้ ช่มุ ชื ้น
ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลขันสู
้
ง
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลแผ่นฟิ ลม์ใส (transparent film)
สาหรับใช้ ตกแต่งแผลทุติยภูมิ
ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลขันสู
้
ง
พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ ทมี่ ี
และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ วสั ดุตกแต่งแผลในท้ องถิ่น
เมื่อเลือกการตกแต่งแผลในพื ้นทีท่ างภูมิศาสตร์ ที่มีการจากั
ดการเข้ าถึงทรัพยากร
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ระดับความน่ าเชื่อถือขอ
งหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ผลิตภัณ ฑ์ ตกแต่ งแผลทางชี วภาพ (Biological Dressings)
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ระดับข้ อเสนอแนะกา
รนาไปใช้

15. ใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ ง แผลคอลลาเจน (collagen
1 dressings)
ในแผลกดทับที่ไม่หายเพื่อเพิ่มอัตราการหายของแผล
และลดอาการและอาการแสดงของการอักเสบ
โกรทแฟคเตอร์ (Growth Factors)
16. พิจารณาเลือกใช้ เกร็ดเลือดที่สกัดจากพลาสมา
1 (platelet-rich plasma)
มาใช้ เพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับ
16. พิจารณาเลือกใช้ เกร็ดเลือดที่สกัดมาเป็ นโกรทแฟคเต
2 อร์ (platelet-derived growth factor)
มาใช้ เพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับระดับ 3 และ
4
ไบโอฟิ สิกส์ เคิ ล เอเจน (Biophysical Agents)
17. ใช้ วธิ ีการรักษาโดยการกระตุ้นด้ วยไฟฟ้ากระแสตรง
1 (current electrical stimulation)
เพื่อส่งเสริมการหายของแผลที่การหายของแผลไม่ก้า
วหน้ า ในแผลกดทับระดับ 2 และแผลกดทับระดับ 3
หรื อ 4
17. พิจารณาเลือกใช้ การรักษาด้ วยเครื่ องอัลตร้ าซาวน์คว
2 ามถี่ต่าแบบไม่สมั ผัส (non-contact low frequency
ultrasound)
เป็ นการรักษาเสริ มเพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับ
ระดับ 3 และ 4
และอาการที่สงสัยว่ามีการบาดเจ็บของเนื ้อเยื่อชันลึ
้ ก
(suspected deep tissue injuries)
17. พิจารณาเลือกใช้ การรักษาด้ วยเครื่ องอัลตร้ าซาวน์คว
3 ามถี่สงู ที่ระดับ 1 เมกะเฮิรตซ์ (high frequency
ultrasound therapy at 1MHz)
เป็ นการรักษาเสริ มเพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับ
ระดับ 3 และ 4
17. พิจารณาเลือกใช้ วธิ ีการดูแลแผลด้ วยแรงดันลบ
4 (negative pressure wound therapy)
ในการรักษาช่วงแรก
เพื่อลดขนาดและความลึกของแผลกดทับระดับ 3 และ
4
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ระดับความน่ าเชื่อถือข ระดับข้ อเสนอแนะก
องหลักฐาน
ารนาไปใช้
เชิงประจักษ์
การรักษาแผลกดทับด้ วยวิธีผ่าตัด
18 ขอรับคาปรึกษาการผ่าตัดสาหรับผู้ที่มีแผลกดทับ ดังนี ้:
.1 • แผลมีลกั ษณะเป็ นการอักเสบติดเชื ้อของผิวหนังและชั ้
น ใ ต้ ผิ ว ห นั ง
( cellulitis)
หรื อสงสัยว่าเป็ นแหล่งของการติดเชื ้อ
• แผลมี โพรงใต้ ผิวหนังที่มีลักษณะชอนในแนวระนาบ
โพรงใต้ ผิวหนังที่มีลักษณะชอนในแนวลึก รู ชอนทะลุ
( 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
ที่ไม่สามารถกาจัดออกได้ โดยการรักษาด้ วยวิธีทวั่ ไป
• เ ป็ น แ ผ ล ก ด ทั บ ร ะ ดั บ 3 ห รื อ 4 ที่ ไ ม่ ปิ ด
หรื อหายได้ โดยการรักษาด้ วยวิธีอื่นๆทัว่ ไป
18 พิจารณาตามปั จจัยดังต่อไปนี ้ในการประเมินความเหมาะส
.2 มสาหรับการผ่าตัดแผลกดทับ
• ความเป็ น ไปได้ ข องการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารไม่ ผ่า ตัด
เมื่อเทียบกับการรักษาด้ วยวิธีการผ่าตัด
• เป้าหมายการดูแลรักษาของแต่ละบุคคล
• ภาวะทางคลินิกของแต่ละบุคคล
• แรงจูงใจและความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบั
ติตามแผนการรักษา
• ความเสี่ยงที่อาจได้ รับจากการผ่าตัดของแต่ละบุคคล
18 ประเมินและบรรเทาผลกระทบจากปั จจัยด้ านร่างกายและ
.3 จิตสังคม ที่อาจทาให้ การรักษาด้ วยวิธีการผ่าตัดไม่หาย
หรื อส่งผลให้ เกิดแผลกดทับใหม่
18 การรักษาแผลกดทับด้ วยวิธีการผ่าตัด
.4 รวมถึงการตัดผิวหนังที่มีลกั ษณะผิดปกติ
เนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน มีการตายของเนื ้อเยื่อเฉพาะส่วน
37
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รูชอนทะลุ เบอซ์ซา่ (bursa)
และกระดูกที่เกี่ยวข้ องเท่าทีเ่ ป็ นไปได้

ระดับความน่ าเชื่อถือ
ของหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ระดับข้ อเสนอแนะ
การนาไปใช้

18 การปิ ดแผลด้ วยแผ่นผิวหนังติดกล้ ามเนื ้อ (flap) โดย:
.5
• เลือกใช้ เนื ้อเยื่อที่มีหลอดเลือดที่มีคณ
ุ ภาพดีมาเลี ้ย
ง
• เลื อ กใช้ เนือ้ เยื่อ คอมโพสิ ต (composite tissues)
ที่มีส่วนประกอบทนทาน
• เลือกใช้ เนื ้อเยื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ เท่าที่ทาได้ มาเย็
GPS
บปิ ด
• ใช้ เนื ้อเยื่อโดยรบกวนผิวหนังและเนื ้อเยื่อที่อยู่ติดกั
นให้ น้อยที่สดุ
• วางตาแหน่งรอยเย็บให้ ห่างจากบริเวณที่มีแรงกด
• ลดความตึงของการเย็บปิ ดแผลให้ น้อยที่สดุ
18 ตรวจดูแผลอย่างสม่าเสมอและรายงานทันทีเมื่อพบอาการแ
GPS
.6 ผ่นผิวหนังติดกล้ ามเนื ้อไม่ติด
18 ใช้ อปุ กรณ์รองรับร่างกายชนิดพิเศษทันทีชว่ งหลังผ่าตัด
B2

.7
18 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยในวิธีที่หลีกเลีย่ งการกด
GPS
.8 และการรบกวนบริเวณแผลผ่าตัด
18 เมื่อบริเวณแผลที่ได้ รับการผ่าตัดหายเพียงพอแล้ ว
B2

.9 ให้ เริ่มต้ นจัดให้ ผ้ ปู ่ วยค่อยๆ ลุกนัง่ ตามแนวทางทีก่ าหนด
การวัดความชุกและอุบตั ิการณ์ การเกิดแผลกดทับ (Measuring Pressure Injury Prevalence and Incidence)
19 ใช้ การออกแบบระเบียบวิธีที่เข้ มงวดและสอดคล้ องกันในกา
GPS
.1 รวัดตัวแปร
38

เมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลและรายงานความชุกและอุ
บัติการณ์การเกิดแผลกดทับ
การใช้ แนวปฏิบัตทิ ่ดี ที ่สี ุดในคลินิก (Implementing Best Practice in Clinical settings)
20 ในระดับองค์กร
.1 ประเมินและพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
C
โดยให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดอุบตั ิกา
รณ์การเกิดแผลกดทับ
20 ในระดับองค์กร
.2 ประเมินความรู้ของสหสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับแผลกดทับ
B1
เพื่อส่งเสริมโครงการให้ ความรู้และปรับปรุงคุณภาพไปสู่การ
ปฏิบตั ิ
20 ในระดับองค์กร
.3 ประเมินทัศนคติและการให้ ความร่วมมือของทรัพยากรบุคค
GPS
ลเพิ่มมากขึ ้น
เพื่อใช้ ในการส่งเสริมโครงการปรับปรุงคุณภาพสู่การปฏิบตั ิ





ระดับความน่ าเชื่ ระดับข้ อเสนอแ
อถือของหลักฐาน นะการนาไปใช้
เชิงประจักษ์
20 ในระดับองค์กร
.4 ประเมินและให้ มีอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานอย่างเพียงพอสาห
รับใช้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
20 ในระดับองค์กร
.5 พัฒนาและดาเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพเชิงโครงสร้ างที่ปรับแต่งแ
ละในหลายแง่มมุ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
20 ในระดับองค์กร
.6 ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียหลักเข้ ามีสว่ นร่วมในการกากับดูแลและดาเนินโ
ครงการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
20 ในระดับองค์กร รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ
.7 และมาตรการที่ได้ มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
และระบบการบันทึกที่เป็ นมาตรฐาน
ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
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20 ในระดับองค์กร
.8 จัดให้ มเี ครื่ องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
แผนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
20 เตรี ยมภาวะผู้นาทางคลินิกในการป้องกันและรักษาแผลกดทับให้ เป็ น
.9 ส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงคุณภาพในการลดการเกิดแผลกดทับ
20 ในระดับวิชาชีพ
.1 จัดให้ มีการให้ ความรู้ในการป้องกันและรักษาแผลกดทับ
0 ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
20 ในระดับองค์กร ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบตั ิ
.1 โดยเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดคุณภาพอย่างสมา่ เสมอ
1 สาหรับการป้องกันและรักษาแผลกดทับ
20 ในระดับองค์กร ใช้ ระบบการป้อนกลับและการแจ้ งเตือน
.1 เพื่อส่งเสริมโครงการปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธ์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ ส่ว
2 นเสีย
การให้ ความรู้ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ (Health Professional Education)
21 ในระดับองค์กร
.1 ประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพเกี่ยวกับแผลกดทับ
เพื่อส่งเสริมการดาเนินโครงการให้ ความรู้และโครงการปรับปรุงคุณภา
พ
21 ในระดับองค์กร พัฒนาและดาเนินการโครงการให้ ความรู้ในแง่มมุ ต่าง
.2 ๆ ในเรื่ องการป้องกันและการรักษาแผลกดทับ

B1



B1



A



B1



B2



B1



B2



ระดับความน่ าเชื่ ระดับข้ อเสนอแ
อถือของหลักฐาน นะการนาไปใช้
เชิงประจักษ์
คุณภาพชีวิต การดูแลตนเองและการให้ ความรู้ (Quality of Life, Self-Care and Education)
22.1 ประเมินภาวะสุขภาพที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต
ความรู้และทักษะการดูแลตนเองของแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับหรื อ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
GPS
เพื่อส่งเสริมโครงการปรับปรุงคุณภาพการดูแลแผลกดทับและโครงก
ารให้ ความรู้
22.2 ให้ ความรู้เรื่ องแผลกดทับ ฝึ กทักษะ
และให้ การสนับสนุนทางจิตสังคมในแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับหรื อ
C

มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
40

ตัวชีว้ ัดคุณภาพเชิงโค
รงสร้ าง

ตัวชีว้ ัดคุณภาพเชิงกร
ะบวนการ

QI1 มีแผนสาหรับการประเมินคุณลักษณะบุคลากรเหมาะสม (เช่น ระดับบุคลากร
และการผสมผสานทักษะ) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดูแลมีคณ
ุ ภาพ
QI2 องค์กรมีโครงสร้ างที่ปรับแต่งได้ หลายแง่มมุ อย่างเหมาะสม
สาหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพแผลกดทับ
QI3
องค์กรมีนโยบายและขันตอนเกี
้
่ยวกับการป้องกันและรักษาแผลกดทับซึง่ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ
QI4 ผู้ปฏิบตั ิงานได้ รับความรู้ในการป้องกันและรักษาแผลกดทับอย่างสม่าเสมอ
41

ตัวชีว้ ัดคุณภาพเชิงผ
ลลัพธ์

QI9 ผู้รับบริการทุกรายได้ รับการประเมินความเสี่ยงต
และบันทึกการประเมินไว้ ในเวชระเบียน
QI10 ผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก รายจะได้ รั บ การประเมิ น ผ
ตามที่ระบุไว้ และบันทึกผลการประเมินไว้ ในเวชระเบ
QI11 มีการบันทึกในเวชระเบียนเกี่ยวกับแผนการป้อ
การนาลงสู่การปฏิบตั ิและการแก้ ไขตามการตอบสน
QI12 การประเมินของแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับจะ

QI5 การบริหารจัดการองค์กรโดยให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ ผู้ป่วย
และผู้ดแู ลมีส่วนร่วมในการกากับดูแลและการดาเนินการตามโครงการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
QI6
โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพระบุความพร้ อมใช้ งานและคุณภาพของอุปกรณ์สาหรับแผลกดทับ
และมาตรฐานสาหรับการใช้ งาน
QI7 องค์กรมีเครื่องมือที่ใช้ ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อป้องกันและรักษาแผลกดทับ
QI8
มีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพเฉพาะทางที่พร้ อมให้ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาแผลกดทับ

QI13 มีการประเมินแผลกดทับ และมีการบันทึกผลก
QI14 แผนการรักษาและเป้าหมายการรักษาเป็ นราย
QI15 ทุกรายที่มีแผลกดทับ ได้ รับการบันทึกการประ
QI16ทุกรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับจะ
และมีการบันทึกการวางแผนการดูแลโภชนาการ
QI17ผู้ป่วยทุกรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดท
และให้ การสนับสนุนด้ านจิตสังคม
QI18 การวัดอัตราการเกิดแผลกดทับ มีการดาเนินก

ระบบการจาแนกประเภทที่ใช้ กันทั่วไป
ระบบการจาแนกประเภทแผลกดทับดังต่อไปนี ้ มีการใช้ ในพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
แนวปฏิบตั ิทางคลินิกยังหมายรวมถึงภาพถ่ายและภาพประกอบ ประเภท/ระดับแผลกดทับ
และรายการที่กว้ างขวางมากขึ ้นที่ใช้ กนั อยู่โดยทัว่ ไปในระบบการจาแนกประเภทแผลกดทับ
International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
แผลกดทับ ประเภท/ระดับ
1:รอยแดงเมื่อกดรอยแดงไม่ จาง

WHO ICD-11 (2018)

NPUAP Classiﬁcation System
(April 2016)

EH90.0 แผลกดทับเกรด 1

ผิวหนังปกติมีรอยแดงเฉพาะที่
เมื่อกดรอยแดงไม่จาง
ปกติเกิดบริ เวณปุ่ มกระดูก
ผิวหนังที่มีผิวสีคล ้าอาจไม่เห็นรอยแด
ง
สีของมันอาจแตกต่างจากสีของผิวห
นังรอบ ๆ บริ เวณรอยแดงนี ้อาจปวด
แข็ง นิ่ม
อุ่นกว่าหรื อเย็นกว่าเมื่อเทียบกับเนื ้อเ
ยื่อข้ างเคียง
แผลกดทับประเภท/ระดับ 1
อาจยากที่จะตรวจพบได้ ในผู้มีผิวสีค
ล ้า
อาจระบุว่าเป็ นผู้ที่”มีความเสี่ยง”(ส่ง
สัญญาณว่ามีความเสี่ยง)

แผลกดทับเกรด 1
เป็ นระยะเริ่ มของการเกิดแผล
ผิวหนังยังคงปกติ
แต่มีรอยแดงเฉพาะที่
เมื่อกดรอยแดงสีไม่จาง
ปกติจะเป็ นบริ เวณปุ่ มกระดูก
บริ เวณนี ้อาจปวด แข็ง นิ่ม
อุ่นกว่าหรื อเย็นกว่าเมื่อเทียบกับเ
นื ้อเยื่อข้ างเคียง
มันอาจจะเป็ นเรื่ องยากที่จะตรวจ
พบได้ ในผู้มีผิวสีคล ้า
แต่บริ เวณที่เป็ นปั ญหานี ้
อาจมีสีแตกต่างจากผิวหนังรอบ ๆ
การปรากฏของแผลกดทับเกรด 1
อาจบ่งบอกว่าเป็ นผู้ที่มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดแผลได้ จริ ง

แผลกดทับระดับ
1:รอยแดงบนผิวหนังปกติ
เมื่อกดรอยแดงไม่ จาง
รอยแดงเฉพาะที่บนผิวหนังปกติ
เมื่อกดรอยแดงไม่จาง
ซึง่ รอยแดงอาจเห็นแตกต่างกันในผิว
หนังที่มีผิวสีผิวคล ้า
สีรอยแดงบนผิวหนังที่เห็น
หรื อความรู้สกึ ที่เปลีย่ นไป อุณหภูมิ
หรื อความแข็งของผิวหนัง
อาจทาให้ ภาพทีเ่ ห็นเปลี่ยนไป
สีที่เปลี่ยนไปไม่รวมถึงการเปลี่ยนเป็
นสีม่วงหรื อน ้าตาลแดง
สิ่งเหล่านี ้อาจบ่งบอกถึงการบาดเจ็บ
ของเนื ้อเยื่อชันลึ
้ ก
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แผลกดทับระดับ
2:สูญเสียผิวหนังบางส่ วนเผยให้ เห็
สูญเสียผิวหนังบางส่ วน
นหนังแท้
สูญเสียผิวหนังบางส่วนของหนังแท้
แผลกดทับที่มีการสูญเสียผิวหนังบา สูญเสียผิวหนังบางส่วนเผยให้ เห็นหนั
แสดงให้ เห็นแผลเปิ ดตื ้น
งส่วนของหนังแท้
งแท้ พื ้นแผลยังคงทาหน้ าที่ได้
มีพื ้นแผลเป็ นสีแดงชมพู ไม่มีเนื ้อตาย แสดงให้ เห็นเป็ นแผลเปิ ดที่ตื ้น
ลักษณะเป็ นสีชมพู แดง
และอาจเห็นเป็ นตุ่มน ้าเหลืองทังที
้ ่ยงั ไ พื ้นแผลเป็ นสีแดงชมพู
มีความชุ่มชื ้น
ม่แตกหรื อแตกแล้ ว
ไม่มีเนื ้อตายหรื อเป็ นตุ่มน ้าเหลืองหรื อ และอาจเห็นเป็ นตุ่มน ้าเหลืองทังที
้ ่ยงั ไ
เห็นเป็ นแผลตื ้นที่มีลกั ษณะมันวาวหรื ตุ่มน ้าเหลืองปนเลือด ซึง่ อาจแตกออก ม่แตกหรื อแตกแล้ ว
อแห้ ง โดยไม่มีเนื ้อตายหรื อรอยช ้า*
แผลกดทับเกรดนี ้ไม่ควรใช้ ในการอธิบา จะมองไม่เห็นชันไขมั
้ นและเนื ้อเยือ่ ที่ลึ
แผลกดทับประเภท/ระดับนี ้จะไม่ใช้ อธิ ยผิวหนังฉีกขาด รอยไหม้ จากเทป
กกว่า ไม่ปรากฏเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน
บายผิวหนังฉีกขาด รอยไหม้ จากเทป ฝี เย็บอักเสบ ผิวหนังเปื่ อยยุย่
เนื ้อตาย (slough) และสะเก็ดเนื ้อตาย
ฝี เย็บอักเสบ ผิวหนังเปื่ อยยุ่ย
หรื อผิวหนังแตกเป็ นแผล
(eschar)
หรื อผิวหนังแตกเป็ นแผล
การบาดเจ็บเหล่านี ้โดยปกติเกิดจากอ
*รอยช ้าบ่งชี ้ว่า
าการไม่พงึ ประสงค์ของการไหลเวียน
สงสัยเป็ นการบาดเจ็บเนื ้อเยื่อชัน้ ลึก
อากาศและความชื ้นเฉพาะจุด
(microclimate)
และแรงเฉือนในบริเวณผิวหนังเหนือเ
ชิงกราน และแรงเฉือนบริเวณส้ นเท้ า
แผลระดับนี ้ไม่ควรใช้ อธิบายการบาดเ
จ็บของผิวหนังจากความเปี ยกชื ้น
แผลกดทับประเภท/ระดับ 2:
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NPUAP Classiﬁcation System
(April 2016)

ซึง่ รวมถึงการอักเสบของผิวหนังจากก
ารควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
และการอักเสบของผิวหนังจากเหงื่อ
การบาดเจ็บของผิวหนังจากกาวของวั
สดุทางการแพทย์
หรื อแผลทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ
(ผิวหนังฉีกขาด แผลไหม้ แผลถลอก)

International NPUAP/
EPUAP Pressure Ulcer
Classiﬁcation System
(2009, 2014)
แผลกดทับประเภท/ระดับ
3: สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้
สูญเสียชันผิ
้ วหนังทุกชัน้
อาจมองเห็นถึงชันไขมั
้ น
แต่ไม่ถึงชันกระดู
้
ก
เส้ นเอ็นหรื อกล้ ามเนื ้อ
อาจมองเห็นเนื ้อตาย
แต่เนื ้อตายไม่ปกปิ ดส่วนลึกข
องเนื ้อเยื่อที่สญ
ู เสียไป
อาจพบโพรงใต้ ผิวหนังทีม่ ีลกั
ษณะชอนในแนวระนาบ
และโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณ
ะชอนในแนวลึก
ความลึกของแผลกดทับประเภ
ท/ระดับ 3
มีความแตกต่างตามตาแหน่ง
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EH90.2 แผลกดทับเกรด 3

NPUAP Classiﬁcation System (April
2016)

แผลกดทับระดับ 3:
สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้
แผลกดทับที่สญ
ู เสียชันผิ
้ วหนังทุกชัน้
สูญเสียชันผิ
้ วหนังทุกชันซึ
้ ง่ มองเห็นถึงชันไ
้
อาจมองเห็นถึงชันไขมั
้ น
ขมันในแผล และมักพบเนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน
แต่ไม่ถึงชันกระดู
้
ก
และขอบแผลที่ม้วนเข้ า
เส้ นเอ็นหรื อกล้ ามเนื ้อ
อาจพบเนื ้อตายและ/หรื อสะเก็ดเนื ้อตาย
อาจมองเห็นเนื ้อตาย
ความลึกของเนื ้อเยื่อที่บาดเจ็บมีความแตก
แต่เนื ้อตายไม่ปกปิ ดส่วนลึกของเนื ้อเยื่อ ต่างตามตาแหน่งทางกายวิภาค เช่น
ทีส่ ญ
ู เสียไป
บริเวณที่มีไขมันมากแผลจะลึก
อาจมีโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนใน อาจพบโพรงใต้ ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะชอนใน
แนวระนาบ
แนวระนาบ
และโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแ และโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนว
นวลึก เข้ าไปในเนื ้อเยื่อที่อยู่ตดิ กัน
ลึกจะไม่พบพังผืด กล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็น
ความลึกมีความแตกต่างตามตาแหน่ง เนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน
ทางกายวิภาค:แผลกดทับเกรด 3
กระดูกอ่อนและ/หรื อกระดูก
เป็ นแผลตื ้นได้ ในบริเวณที่มีพื ้นทีเ่ ล็ก ๆ ถ้ าพบเนื ้อตาย

ทางกายวิภาค ดั ้งจมูก หู
ท้ ายทอย และตาตุ่ม
ไม่มีไขมันใต้ ผวิ หนัง
แผลกดทับประเภท/ระดับ 3
มองเห็นเป็ นแผลตื ้น
ในทางตรงข้ าม
บริเวณที่มีไขมันมาก
แผลกดทับประเภท/ระดับ 3
จะลึกมาก มองหรื อคลา
กระดูก/เส้ นเอ็น ไม่ได้

International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
แผลกดทับประเภท/ระดับ 4:
สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้

หรื อที่ไม่มีไขมันใต้ ผิวหนัง (เช่นดั ้งจมูก
หู ท้ ายทอย และตาตุ่ม) ในทางตรงข้ าม
แผลกดทับเกรด 3
จะลึกมากในบริเวณทีม่ ีไขมันมาก

WHO ICD-11 (2018)

NPUAP Classiﬁcation System
(April 2016)

แผลกดทับระดับ
4:สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้ และเนือ้
เยื่อ
สูญเสียชันผิ
้ วหนังทุกชัน้
แผลกดทับที่เห็นหรื อคลากล้ ามเนื ้อ สูญเสียชันผิ
้ วหนังทุกชันและเนื
้
้อเยื่อร่
มองเห็นกระดูก
เส้ นเอ็น หรื อกระดูกได้ ชัดเจน
วมกับพังผืดกล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็น
เส้ นเอ็นและกล้ ามเนื ้อ
อันเป็ นผลจากการสูญเสียของชันผิ
้ ว เนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อน
อาจเห็นเนื ้อตายหรื อสะเก็ดเนื ้อตาย หนังทุกชันและไขมั
้
นใต้ ผิวหนัง
หรื อกระดูกในแผลมองเห็นหรื อคลาได้
บนพื ้นแผลบางส่วนรวมถึงโพรงใต้ ผิว อาจมีเนื ้อตายหรื อสะเก็ดเนื ้อตาย
โดยตรง
หนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวระนาบ
ความลึกอาจแตกต่างตามตาแหน่งท อาจมองเห็นเนื ้อตายและ/หรื อสะเก็ดเ
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EH90.3 แผลกดทับเกรด 4

หรื อสะเก็ดเนื ้อตายปกคลุมเนื ้อเยื่อที่สญ
ู เสี
ยทังหมด
้
ลักษณะนี ้เป็ นแผลกดทับที่ไม่สามารถระบุ
ระดับได้

และโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนใน
แนวลึกที่อาจพบบ่อย
ความลึกของแผลกดทับประเภท/ระดั
บ4
แตกต่างตามตาแหน่งทางกายวิภาค
ดั ้งจมูก หู ท้ ายทอย
และตาตุม่ ไม่มีไขมันใต้ ผิวหนัง
และแผลกดทับนี ้อาจเป็ นแผลตื ้น
แผลกดทับประเภท/ระดับ 4
ขยายเข้ าไปในเนื ้อเยื่อและ/หรื อโครงส
ร้ างรองรับ (เช่น พังผืด
เส้ นเอ็นหรื อเยื่อหุ้มข้ อ)
ทาให้ กระดูกอักเสบได้
มองหรื อคลากระดูก/เส้ นเอ็นได้

International NPUAP/
EPUAP Pressure Ulcer
Classiﬁcation System
(2009, 2014)
ไม่สามารถระบุระดับได้ :ไ
ม่ทราบความลึก
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างกายวิภาค:
แผลกดทับอาจเป็ นแผลตื ้นในบริ เวณ
ที่มีชนใต้
ั ้ ไขมันน้ อยหรื อไม่มี (เช่น
ดั ้งจมูก หู ท้ ายทอย หรื อตาตุ่ม)
แต่โดยทัว่ ไปจะลึกและมักพบโพรงใต้
ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวระนาบ
หรื อโพรงใต้ ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะชอนใน
แนวลึก เข้ าไปในเนื ้อเยื่อที่อยูต่ ิดกัน
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EH90.5
แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุเก

นื ้อตาย มักพบขอบแผลม้ วนเข้ า
โพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแน
วระนาบ
และ/หรื อโพรงใต้ ผิวหนังที่มีลกั ษณะช
อนในแนวลึก
ความลึกแตกต่างตามตาแหน่งทางกา
ยวิภาค
ถ้ าพบเนื ้อตายหรื อสะเก็ดเนื ้อตายปก
คลุมเนื ้อเยื่อที่สญ
ู เสียทังหมดลั
้
กษณะ
นี ้เป็ นแผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดั
บได้

NPUAP Classiﬁcation System (April 2016)

แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดับได้ :มีการบดบัง
การสูญเสียชันผิ
้ วหนังทุกชันและเนื
้
้อเยื่อ

รดได้
การสูญเสียเนื ้อเยื่อทังหมดซึ
้
ง่
พื ้นของแผลถูกปกคลุมด้ วยเ
นื ้อตาย (สีเหลือง
สีน ้าตาลแดง สีเทา
สีเขียวหรื อน ้าตาล)
และ/หรื อสะเก็ดเนื ้อตาย
(สีน ้าตาลแดง
สีน ้าตาลหรื อดา) ในพื ้นแผล
จนกระทัง่ เนื ้อตายหรื อสะเก็
ดเนื ้อตายถูกกาจัดออกจึง
ทาให้ เห็นพื ้นแผล
และความลึกที่แท้ จริ ง
ไม่เช่นนัน้
ประเภท/ระดับของแผลกดทั
บก็ไม่สามารถระบุได้
สะเก็ดเนื ้อตายที่ติดแน่น
(แห้ ง ติดแน่น
คงสภาพไม่มีรอยแดง
หรื อโยกแล้ วไม่เคลื่อน)
บริเวณส้ นเท้ าทาหน้ าที่เป็ น
สิ่งปกปิ ดธรรมชาติ
(ชีวภาพ) ของร่างกาย
และไม่ควรกาจัดออก
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แผลกดทับที่มีการสูญเสียผิว
หนังทุกชัน้
ซึง่ ความลึกของแผลถูกบดบัง
ทั ้งหมดด้ วยเนื ้อตาย
(สีเหลือง สีน ้าตาลแดง สีเทา
สีเขียวหรื อน ้าตาล)
และ/หรื อสะเก็ดเนื ้อตาย(สี
น ้าตาลแดง สีน ้าตาลหรื อดา)
ในพื ้นแผล
จนกระทัง่ เนื ้อตาย
และ/หรื อสะเก็ดเนื ้อตายถูก
กาจัดออก
จึงทาให้ เห็นพื ้นแผล
ซึง่ ถ้ าไม่เอาออกมันเป็ นไปไม่
ได้ เลยที่จะระบุว่าเป็ นแผลกด
ทับเกรด 3 หรื อเกรด 4

การสูญเสียชันผิ
้ วหนังทั ้งหมดและเนื ้อเยื่อ
ซึง่ ขอบเขตความเสียหายของเนื ้อเยื่อไม่สามาร
ถยืนยันได้ เพราะถูกปกคลุมด้ วยเนื ้อตายหรื อส
ะเก็ดเนื ้อตาย
ถ้ าหากมีการเอาเนื ้อตายหรื อสะเก็ดเนื ้อตายออ
ก จะสามารถระบุได้ วา่ เป็ นแผลกดทับระดับ 3
หรื อระดับ 4 ได้ สะเก็ดเนื ้อตายที่ติดแน่น
(กล่าวคือ แห้ ง ติดแน่น คงสภาพไม่มีรอยแดง
หรื อโยกแล้ วไม่เคลื่อน)
บริเวณส้ นเท้ าหรื ออวัยวะส่วนปลายที่เกิดจากการ
ขาดเลือดไม่ควรทาให้ นมิ่ ลงหรื อกาจัดออก

International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation System
(2009, 2014)
สงสัยเนือ้ เยื่อชัน้ ลึกถูกทาลาย:
ไม่ ทราบความลึก

ผิวหนังปกติที่เปลี่ยนเป็ นสีม่วง
หรื อน ้าตาลแดง หรื อมีต่มุ น ้าเลือด
เนื่องจากเนื ้อเยื่ออ่อนได้ รับอันตรายจา
กแรงกดและ/หรื อแรงเฉือน
เนื ้อเยื่อบริเวณนี ้อาจมีอาการนามาก่อน คือ
ปวด แข็งตึง อ่อน ก้ อนนิ่มๆ อุ่น
หรื อเย็นกว่าเนื ้อเยื่อบริเวณใกล้ เคียง
การบาดเจ็บเนื ้อเยื่อชันลึ
้ กนี ้อาจยากทีจ่ ะตร
วจได้ ในผู้ที่มีผิวสีคล ้า การเปลี่ยนแปลงนี ้
อาจรวมถึง ตุ่มน ้าบาง ๆ
เหนือบริเวณพื ้นแผลที่คล ้า
แผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ ้นและอาจ
ปกคลุมด้ วยสะเก็ดเนื ้อตายบาง ๆ
การเปลี่ยนแปลงนี ้อาจลุกลามเข้ าไปในชันเ
้
นื ้อเยื่อใกล้ เคียงอย่างรวดเร็วแม้ ว่าจะได้ รับ
การรักษาอย่างดีที่สดุ
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EH90.4
สงสัยแรงกดชัน้ ลึกทาให้ เนือ้
เยื่อถูกทาลาย
ไม่ ทราบความลึก
บริ เวณผิวหนังที่ได้ รับบาดเจ็
บจากแรงกดหรื อแรงเฉือน
ซึง่ คาดการณ์ว่า
จะมีการพัฒนาเป็ นแผลกดทั
บที่ลกึ แต่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้น
ผิวหนังที่ได้ รับผลกระทบจะเ
ปลี่ยนเป็ นสีม่วงหรื อน ้าตาล
แดง
และอาจเห็นเป็ นตุ่มน ้าเลือด
อาจปวดและบวม
บริ เวณดังกล่าวสามารถเป็ น
ได้ ทั ้งอุ่นขึ ้นหรื อเย็นลงกว่าเนื ้
อเยื่อใกล้ เคียง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
แผลลึก
อาจเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
แม้ ว่าจะได้ รับการรักษาอย่า
งดีที่สดุ

เนือ้ เยื่อชัน้ ลึกถูกทาลาย:
สีแดงเข้ ม นา้ ตาลแดง หรือสีม่วง
เมื่อกดแล้ วสีไม่ จาง
ยังคงสีเดิมถาวร
ผิวหนังปกติหรื อผิวหนังที่มีแผลเปิ
ดบริ เวณที่เป็ นสีแดงเข้ ม
น ้าตาลแดง
หรื อสีม่วงเมื่อกดแล้ วสีไม่จาง
ยังคงเป็ นสีเดิมถาวร
หรื อมีการแยกของหนังกาพร้ าทาให้ เ
ห็นพื ้นแผลสีเข้ มหรื อตุ่มน ้าเลือด
ความปวดและการเปลี่ยนแปลงอุณห
ภูมิ มักเกิดก่อนการเปลี่ยนแปลงสีผิว
การเปลี่ยนแปลง สีผิว
อาจแตกต่างกันในผิวสีคล ้า
การบาดเจ็บนี ้เป็ นผลจากความรุนแร
งและ/หรื อการถูกกดทับเป็ นเวลานาน
ร่วมกับมีแรงเฉือนบริเวณที่กระดูกแล
ะผิวหนังเชื่อมประสานกัน
แผลอาจเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วทาให้ มอ
งเห็นขอบเขตที่แท้ จริงของการบาดเจ็
บที่ลกุ ลามออกไป
หรื ออาจจะหายโดยไม่มีการสูญเสียเ
นื ้อเยื่อ ถ้ ามองเห็นสะเก็ดเนื ้อตาย
เนื ้อเยื่อชันใต้
้ ผิวหนัง
เนื ้อเยื่อแกรนูเลชัน พังผืด กล้ ามเนื ้อ
หรื อโครงสร้ างภายใต้ ผวิ อื่น ๆ
สิ่งเหล่านี ้บ่งชี ้ถึงแผลกดทับที่มีการสู
ญเสียชันผิ
้ วหนังทุกชัน้
(แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดับได้
แผลกดทับทับระดับ 3 หรื อระดับ 4)
ไม่ใช้ แผลกดทับเนื ้อเยื่อชันลึ
้ ก
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