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บทนา
คานา
แนวปฏิบตั ิอา้ งอิงฉบับย่อนีเ้ ป็ นการสรุปจากข้อเสนอแนะ และคาแถลงข้อปฏิบตั ิที่ดีซงึ่ เป็ นส่วนประกอบอยูใ่ นฉบับเต็ม
ของแนวปฏิบตั ิทางคลินกิ ระหว่างประเทศ (The International Clinical Practice Guideline) (ฉบับปี 2019)
ในแนวปฏิบตั ิทางคลินิกฉบับเต็มจะให้รายละเอียดการวิเคราะห์หลักฐานที่ใช้ในข้อเสนอแนะและคาแถลงข้อปฏิบตั ิทดี่ ี
และรวมถึงข้อพิจารณาในการนาไปปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมในบริบทนัน้ ๆ ที่ระบุในแนวปฏิบตั ิอา้ งอิงฉบับย่อ
แนวปฏิบตั ิอา้ งอิงฉบับย่อนีม้ ีไว้สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพใช้อา้ งอิงในคลินิกในช่วงที่มเี วลาจากัด
ผู้ใช้ไม่ควรพึ่งพาข้อความที่ตดั ตอนมาจากแนวปฏิบัติอ้างอิงฉบับย่อเพียงอย่างเดียว
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้พฒ
ั นาจากความร่วมมือระหว่างองค์กร European Pressure Ulcer Advisory Panel
(EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) แ ล ะ the Pan Pacific Pressure Injury Alliance
(PPPIA) นอกจากนีย้ งั มี 14 องค์กรทางการดูแผลจาก 12 ประเทศเข้าร่วมโครงการในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในการพัฒนาภายใต้ทศิ ทางและการกากับดูแลของกลุม่ พันธมิตรกากับดูแลแนวปฏิบตั ิ Guideline
Governance Group (GGG) และนักระเบียบวิธี (Methodologist) ทีมพัฒนาเต็มรูปแบบประกอบด้วย
181 นักวิชาการ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางคลินิกในสาขาแผลกดทับ รวมถึงสมาชิก 12 คนจาก GGG นักระเบียบวิธีและ
สมาชิกจากคณะทางาน 168 คน
แนวปฏิบตั ิฉบับนีใ้ ช้ระเบียบวิธีลา่ สุดในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ ระเบียบวิธีการดังกล่าวได้ตีพิมพ์เผยแพร่และมีการ
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว การค้นหาวรรณกรรมกาหนดถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 ซึง่ งานวิจยั แต่ละชิน้ ได้รบั การ
ประเมินและการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและด้วยความระมัดระวัง งานวิจยั ฉบับใหม่ ๆ ได้รบั การรวบรวมเพิ่มเติมจาก
งานวิจยั ในแนวปฏิบตั ิฉบับก่อนหน้า เพื่อขยายขอบเขตและแนวทางในการจัดทาข้อเสนอแนะและสะท้อนให้เห็นถึง
หลักฐานเชิงประจักษ์ลา่ สุด แนวปฏิบตั ิอา้ งอิงฉบับที่ตีพมิ พ์ครัง้ ทีส่ ามนี ้ ประกอบด้วย 114 ข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ซงึ่ สนับสนุนโดยภาพรวมจากงานวิจยั ข้อพิจารณาในการนาไปปฏิบตั ิ มีการพิจารณาถึงแนวทางทีช่ ่วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนาไปใช้ในการปฏิบตั ิในคลินิก รายละเอียดของการวิเคราะห์ การอภิปรายงานวิจยั ที่มีอยู่
รวมถึงการประเมินอย่างเป็ นระบบ และด้วยความระมัดระวังของสมมติฐานและความรูต้ ามบริบทที่เกี่ยวข้องในด้านนี ้
ระดับของข้อเสนอแนะระบุความสาคัญของข้อเสนอแนะบนพืน้ ฐานของโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ของผูป้ ่ วยที่ดีขนึ ้
ข้อเสนอแนะนีเ้ ป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงความมั่นใจที่ผใู้ ช้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้โดยไม่เกิดอันตราย และสามารถใช้ในการจัดลาดับ
ความสาคัญการดูแลแผลกดทับลงสูก่ ารปฏิบตั ิ หลาย ๆ หัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและการรักษาแผลกดทับ ยัง
ไม่ได้รบั การวิจยั อย่างกว้างขวาง สาหรับช่องว่างที่ยงั ไม่มีงานวิจยั ในการดูแลรักษานี ้ GGG ได้พฒ
ั นาคาแถลงข้อปฏิบตั ิ
ที่ดีไว้ 62 ข้อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ให้การดูแลที่มีคณ
ุ ภาพในการป้องกันและ
รักษาแผลกดทับ
การพัฒนาแนวปฏิบตั ินี ้ ผูป้ ่ วย ผูด้ แู ลอย่างไม่เป็ นทางการ (สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน) รวมถึงผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
อื่น ๆ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง มีการสารวจออนไลน์ ผูป้ ่ วย ผูบ้ ริโภค และผูด้ แู ลอย่างไม่เป็ นทางการ เกี่ยวกับ
เป้าหมายการรักษา การลาดับความสาคัญและการศึกษาที่จาเป็ น มีผปู้ ่ วยและครอบครัวทั่วโลกได้สง่ แบบสารวจกลับ
จานวน 1,233 คน ซึง่ คาตอบทัง้ หมดนีไ้ ด้นามารวบรวมในร่างแนวปฏิบตั ิ สาหรับเอกสารร่างข้อเสนอแนะและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวปฏิบตั ิ ได้มีการทบทวนโดยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (บุคคลและองค์กร) จานวน 699 คนจากทั่ว
โลกที่ได้ลงทะเบียนไว้ลว่ งหน้า
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ข้อจากัด และความเหมาะสมในการใช้แนวปฏิบัติ
 แนวปฏิบตั ิฉบับนีม้ ีสว่ นช่วยให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ผูป้ ่ วย ผูบ้ ริโภค และผูด้ แู ลอย่างไม่เป็ นทางการ
ใช้ตดั สินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสาหรับเงื่อนไขทางคลินิกที่เฉพาะเจาะจง ข้อเสนอแนะตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์และคาแถลงข้อปฏิบตั ิที่ดีนี ้ อาจไม่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ในทุกสถานการณ์
 การตัดสินใจที่จะนาข้อเสนอแนะใดๆ จะต้องทาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์รว่ มกับผูป้ ่ วยและผูด้ แู ล
อย่างไม่เป็ นทางการ และร่วมกับการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรทีม่ ีอยูแ่ ละสถานการณ์ในขณะนัน้ ไม่มีขอ้ ความใด
ในแนวปฏิบตั ิฉบับนีท้ ดแทนข้อแนะนาทางการแพทย์ที่เป็ นกรณีเฉพาะ
 เนื่องจากใช้ระเบียบวิธีที่เข้มงวดในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ สมาชิกกลุม่ Guideline Governance Group เชื่อว่า
การวิจยั ที่สนับสนุนข้อเสนอแนะมีความถูกต้อง มีความพยายามทุกวิถีทางในการประเมินและการวิเคราะห์งานวิจยั
ที่มีในเอกสารนีอ้ ย่างเป็ นระบบและด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของ
การศึกษาแต่ละบุคคลที่นามาอ้างอิงในเอกสารฉบับนี ้
 แนวปฏิบตั ิฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับศึกษาและเป็ นข้อมูลเท่านัน้
 แนวปฏิบตั ิฉบับนีป้ ระกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์เผยแพร่ การวิจยั และเทคโนโลยีมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และข้อเสนอแนะจากหลักฐานและคาแถลงข้อปฏิบตั ิที่ดซี งึ่ มีอยูอ่ าจไม่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอนาคต ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีความรับผิดชอบในการรักษาความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานวิจยั และเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าขึน้ ซึง่ อาจส่งผลในการตัดสินใจทางคลินิก
 มีการใช้ชื่อสามัญของผลิตภัณฑ์พร้อมคาอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่นามาจากงานวิจยั ไม่มีสงิ่ ใดในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้
ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับรองผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่ อย่างใดโดยเฉพาะ
 ไม่มีสงิ่ ใดในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรฐานสาหรับการรับรอง มาตรฐานการเข้ารหัส หรือ
ข้อบังคับสาหรับการชาระเงินคืน
 แนวปฏิบตั ิฉบับนีม้ ิได้แสวงหาข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสาหรับผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ อย่างไรก็ตามได้มกี ารนาเสนอเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานโดยทั่วไปปรากฏอยู่
ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดควรใช้ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต

ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์และระดับข้อเสนอแนะการนาไปใช้
ผูร้ ว่ มพัฒนามาตรฐานแต่ละบุคคลได้รบั มอบหมายให้ศกึ ษาระดับของหลักฐานตามการออกแบบการวิจยั เนือ้ หาของ
หลักฐานที่สนับสนุนข้อเสนอแนะแต่ละข้อ ได้ถกู กาหนดระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์บนพืน้ ฐานของ
ปริมาณระดับและความสม่าเสมอของหลักฐาน มีการใช้กระบวนการลงคะแนนเพื่อหาฉันทามติจากผูไ้ ด้รบั มอบหมายใน
การกาหนดระดับข้อเสนอแนะการนาไปใช้ ระดับข้อแสนอแนะการนาไปใช้มีไว้สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพใน
การจัดลาดับการนาลงสูก่ ารปฎิบตั ิ สาหรับคาอธิบายและบริบทของระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ระดับข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ให้อา้ งอิงจากแนวปฏิบตั ิและ/หรือ เว็บไซต์แนวปฏิบตั ิระดับนานาชาติ
ระดับข้ อเสนอแนะการนาไปใช้ เป็ นขอบเขตสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สามารถนาไปใช้อย่างมั่นใจว่าการ
ยึดมั่นตามข้อเสนอแนะจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย
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ระดับความน่าเชือ่ ถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
A
 หลักฐานที่ได้จากการวิจัยระดับ 1 (Level 1) ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 1 การวิจัย ที่แสดงหลักฐาน
ตรงหัวข้อ
 หลักฐานมีความสอดคล้องกัน
B1
 หลักฐานที่ได้จากการวิจยั ระดับ 1 (Level 1) ที่มีคณ
ุ ภาพปานกลางหรือต่า ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้อ
 หลักฐานที่ได้จากการวิจยั ระดับ 2 (Level 2) ที่มีคณ
ุ ภาพปานกลางหรือต่า ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้อ
 การวิจยั ส่วนใหญ่มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องที่สามารถอธิบายได้
B2
 หลักฐานที่ได้จากการวิจยั ระดับ 2 (Level 2) ที่มีคณ
ุ ภาพต่า ที่แสดงหลักฐานตรงหัวข้อ
 หลักฐานที่ได้จากการวิจยั ระดับ 3 หรือ 4 (Level 3 or 4) (โดยไม่คานึงถึงคุณภาพ) ที่แสดงหลักฐานตรง
หัวข้อ
 การศึกษาส่วนใหญ่มีผลลัพธ์ที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้อง ที่สามารถอธิบายได้
C
 หลักฐานที่ได้จากการวิจยั ระดับ 5 (Level 5) (หลักฐานทางอ้อม) เช่น การวิจยั ในกลุม่
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นมนุษย์ มนุษย์ที่มีแผลเรือ้ รังอื่น ๆ การทดลองในสัตว์
 หลักฐานที่มเี นือ้ หาไม่สอดคล้องกัน ที่ไม่สามารถอธิบายได้ สะท้อนความไม่แน่นอนที่
เกิดขึน้ จริงในหัวข้อนัน้
GPS คาแถลงข้อปฏิบตั ทิ ่ดี ี
 คาแถลงซึง่ ไม่สนับสนุนด้วยเนือ้ หาของหลักฐานที่ระบุไว้ขา้ งต้น แต่ได้รบั การพิจารณาโดย GGG ว่ามี
นัยสาคัญสาหรับการปฏิบตั ิทางคลินิก
ระดับข้อเสนอแนะการนาไปใช้
↑↑ ข้อเสนอแนะในทางบวกที่เข้มแข็ง ชัดเจน: นาไปปฏิบตั ิได้ทนั ที

↑
↓
↓↓

ข้อเสนอแนะในทางบวกที่ออ่ น: อาจนาไปปฏิบตั ิได้
ไม่มีขอ้ เสนอแนะเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในทางลบที่ออ่ น: อาจจะไม่ปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะในทางลบที่ชดั เจน: ห้ามปฏิบตั ิอย่างเด็ดขาด

ข้อเสนอแนะจากแนวปฏิบัตแิ ละคาแถลงข้อปฏิบัตทิ ดี่ ี
คาบรรยายในข้อเสนอแนะต่าง ๆ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนาอย่างเป็ นระบบเพื่อช่วยให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ผูป้ ่ วย และผูด้ แู ลอย่างไม่เป็ นทางการ นาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเงื่อนไขทางคลินิกทีม่ ีอยูอ่ ย่างเฉพาะเจาะจง ข้อเสนอแนะและคาแถลงข้อปฏิบตั ิที่ดีอาจไม่
เหมาะสมสาหรับใช้ในทุก ๆ บริบท สถานที่ และในสถานการณ์ที่แตกต่าง แนวปฏิบตั ิทใี่ ห้มานี ้ ไม่ควรพิจารณาว่าเป็ น
คาแนะนาทางการแพทย์สาหรับกรณีเฉพาะเจาะจง แนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะใด ๆ ในฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาและใช้เป็ นข้อมูลประกอบเท่านัน้ ไม่มีขอ้ ความใดในคูม่ อื นีม้ ีวตั ถุประสงค์ที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่
อย่างใดโดยเฉพาะ
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ข้อเสนอแนะและคาแถลงข้อปฏิบัตทิ ี่ดี ซึ่งนาเสนอด้านล่างนี้เป็ นแนวทางทั่วไปสาหรับการปฏิบัติทางคลินิกที่
เหมาะสมและนาลงสู่การปฏิบตั ิโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขึน้ อยูก่ บั การ
ตัดสินใจทางคลินิกของแต่ละกรณีร่วมกับพิจารณาความต้องการของผู้ป่วย ผู้บริโภค รวมถึงทรัพยากรที่มอี ยู่
แนวปฏิบตั ินีค้ วรนาไปใช้อย่างระมัดระวังโดยตระหนักถึงวัฒนธรรมและด้วยท่าทีที่เคารพ ตามหลักการ
การคุ้มครอง การมีส่วนร่วมและการเป็ นหุ้นส่วน
การสกัดข้อมูลทีน่ ามาเสนอในแนวปฏิบัตอิ ้างอิงฉบับย่อนี้ มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้แยกออกจากแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิกฉบับเต็ม ซึ่งแนวปฏิบัติทางคลินิกฉบับเต็มมีข้อสรุ ปหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อพิจารณาการนาไปใช้
และการอภิปรายหลักฐานตามบริบทสาหรับข้อเสนอแนะทัง้ หมดนี้

การเข้าถึงแนวปฏิบัตแิ ละข้อมูลสนับสนุน
การเข้าถึงสาเนาดิจิตอลและสิง่ พิมพ์ของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ มีอยูใ่ นเว็บไซต์ตอ่ ไปนี:้
NPIAP website
npiap.com
EPUAP website
epuap.org
PPPIA website
pppia.org
International Pressure Injury Guideline website internationalguideline.com
The International Pressure Injury Guideline เว็บไซต์ (www.internationalguideline.com)
สามารถเข้าถึงได้จนกว่าจะมีฉบับแก้ไข เว็บไซต์โฮสต์มีเนือ้ หาสนับสนุนเพิ่มเติม:
การแปลแนวปฏิบตั ิอา้ งอิงฉบับย่อและข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปลสามารถสืบค้นได้จากในเว็บไซต์ EPUAP
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ translation@internationalguideline.com
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ ขอให้ตรวจสอบจากคาแถลงคาอนุญาตในเว็บไซต์แนวปฏิบตั ิ สาหรับ
ข้อมูลที่ตอ้ งการมากไปกว่านี ้ ให้ติดต่อที่ admin@internationalguideline.com
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Lynn Tabor • Quality Indicators: Joyce Pittman,
Emily Haesler, Ruud Halfens

กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศและการสนับสนุนใน
รู ปแบบต่างๆ
กิตติกรรมประกาศและขอบคุณเป็ นพิเศษสาหรับกลุม่
ผูพ้ ฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2009 และ 2014
และสมาชิกคณะทางานกลุม่ ย่อยจาก EPUAE NPIAP
และ PPPIA ผูพ้ ฒ
ั นาแนวปฏิบตั สิ องฉบับแรก การทางาน
ใน International Guideline Edition ฉบับนี ้ สร้างขึน้ จาก
งานวิจยั ที่ผา่ นการประเมินและสรุป โดยทีมผูพ้ ฒ
ั นา
แนวปฏิบตั ิก่อนหน้านี ้
Emily Haesler, PhD
ผูด้ แู ลระเบียบวิธีในครัง้ นี ้ (ปรับปรุงวรรณกรรมให้ทนั สมัย
ทบทวน และวิเคราะห์ ระหว่างแนวปฏิบตั ิครัง้ นีแ้ ละก่อน
หน้านี ้ 2013-2017)
Jan Kottner, PhD
กลุม่ ผูน้ าการจัดทาคูม่ ือของ the Guideline Governance
Group
Paul Haesler, BSc (Hons)
พัฒนาเว็บและสนับสนุนไอทีสาหรับการจัดการและการ
ประเมินหลักฐานอ้างอิงออนไลน์ สารวจผูป้ ่ วย ทบทวน
จุดแข็งในกระบวนการของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียจากคาแนะนา
ออนไลน์
McKenna Management
การจัดการ งานบริหารและการตลาด
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La Trobe University, Australia
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงเอกสารการพิมพ์และ
บริการยืมของห้องสมุด
Australian National University, Australia
การพิจารณาอนุมตั ิจริยธรรมการสารวจความคิดเห็นผูป้ ่ วย
ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งสาหรับ Emily Haesler ผูซ้ งึ่ ทางาน
ได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดการความซับซ้อนของการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ ที่ครอบคลุม
และเป็ นสากลและการพัฒนารวมทัง้ ขยายแนวปฏิบตั ิที่
ปรับปรุงแก้ไขฉบับนีเ้ กี่ยวกับการป้องกันและรักษา
แผลกดทับ
การแปล
ผูเ้ ชี่ยวชาญดังรายนามต่อไปนีม้ สี ว่ นช่วยให้ การคัดเลือก
ข้อมูลมาใช้ที่เป็ นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ:
Jan Kottner, Takafumi Kadono, Maria Helena Larcher
Caliri

ผู้ป่วย ผู้บริโภคและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ขอขอบคุณเป็ นพิเศษสาหรับผูบ้ ริโภคกว่า 1,200 คน ซึง่
เป็ นผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลอย่างไม่เป็ นทางการ/ครอบครัว ที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแนวปฏิบตั ผิ า่ นการมีสว่ นร่วมในการ
สารวจผูบ้ ริโภคนานาชาติ
ขอขอบคุณอย่างยิง่ สาหรับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหลายท่าน ที่
ได้ทบทวนกระบวนการและร่างแนวปฏิบตั ิ ข้อคิดเห็นของ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดได้รบั การพิจารณาและแก้ไข
เพิ่มเติมโดย GGG บนพืน้ ฐานของข้อคิดเห็นที่ได้รบั
เราขอขอบคุณกับการลงทุนของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ นักวิจยั นักการศึกษาและบริษัทใน
ภาคอุตสาหกรรมจากทั่วทุกมุมโลกที่ใช้เวลาในการแบ่งปั น
ความเชี่ยวชาญและการวิจารณ์ที่รอบคอบ

คณะทางานแปลแนวปฏิบัติ ชมรม
พยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการ
ขับถ่าย แปล (Translation working Group:
Thai Enterostomal therapy Society)
ดร.ยุวดีเกตสัมพันธ์, จันทิมา สินมณีรตั น์,จันทร์ฉาย แซ่ตงั้
ดร.อนุชตรา วรรณเสวก, ประไพ อริยประยูร,
พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วเิ ศษกาญจน์, วาสนา กิจพจนีย,์
นงลักษณ์ สรรสม, ปองหทัย พุม่ ระย้า, บุญชื่น อิ่มมาก
ศิรลิ กั ษณ์ ศิรปิ ั ญญวัฒน์, ธมลวรรณ ยอดกลกิจ
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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 สาหรับความช่วยเหลือของ
บุคคลและกลุม่ บุคคลดังรายนามด้านล่างนี ้
สาหรับการสนับสนุนทางการเงินในการนาเสนอและเผยแพร่แนวปฎิบตั ินี ้ การสนับสนุนทางการเงินทัง้ หมดเกิดขึน้
ภายหลังขัน้ ตอนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิและไม่มีผล ต่อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ หรือเนือ้ หาในขัน้ สุดท้าย
เงินสนับสนุนนาไปใช้ในการพิมพ์ เผยแพร่แนวปฏิบตั ิและผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง บริษัทต่อไปนีม้ อบ
ทุนเพื่อใช้ในการศึกษาแบบไม่จากัด
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ข้อเสนอแนะและคาแถลงข้อปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ข้อเสนอแนะและคาแถลงข้อปฏิบตั ิที่ดีตอ่ ไปนี ้ ตัดตอนมาจากแนวปฏิบตั ิทางคลินิกฉบับเต็ม เพื่อความสะดวกสาหรับ
นาไปปฏิบตั ิในคลินิก ข้อเสนอแนะและคาแถลงข้อปฏิบตั ิที่ดีฉบับนี ้ มิได้มีวตั ถุประสงค์ในการทีจ่ ะนาไปใช้โดยไม่ทบทวน
ข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การพิจารณาการนาไปปฏิบตั ิ และการอภิปรายที่รวบรวมอยูใ่ นแนวปฏิบตั ิฉบับเต็ม

ปั จจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง )Risk Factors and Risk Assessment)
1.1
พิจารณาในแต่ละบุคคลที่มีขอ้ จากัดด้านการเคลือ่ นไหว ข้อจากัดในการ
ทากิจกรรม และโอกาสสูงเกี่ยวกับแรงเสียดสี และแรงเฉือนต่อความเสีย่ ง
ของการเกิดแผลกดทับ
1.2
พิจารณาประเมินความเสีย่ งผูท้ ี่มแี ผลกดทับระดับ 1ในแต่ละรายเพราะมี
ความเสีย่ งสูงในการเปลีย่ นไปเป็ นแผลกดทับระดับ 2 หรือระดับทีร่ ุนแรง
มากขึน้
1.3
พิจารณาผลกระทบจากแผลกดทับระดับใดก็ตามที่มีอยูเ่ ดิมซึง่ สามารถทา
ให้เกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ ได้
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากแผลกดทับระดับใดก็ตามทีม่ ีอยู่
1.4
เดิมซึง่ สามารถทาให้เกิดแผลกดทับเพิ่มขึน้ ได้
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพผิวบริเวณที่
1.5
มีแรงกด ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากความปวดบริเวณที่มีแรงกด
1.6
(pressure point) ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
1.7
พิจารณาผลกระทบของโรคเบาหวาน ต่อความเสีย่ งของการเกิด
แผลกดทับ
พิจารณาผลกระทบจากการแลกเปลีย่ นก๊าซ (perfusion)
1.8
และการไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอ ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาผลกระทบของออกซิจิเนชัน (oxygenation) ไม่เพียงพอ
1.9
ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
1.10 พิจารณาผลกระทบของภาวะโภชนาการบกพร่อง ต่อความเสีย่ งของการ
เกิดแผลกดทับ
1.11 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของผิวหนังทีเ่ ปี ยกชืน้ ต่อความเสีย่ ง
ของการเกิดแผลกดทับ
1.12 พิจารณาผลกระทบของอุณหภูมริ า่ งกายที่เพิม่ ขึน้ ต่อความเสีย่ งของการ
เกิดแผลกดทับ
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ระดับความ
น่าเชือ่ ถือ
ของ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์

ระดับ
ข้อเสนอแนะ
การนาไปใช้

A

↑↑

A

↑↑

C

↑

GPS
GPS
GPS
A

↑↑

B1

↑

C

↑

C

↑

C

↑

B1

↑

ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18

1.19

1.20
1.21
1.22

1.23
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พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่เกิดจากอายุทเี่ พิ่มขึน้ ต่อความเสีย่ ง
ของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสเกิดผลกระทบที่เกิดจากความบกพร่องของการรับรูท้ าง
ประสาทสัมผัส ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากผลการตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาโอกาสจากผลกระทบของสภาวะสุขภาพทั่วไปและสุขภาพจิต
ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาผลกระทบของระยะเวลาที่ถกู จากัดการเคลือ่ นไหวก่อนการ
ผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด และสภาวะสุขภาพตามการจาแนกประเภท
ความเสีย่ งในการผ่าตัด ตามแนวทางของ American Society of
Anesthesiologists (ASA) ที่สมั พันธ์กบั ความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาปัจจัยเสีย่ งต่อไปนีเ้ พิ่มเติมในผูป้ ่ วยวิกฤติแต่ละราย ต่อการเกิด
แผลกดทับ
* ระยะเวลาที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติ
* การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
* ใช้ยากลุม่ vasopressors
* คะแนน Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
(APACHE II)
พิจารณาผลกระทบของความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง การแลกเปลีย่ น
ก๊าซ (perfusion) และออกซิจิเนชัน (oxygenation) และการใช้อปุ กรณ์
ทางการแพทย์ ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับในทารกแรกเกิดและ
เด็ก
พิจารณาผลกระทบของความรุนแรงของการเจ็บป่ วยและระยะเวลาที่ดแู ล
รักษาในหน่วยวิกฤติ ต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับในทารก
แรกเกิดและเด็ก
ดาเนินการคัดกรองความเสีย่ งโดยเร็วที่สดุ ภายหลังรับเข้าไว้ในสถาน
บริการ และเป็ นระยะหลังจากนัน้ เพื่อระบุผทู้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิด
แผลกดทับเป็ นรายบุคคล
ดาเนินการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับอย่างเต็มรูปแบบ
ตามผลการคัดกรอง หลังจากรับเข้าไว้ในสถานบริการและหลังจากมีการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะสุขภาพใดๆ
พัฒนาและดาเนินการตามแผนการป้องกันตามความเสี่ยงที่ระบุเป็ น
รายบุคคลต่อการเกิดแผลกดทับ

C

↑

C

↑

C



GPS

B2

↑

GPS

B1

↑↑

B2

↑

GPS

GPS
GPS

ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
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เมื่อทาการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ:
 ให้ใช้วิธีการประเมินที่มีการกาหนดชัดเจน
 รวมถึงการประเมินผิวหนังอย่างครอบคลุม
 เพิ่มเติมด้วยการใช้เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งร่วมกับการประเมิน
ปั จจัยเสีย่ งอื่น ๆ ร่วมด้วย
 แปลผลลัพธ์การประเมินโดยใช้วจิ ารณญาณทางคลินิก
การประเมินผิวหนังและเนื้อเยือ่ )Skin and Tissue Assessment)
2.1
ดาเนินการประเมินผิวหนังและเนือ้ เยื่ออย่างครอบคลุมสาหรับแต่ละ
บุคคลต่อความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับ:
 โดยเร็วที่สดุ หลังจากรับเข้าไว้/ส่งต่อไปยังสถานบริการสุขภาพ
 เป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินความเสีย่ งทุกครัง้
 เป็ นระยะตามการระบุระดับความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับที่
ประเมินได้ของแต่ละบุคคล
 ประเมินก่อนที่จะจาหน่ายออกจากการดูแล
2.2
ตรวจสอบผิวหนังผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับเพื่อดูวา่ มีรอยแดง
เกิดขึน้ หรือไม่
2.3
แยกแยะความแตกต่างการเกิดรอยแดงทีจ่ างกับรอยแดงที่ไม่จาง โดยใช้
นิว้ กดหรือใช้ดิสก์โปร่งใส (transparent disk method) และประเมิน
ขอบเขตรอยแดงทีเ่ กิดขึน้
2.4
ประเมินอุณหภูมิของผิวหนังและเนือ้ เยื่ออ่อน
2.5
ประเมินอาการบวมและประเมินการเปลีย่ นแปลงของเนือ้ เยื่อโดยเทียบกับ
เนือ้ เยื่อโดยรอบ
2.6
พิจารณาการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดความชืน้ /อาการบวมใต้ผิวหนัง เสริมการ
ประเมินผิวหนังทางคลินิกที่ทากันเป็ นประจา
2.7
เมื่อประเมินผิวหนังที่มีผวิ สีคลา้ พิจารณาการประเมินอุณหภูมิผิวและ
ความชืน้ ผิวหนังเป็ นกลยุทธ์การประเมินเสริมที่สาคัญ
2.8
ใช้ตารางเปรียบเทียบสีผิวเมื่อต้องการดูความสัมพันธ์กนั ระหว่างสีของ
สีผิวเมื่อทาการประเมินผิวหนัง
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
การป้ องกันและการดูแลผิวหนัง (Preventive Skin Care)
3.1
ใช้แนวทางการดูแลผิว ซึง่ ประกอบด้วย:





การรักษาผิวให้สะอาดและชุ่มชืน้ อย่างเหมาะสม
การทาความสะอาดผิวทันทีเมื่อมีภาวะกลัน้ อุจจาระปั สสาวะไม่ได้
หลีกเลีย่ งการใช้สบูแ่ ละนา้ ยาทาความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็ นด่าง
ป้องกันผิวจากความชืน้ ด้วยการทาผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว

B2

หลีกเลีย่ งการขัดถูผิวหนังอย่างรุนแรงในผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิด
GPS
แผลกดทับ
3.3
ใช้ผลิตภัณฑ์รองซับที่สามารถดูดซับได้มาก เพื่อปกป้องผิวหนังในบุคคลที่
B1
มีหรือมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับที่มีภาวะกลัน้ ปั สสาวะไม่ได้
3.4
พิจารณาใช้สงิ่ ทอที่มีคา่ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่าสาหรับผูท้ ี่มี
B1
แผลกดทับหรือมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
3.5
ใช้แผ่นโฟมปิ ดแผลชนิดหลายชัน้ ที่เคลือบด้วยซิลโิ คนแบบอ่อนนุม่ ในการ
B1
ป้องกันผิวหนังสาหรับผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
การประเมินภาวะโภชนาการและโภชนบาบัด )Nutrition Assessment and Treatment)
4.1
ดาเนินการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการในผูท้ ี่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด
B1
แผลกดทับ
4.2
ดาเนินการประเมินภาวะโภชนาการอย่างครอบคลุม สาหรับผูใ้ หญ่ที่มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ ผูซ้ งึ่ ได้รบั การคัดกรองว่ามีความเสีย่ งต่อ
B2
การขาดสารอาหารและสาหรับผูใ้ หญ่ทกุ คนที่มแี ผลกดทับ
4.3
พัฒนาและดาเนินการตามแผนการดูแลด้านโภชนาการเป็ นรายบุคคล
สาหรับผูท้ ี่มีหรือมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับที่มีภาวะขาด
B2
สารอาหารหรือผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการขาดอาหาร
4.4
ปรับการบริโภคให้ได้รบั พลังงานอย่างเหมาะสมสาหรับผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อ
B2
การเกิดแผลกดทับที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือเสีย่ งต่อการขาดอาหาร
4.5
ปรับปริมาณการบริโภคโปรตีนสาหรับผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิด
GPS
แผลกดทับที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือเสีย่ งต่อการขาดอาหาร
4.6
กาหนดพลังงานจากอาหารบริโภคให้อยูใ่ นช่วง 30 - 35 กิโลแคลอรี/
B1
กิโลกรัม/วัน สาหรับผูใ้ หญ่ที่มีแผลกดทับที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือ
เสีย่ งต่อการขาดอาหาร
4.7
กาหนดปริมาณการบริโภคโปรตีน 1.2 - 1.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน สาหรับ
B1
ผูใ้ หญ่ที่มีแผลกดทับทีม่ ีภาวะขาดสารอาหารหรือเสีย่ งต่อการขาดอาหาร

↑↑

3.2
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14
4.15
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แนะนาให้รบั ประทานอาหารเสริมชนิดพลังงานสูง โปรตีนสูง และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกเหนือจากอาหารปกติ สาหรับผูใ้ หญ่ทมี่ ีความ
เสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ และผูท้ ี่มีภาวะขาดสารอาหารหรือเสีย่ งต่อการ
ขาดอาหาร หากไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกายด้วยอาหารปกติ
แนะนาให้รบั ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดพลังงานสูง โปรตีนสูง
เพิ่มในอาหารปกติ สาหรับผูใ้ หญ่ที่มีแผลกดทับทีม่ ีภาวะขาดสารอาหาร
หรือเสีย่ งต่อการขาดอาหาร หากไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกายด้วยอาหารปกติ
กาหนดให้อาหารบริโภคมีพลังงานสูง โปรตีนสูง อาร์จินีน สังกะสี และสาร
ต้านอนุมลู อิสระ เสริมอาหารทางปากหรืออาหารทางสายให้อาหารแก่
ผูใ้ หญ่ที่มีแผลกดทับระดับ 2 หรือมีแผลกดทับที่มีภาวะขาดสารอาหาร
หรือเสีย่ งต่อการขาดอาหาร
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของการให้อาหารทางสายให้
อาหาร หรือทางหลอดเลือดดา เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพโดยรวม ในแง่
ของความชอบและเป้าหมายของการดูแล สาหรับผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการ
เกิดแผลกดทับที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของการให้อาหารทางสายให้
อาหาร หรือทางหลอดเลือดดา เพื่อสนับสนุนการรักษาแผลกดทับ ในแง่
ของความชอบและเป้าหมายของการดูแล สาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับที่ไม่
สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
จัดหาและกระตุน้ ให้บริโภคนา้ /ของเหลวอย่างเพียงพอเพื่อให้ความชุ่มชืน้
แก่ผทู้ ี่มีหรือมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ โดยเป็ นไปตามเป้าหมาย
ของการดูแลและเงื่อนไขทางคลินิก
คัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสมสาหรับทารก
แรกเกิดและเด็กที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
สาหรับทารกแรกเกิดและเด็กทีม่ หี รือมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
ที่รบั ประทานทางปากไม่เพียงพอ ให้พิจารณาอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารทีเ่ หมาะสมตามอายุ หรือให้อาหารเสริมทางสายให้อาหาร
หรือทางหลอดเลือดดา
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ระดับความ
น่าเชือ่ ถือของ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
การเปลี่ยนท่าและการเริ่มเคลือ่ นไหวร่างกาย )Repositioning and Early Mobilization)
5.1
เปลีย่ นท่าทุกรายทัง้ ผูท้ ี่มีหรือไม่มีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
B1
ตามความเหมาะสมเฉพาะราย หากไม่มีขอ้ จากัด
5.2
กาหนดความถี่ในการเปลีย่ นท่า โดยพิจารณาเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับ
ระดับการทากิจกรรม การเคลือ่ นไหว และความสามารถในการเปลีย่ นท่า
B2
ได้ดว้ ยตัวเอง
5.3
การกาหนดความถี่ของการเปลีย่ นท่าโดยพิจารณาเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับ
 ความทนทานของผิวหนังและเนือ้ เยื่อ
 สภาพร่างกายทั่วไป
GPS
 วัตถุประสงค์ของการรักษาโดยรวม
 ความสุขสบายและความปวด
5.4
ใช้กลยุทธ์การแจ้งเตือนการเปลีย่ นท่าเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
B1
ตามเกณฑ์การเปลีย่ นท่า
5.5
เปลีย่ นท่าแต่ละบุคคล ให้มีลกั ษณะที่ไม่ลงนา้ หนักตามปุ่ มกระดูกทุกปุ่ ม
GPS
อย่างเหมาะสมที่สดุ และทาให้มกี ารกระจายแรงกดบรรลุผลสูงสุด
5.6
เปลีย่ นท่าแต่ละบุคคลเพื่อลดหรือกระจายแรงกดโดยใช้อปุ กรณ์ในการ
B2
จัดการ หรืออุปกรณ์ลดแรงเสียดทาน และแรงเฉือน
5.7
พิจารณาใช้เครือ่ งวัดแรงกดข้างเตียงโดยใช้ภาพ (bedside pressure
C
mapping) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นตัวบอกการเปลีย่ นท่า
5.8
จัดท่านอนตะแคงด้านข้าง 30 องศา แทนที่การจัดท่านอนตะแคง
C
90 องศาเมื่อเปลีย่ นท่า
5.9
ปรับหัวเตียงให้ราบเท่าที่จะทาได้
B1
5.10
หลีกเลีย่ งการจัดท่านอนคว่าเป็ นเวลานาน ยกเว้นในผูท้ ี่มีความจาเป็ น
B1
ทางด้านการแพทย์
5.11
ส่งเสริมให้จดั ที่น่งั ออกจากเตียง ในเก้าอีห้ รือรถเข็นนั่งที่เหมาะสม ใน
B1
ระยะเวลาที่จากัด
5.12
เลือกนั่งในท่าที่เอนไปทางด้านหลัง ยกขาสูง ถ้าการจัดท่าเอนไปทางด้าน
หลังไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถทาได้ ให้แน่ใจว่าเท้าของบุคคลนัน้ ได้รบั
B2
การรองรับอย่างดีบนพืน้ หรือที่วางเท้าบนที่พกั เท้าเมื่อนั่งตัวตรงในเก้าอี ้
หรือรถเข็นนั่ง
5.13
กระดกที่น่งั เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเลือ่ นไถลไปข้างหน้าเมื่อนั่งในเก้าอีห้ รือ
B2
รถเข็นนั่ง
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ระดับ
ข้อเสนอแนะ
การนาไปใช้
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5.14
5.15

สอนและกระตุน้ ให้ผทู้ ี่ใช้เวลาอยูใ่ นท่านั่งนาน ๆ ลดแรงกดด้วยวิธีตา่ ง ๆ
ใช้โปรแกรมกระตุน้ การเริม่ เคลือ่ นไหวร่างกาย เพื่อช่วยเพิ่มกิจกรรมและ
การเคลือ่ นไหวเท่าทีย่ อมรับได้
5.16
สาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับบริเวณกระดูกสะโพก (ischial) หรือกระดูกก้น
(sacrum) ให้ประเมินประโยชน์ของการนอนพักบนเตียงในการส่งเสริม
การหายของแผล กับการหายของแผลจากการนอนบนเตียงเมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดแผลใหม่ หรือแผลแย่ลงและผลกระทบ
ต่อวิถีชีวติ สุขภาพกายและอารมณ์
5.17
การเปลีย่ นท่าผูป้ ่ วยวิกฤติที่อาการไม่คงที่ สามารถเปลีย่ นท่าได้โดยทา
อย่างช้า ๆ ทีละน้อย เพื่อให้เวลากับการรักษาเสถียรภาพของการ
ไหลเวียนโลหิต และระดับออกซิเจน
5.18
เริม่ ต้นการเปลีย่ นท่าร่างกายทีละน้อยสาหรับผูป้ ่ วยวิกฤติ ผูท้ ี่อาการไม่
คงที่อย่างมาก เพื่อรักษาตารางการเปลีย่ นท่า และเพื่อเสริมการเปลีย่ นท่า
ปกติ
5.19
จัดท่าเฉพาะบุคคลในลักษณะทีจ่ ะลดความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
ระหว่างการผ่าตัด โดยการกระจายแรงกด เหนือบริเวณผิวกายที่มีพนื ้ ที่
กว้างกว่าและลดการรับนา้ หนักบริเวณปุ่ มกระดูก
แผลกดทับบริเวณส้นเท้า )Heel Pressure Injury)
6.1
ประเมินสภาวะของหลอดเลือด/หรือการแลกเปลีย่ นของก๊าซของขา
ส่วนล่าง ส้นเท้า และเท้า เมื่อทาการประเมินผิวหนังและเนือ้ เยื่อ และให้
เป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินความเสีย่ ง
6.2
สาหรับผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้า และ/หรือเกิด
แผลกดทับระดับ 1 หรือ 2 ใช้อปุ กรณ์แขวนลอยส้นเท้าที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ หรือหมอน/เบาะโฟม ให้เอานา้ หนักออกจากส้นเท้าโดย
สมบูรณ์แบบ เพื่อกระจายนา้ หนักของขาไปตามน่องโดยไม่ให้กด
เอ็นร้อยหวายและหลอดเลือดดาบริเวณใต้เข่า
6.3
สาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับที่สน้ เท้า ระดับ 3 หรือรุนแรงกว่า ใช้อปุ กรณ์
แขวนลอยส้นเท้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้เอานา้ หนักออกจากส้นเท้า
โดยสมบูรณ์แบบ เพื่อกระจายนา้ หนักของขาไปตามน่องโดยไม่ให้กด
เอ็นร้อยหวายและหลอดเลือดดาบริเวณใต้เข่า
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ระดับความ
น่าเชือ่ ถือของ
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C

ระดับ
ข้อเสนอแนะ
การนาไปใช้

C

↑

↑

GPS

GPS

C

↑

GPS

B2

↑↑

B1

↑↑

GPS

ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
6.4

ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลสาหรับป้องกัน (prophylactic dressing)
เป็ นตัวเสริมการเอานา้ หนักออกจากส้นเท้าและกลยุทธ์อื่นๆ ในการ
ป้องกันแผลกดทับที่สน้ เท้า
อุปกรณ์รองรับร่างกาย )Support Surfaces)
7.1
เลือกอุปกรณ์รองรับร่างกายตามความต้องการของแต่ละบุคคลสาหรับ
กระจายแรงกด ตามปั จจัยดังต่อไปนี:้
 ระดับของการไม่เคลือ่ นไหว และการไม่มีกิจกรรม
 จาเป็ นทีต่ อ้ งควบคุมการไหลเวียนอากาศและความชืน้ เฉพาะจุด
(microclimate) และการลดแรงเฉือน
 ขนาดและนา้ หนักตัวของแต่ละบุคคล
 จานวน ความรุนแรงและตาแหน่งของการเกิดแผลกดทับ
 ความเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับใหม่
7.2
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างของเตียงเพียงพอต่อการพลิกตะแคงตัว
โดยต้องไม่สมั ผัสกับราวข้างเตียง
7.3
เลือกอุปกรณ์รองรับร่างกายที่มคี ณ
ุ สมบัติช่วยกระจายแรงกด
ลดแรงเฉือน และการไหลเวียนอากาศและความชืน้ เฉพาะจุด สาหรับผูท้ ี่มี
ภาวะอ้วน
7.4
ใช้ที่นอนทาจากโฟมล้วนที่เป็ นชิน้ เดียวหรือแผ่นปูทบั ที่นอนที่มีสเปคสูง
ดีกว่าที่นอนโฟมที่สเปคไม่สงู สาหรับผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิด
แผลกดทับ
7.5
พิจารณาการใช้ที่นอนลมหรือแผ่นปูทบั บนที่นอนที่ใช้แรงลม สาหรับผูท้ ี่มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
7.6
ประเมินประโยชน์ของการใช้ขนแกะทางการแพทย์ สาหรับผูท้ ี่มีความ
เสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
7.7
ประเมินประโยชน์ในการใช้ที่นอนหรือแผ่นปูทบั ที่นอนที่ใช้แรงลม สาหรับ
ผูท้ ี่มีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
7.8
ใช้อปุ กรณ์รองรับร่างกายที่มีลกั ษณะกระจายแรงกดบนตียงผ่าตัดในทุก
รายหรือรายทีม่ ีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับเมื่อเข้ารับการผ่าตัด
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↑
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C

↑
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B1

↑

C

↑
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B1

↑
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↑
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14
7.15
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สาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับ ให้พิจารณาเปลีย่ นอุปกรณ์รองรับร่างกายชนิดที่มี
ความเฉพาะในแต่ละบุคคลดังนี:้
 ไม่สามารถหลีกเลีย่ งบริเวณแผลกดทับที่มีอยูเ่ ดิมได้
 มีแผลกดทับบนพืน้ ผิว 2 ตาแหน่ง หรือมากกว่าเมือ่ พลิกตัว (เช่นก้น
และสะโพก) ทาให้ทางเลือกมีความจากัดในการเปลีย่ นท่า
 มีแผลกดทับที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แม้จะได้รบั การรักษาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
 มีความเสีย่ งสูงในการเกิดแผลเพิม่ ขึน้
 ผูท้ ี่ได้รบั การผ่าตัดโยกกล้ามเนือ้ หรือปลูกถ่ายผิวหนัง
 ไม่สขุ สบาย
 ใช้มือเช็คกระดูกก้นส่วนต่าที่สดุ (bottom out) สาหรับอุปกรณ์
รองรับร่างกายทีใ่ ช้อยูป่ ั จจุบนั
ประเมินประโยชน์ของการใช้เตียงนา้ ในการส่งเสริมการหายของแผล
ขณะที่ลดอุณหภูมิของผิวหนัง และความชืน้ ในผูท้ ี่มีแผลกดทับระดับ 3
หรือ 4
เลือกที่น่งั หรืออุปกรณ์รองรับร่างกายชนิดนั่ง ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลสาหรับการกระจายแรงกดโดยพิจารณาดังนี:้
 ขนาดและโครงสร้างของร่างกาย
 ผลกระทบของท่าทางและความผิดปกติของการกระจายแรงกด
 การเคลือ่ นไหวและความต้องการในการดาเนินชีวติ
ใช้เบาะรองนั่งกระจายแรงกด สาหรับป้องกันแผลกดทับในผูท้ ี่มีความ
เสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับทีน่ ่งั อยูใ่ นเก้าอี/้ รถเข็นนั่งเป็ นระยะเวลานาน
และไม่สามารถขยับท่าเพื่อลดแรงกดได้ดว้ ยตัวเอง
ประเมินประโยชน์ของการใช้เบาะรองนั่งที่สามารถกระจายลม เพือ่ ลด
แรงกด และช่วยในการหายของแผล ในรายที่ตอ้ งนั่งเก้าอี ้ หรือรถเข็นนั่ง
เป็ นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูท้ ี่ไม่สามารถขยับท่าเพื่อลดแรงได้
ด้วยตัวเอง
ใช้เบาะรองนั่งกระจายแรงกดวางบนพืน้ ผิวที่น่ งั ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับ
ผูท้ ี่มีภาวะอ้วน
สาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับหรือผูท้ มี่ ีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
พิจารณาใช้อปุ กรณ์รองรับร่างกายที่กระจายแรงกดในระหว่างการ
เคลือ่ นย้าย

GPS

B1

↑

GPS

B1

↑

B1

↑

C

↑

GPS
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7.16

เคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยออกจากกระดานรองรับกระดูกสันหลัง (a spinal
hardboard/backboard) เร็วที่สดุ เท่าที่ทาได้หลังจากรับผูป้ ่ วยเข้ารักษา
C
ในสถานบริการสุขภาพที่รบั ดูแลผูป้ ่ วยเฉียบพลัน โดยปรึกษาผูป้ ระกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่มี ีผลต่อการเกิดแผลกดทับ )Device Related Pressure Injuries)
8.1
ในการลดความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ให้ทบทวนและเลือกอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยพิจารณาจาก
 อุปกรณ์ที่ทาอันตรายต่อเนือ้ เยื่อน้อยที่สดุ
B2
 ปรับขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้เฉพาะราย
 ความสามารถในการใช้อย่างถูกต้องตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
 ความสามารถในการใช้อปุ กรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
8.2
ติดตามความตึงที่ผกู ยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างสม่าเสมอ และหาก
C
เป็ นไปได้ให้ผปู้ ่ วยประเมินตนเองเกี่ยวกับความสุขสบาย
8.3
ประเมินผิวหนังที่อยูภ่ ายใต้และรอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อหาอาการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับแรงกด ซึง่ ให้เป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินผิวหนัง
GPS
ตามปกติ
8.4
ลดและ/หรือกระจายแรงกดบริเวณผิวหนังทีส่ มั ผัสกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์โดย:
 หมุนหรือเปลีย่ นตาแหน่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์และ/หรือ
ของแต่ละบุคคลเป็ นประจา
GPS
 ให้การสนับสนุนโดยการสร้างสิง่ เพิ่มเติมทีม่ ีที่ลกั ษณะเฉพาะทาง
กายภาพสาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดแรงกดและแรงเฉือน
ให้นอ้ ยที่สดุ
 ถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกโดยเร็วที่สดุ เท่าที่ทาได้
8.5
ใช้วสั ดุตกแต่งแผล รองใต้อปุ กรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดความเสีย่ งต่อการ
B1
เกิดแผลกดทับทีเ่ กี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
8.6
หากเหมาะสมและปลอดภัย ให้สลับอุปกรณ์ให้ออกซิเจนระหว่างหน้ากาก
กระชับพอดี (correctly fitting mask) และหลอดเสียบรูจมูก (nasal
B1
prong) เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทับบริเวณจมูกและ
ใบหน้า สาหรับทารกแรกเกิดที่ได้รบั การบาบัดด้วยออกซิเจน
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8.7

หากเหมาะสมและปลอดภัย ให้สลับอุปกรณ์ให้ออกซิเจนระหว่างหน้ากาก
กระชับพอดี (correctly fitting mask) และหลอดเสียบรูจมูก (nasal
GPS
prong) เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดแผลกดทับบริเวณจมูกและ
ใบหน้า สาหรับเด็กโตและผูใ้ หญ่ที่ได้รบั การบาบัดด้วยออกซิเจน
8.8
ขอความเห็นผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีคณ
ุ สมบัติ เรือ่ งเปลีย่ น
extrication cervical collar ด้วย an acute care rigid collar ให้เร็วที่สดุ
C
↑
ที่เป็ นไปได้ และเอาปลอกคอออกโดยเร็วที่สดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ตาม
เงื่อนไขทางคลินิก
การจาแนกประเภทของแผลกดทับ )Classification of Pressure Injuries)
9.1
แยกความแตกต่างของแผลกดทับออกจากแผลประเภทอื่น
GPS
9.2
ใช้ระบบจาแนกประเภทแผลกดทับเพื่อจาแนกและบันทึกระดับการ
GPS
สูญเสียเนือ้ เยื่อ
9.3
ยืนยันว่ามีขอ้ ตกลงทางคลินิกในการจาแนกประเภทแผลกดทับระหว่าง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่รบั ผิดชอบในการจาแนกประเภท
GPS
แผลกดทับ
การประเมินแผลกดทับและการติดตามการหายของแผลกดทับ ) Assessment of Pressure Injuries and
Monitoring of Healing)
10.1
ดาเนินการประเมินเบือ้ งต้นแบบครอบคลุมของแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับ
GPS
10.2
กาหนดเป้าหมายการรักษาให้สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของแต่
ละบุคคล พร้อมข้อมูลจากผูด้ แู ลของแต่ละบุคคลอย่างไม่เป็ นทางการ
GPS
และพัฒนาแผนการรักษาที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายเหล่านี ้
10.3
ดาเนินการประเมินซา้ ที่ครอบคลุมในผูท้ ี่เกิดแผลกดทับที่ไม่แสดงอาการ
หายของแผลที่ดีขนึ ้ ภายใน 2 สัปดาห์ แม้วา่ จะได้รบั การดูแลแผลเฉพาะที่
B2
↑↑
การกระจายแรงกด และโภชนาการที่เหมาะสม
10.4
ประเมินแผลกดทับเมื่อแรกรับและประเมินซา้ อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้
GPS
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการหายของแผล
10.5
เลือกวิธีการที่สม่าเสมอและตรงกันสาหรับการวัดขนาดและบริเวณพืน้
B2
↑↑
แผลกดทับ เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบการวัดแผลในแต่ละช่วงเวลา
10.6
ประเมินลักษณะทางกายภาพของพืน้ แผลและผิวหนังโดยรอบ และ
GPS
เนือ้ เยื่ออ่อนในการประเมินแผลกดทับแต่ละครัง้
10.7
ติดตามความก้าวหน้าการหายของแผลกดทับ
GPS
10.8
พิจารณาใช้เครือ่ งมือที่ผา่ นการตรวจสอบสาหรับติดตามการหายของ
B2
↑
แผลกดทับ
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
การประเมินความปวดและการรักษา )Pain Assessment and Treatment)
11.1
ประเมินความปวดอย่างครอบคลุมสาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับแต่ละราย
11.2
ใช้กลยุทธ์การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยาก่อนเป็ นลาดับแรก และให้
การรักษาอื่นเสริมเพื่อลดความปวดจากแผลกดทับ
11.3
ใช้เทคนิคการเปลีย่ นตาแหน่งและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันและจัดการความ
ปวดจากแผลกดทับ
11.4
ใช้หลักการการหายของแผลด้วยความชุม่ ชืน้ (moist wound healing)
เพื่อลดความปวดจากแผลกดทับ
11.5
พิจารณาใช้ยาอนุพนั ธ์ของฝิ่ นเฉพาะที่ ที่ใช้ภายนอก (topical opioid) ใน
การจัดการความปวดแบบเฉียบพลันจากแผลกดทับ หากจาเป็ นและเมื่อ
ไม่มีขอ้ ห้าม
11.6
ให้ยาแก้ปวดอย่างสม่าเสมอเพื่อควบคุมความปวดจากแผลกดทับ
การทาความสะอาดแผลและการกาจัดเนื้อตาย )Cleansing and Debridement)
12.1
ทาความสะอาดแผลกดทับ
12.2
ใช้นา้ ยาทาความสะอาดทีม่ ีสว่ นประกอบยาต้านจุลชีพ ทาความสะอาด
แผลกดทับที่สงสัยหรือที่ยืนยันว่าติดเชือ้
12.3
ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณรอบแผลกดทับ
12.4
หลีกเลีย่ งการรบกวนสะเก็ดเนือ้ ตาย (eschar) ที่ติดแน่น แห้งแข็งบริเวณ
แขนขาที่ขาดเลือดมาเลีย้ งและส้นเท้า ยกเว้นในกรณีที่สงสัยว่ามีการ
ติดเชือ้
12.5
กาจัดเนือ้ ตายในแผลกดทับและบริเวณที่สงสัยหรือยืนยันว่ามี ไบโอฟิ ลม์
(biofilm) และทาการกาจัดเนือ้ ตายเป็ นระยะ จนกว่าพืน้ แผลจะไม่มี
เนือ้ ตายและเปลีย่ นเป็ นปกคลุมด้วยเนือ้ เยื่อแกรนูเลชัน (granulation
tissue)
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
การติดเชือ้ และไบโอฟิ ล์ม )Infection and Biofilms)
13.1
มีขอ้ บ่งชีท้ ี่นา่ สงสัยว่ามีการติดเชือ้ เฉพาะที่ ได้แก่
 แผลหายช้า
 ไม่มีสญ
ั ญาณของการหายของแผลในช่วงสองสัปดาห์แม้วา่ จะได้รบั
การรักษาที่เหมาะสมแล้ว
 แผลขนาดใหญ่ขนึ ้ หรือลึกลง
 ส่วนของแผลแตก/แยก
 มีการตายของเนือ้ เยื่อ (necrotic tissue)
 เนือ้ เยื่อแกรนูเลชันมีความเปราะบาง
 พืน้ แผลมีโพรงใต้ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะเป็ น pocketing หรือ bridging
 สิง่ ขับหลั่งเพิ่มขึน้ และมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะของสิง่ ขับหลั่ง
 เนือ้ เยื่อรอบแผลมีความอุน่ เพิม่ ขึน้
 ปวดแผลเพิ่มขึน้
 แผลมีกลิน่ เหม็น
13.2
มีขอ้ บ่งชีท้ ี่นา่ สงสัยว่ามีไบโอฟิ ลม์ ในแผลกดทับ ได้แก่:
 แผลไม่หายแม้จะได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่
เหมาะสม
 ดือ้ ต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) ที่เหมาะสม
 แผลหายช้าแม้วา่ ได้รบั การรักษาเต็มที่แล้ว
 สิง่ ขับหลั่งเพิ่มขึน้
 มีการเพิ่มขึน้ ของเนือ้ เยื่อแกรนูเลชันที่ไม่แข็งแรง หรือ
เนือ้ เยื่อแกรนูเลชันที่เกิดใหม่มคี วามเปราะบาง
 อาการแดงลดระดับลงและ/หรือการอักเสบเรือ้ รังลดระดับลง
 สัญญาณการติดเชือ้ ทุติยภูมิ
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
13.3

13.4

13.5
13.6

13.7

13.8
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พิจารณาการวินิจฉัยการติดเชือ้ แพร่กระจาย ถ้าแผลกดทับของบุคคลนัน้
มีอาการติดเชือ้ เฉียบพลันที่เป็ นการติดเชือ้ เฉพาะที่ และ/หรือทั่วร่างกาย
ที่รวมถึงแต่ไม่จากัดอาการดังต่อไปนี:้
 แผลหายช้า
 รอยแดงขยายออกจากขอบแผล
 ส่วนของแผลแตก/แยก
 การแข็งตัวขึน้ ของแผล
 ผิวหนังโดยรอบแผลมีเสียงกรอบแกรบ อ่อนน่วม หรือมีการเปลีย่ นสี
 ต่อมนา้ เหลืองอักเสบ
 รูส้ กึ ไม่สขุ สบาย/ง่วงซึม
 สับสน/เพ้อสับสน และเบื่ออาหาร (โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุ)
ประเมินดูวา่ มีเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นแผลกดทับ โดยการตัดชิน้ เนือ้ ตรวจหรือ
เทคนิคการเช็ดล้างกึง่ ปริมาณ (semi-quantitative swab technique)
และการใช้กล้องจุลทรรศน์
ประเมินดูไบโอฟิ ลม์ ในแผลกดทับโดยการตัดชิน้ เนือ้ ตรวจและใช้กล้อง
จุลทรรศน์ทีมีความละเอียดสูง
ประเมินแผลกดทับว่ามีกระดูกอักเสบติดเชือ้ (osteomyelitis) โดยดูวา่
แผลลึกถึงกระดูกและ/หรือตรวจดูกระดูกว่ามีลกั ษณะหยาบขรุขระหรือนุม่
หรือแผลกดทับไม่หายด้วยวิธีการรักษาทีเ่ หมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพการหายของแผลให้สงู สุดโดย:
 ประเมินภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลและจัดการกับปั ญหา
โภชนาการ
 ประเมินโรคร่วม (comorbidities) ของแต่ละบุคคลและส่งเสริมการ
ควบคุมโรค
 ถ้าเป็ นไปได้ ลดการบาบัดด้วยภูมิคมุ้ กันของแต่ละบุคคล
 ป้องกันการปนเปื ้อนของแผลกดทับ
 เตรียมพืน้ แผลโดยการล้างแผลและการกาจัดเนือ้ ตาย
ใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ เฉพาะที่ ที่มีความแรงเหมาะสมกับเนือ้ เยื่อเพื่อควบคุม
เชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละเพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับที่หายช้า

GPS

GPS
GPS
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↑
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
ใช้ยาฆ่าเชือ้ เฉพาะที่ทมี่ ีฤทธิ์ตา้ นไบโอฟิ ลม์ ที่มีความแรงพอเหมาะต่อ
เนือ้ เยื่อ ร่วมกับการกาจัดเนือ้ ตายอย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมและกาจัด
ไบโอฟิ ลม์ ที่สงสัยว่ามี (หรือยืนยันว่ามี) ในแผลกดทับที่หายช้า
13.10 ใช้ยาปฏิชีวนะทั่วทัง้ ร่างกายเพื่อควบคุมและกาจัดการติดเชือ้ ในผูท้ ี่มี
แผลกดทับและมีหลักฐานทางคลินิกว่ามีการติดเชือ้ ทั่วทัง้ ร่างกาย
การตกแต่งแผล )Wound Dressings)
14.1
สาหรับแผลกดทับทัง้ หมดให้เลือกการตกแต่งแผลที่เหมาะสมที่สดุ ตาม
เป้าหมายและความสามารถในการดูแลตนเองของแต่ละบุคคลและ/หรือ
ผูด้ แู ลอย่างไม่เป็ นทางการ และขึน้ อยูก่ บั การประเมินทางคลินิก รวมทัง้
 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูปร่างและความลึกของแผลกดทับ
 จาเป็ นทีต่ อ้ งระบุถงึ เชือ้ ที่มีอยู่
 ความสามารถในการรักษาความชืน้ ในพืน้ แผล
 ลักษณะและปริมาณของสิง่ ขับหลั่ง
 สภาพของเนือ้ เยื่อในพืน้ แผล
 สภาพของเนือ้ เยื่อรอบแผล
 การปรากฏของโพรงใต้ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะชอนในแนวลึก
(tunneling) และ/หรือโพรงใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวระนาบ
(undermining)
 ความปวด
14.2
ประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการตกแต่งแผลที่ดาเนินการร่วมกับ
พิจารณาต้นทุนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบสุขภาพและต่อบุคคลที่มี
แผลกดทับ การตกแต่งแผลขัน้ สูง (Advanced wound dressings) ที่
ส่งเสริมความชุ่มชืน้ ของแผล น่าจะมีคา่ ใช้จา่ ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
เนื่องจากเวลาในการรักษาแผลเร็วขึน้ และความถี่ในการเปลีย่ นการ
ตกแต่งแผลลดลง
14.3
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid dressings)
สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ที่ไม่มกี ารติดเชือ้ ตามการระบุอาการทาง
คลินิกของแผลกดทับ
14.4
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรเจล (hydrogel dressings)
สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ที่ไม่มกี ารติดเชือ้ ตามการระบุอาการทาง
คลินิกของแผลกดทับ
13.9
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
14.5

ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลโพลิเมอร์ (polymeric dressing) สาหรับ
แผลกดทับระดับ 2 ที่ไม่มีการติดเชือ้ ตามการระบุอาการทางคลินิกของ
แผลกดทับ
14.6
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลไฮโดรเจล (hydrogel dressings) สาหรับ
แผลกดทับระดับ 3 และ 4 ที่ไม่มกี ารติดเชือ้ ที่มีปริมาณสิง่ ขับหลั่งจาก
แผลน้อย
14.7
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลแคลเซียมอัลจิเนต (calcium alginate) สาหรับ
แผลกดทับระดับ 3 และ 4 ที่มีปริมาณสิง่ ขับหลั่งจากแผลปานกลาง
14.8
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลโฟม (foam dressings) รวมถึงไฮโดรโพลิเมอร์
(hydropolymers) สาหรับแผลกดทับระดับ 2 ขึน้ ไป ที่มีปริมาณสิง่ ขับหลั่ง
จากแผลปานกลางถึงมาก
14.9
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลที่มีความสามารถในการดูดซับสิง่ ขับหลั่งได้มาก
ในการจัดการกับแผลกดทับทีม่ ีสงิ่ ขับหลั่งปริมาณมาก
14.10 ใช้ผา้ ก๊อซตกแต่งแผลที่มีความชุม่ ชืน้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแผล
ให้ช่มุ ชืน้ ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลขัน้ สูง
14.11 ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลแผ่นฟิ ลม์ใส (transparent film) สาหรับใช้
ตกแต่งแผลทุติยภูมิ ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
แผลขัน้ สูง
14.12 พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ทมี่ ี และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ
ตกแต่งแผลในท้องถิ่น เมื่อเลือกการตกแต่งแผลในพืน้ ที่ทางภูมศิ าสตร์ที่มี
การจากัดการเข้าถึงทรัพยากร
ผลิตภัณ ฑ์ตกแต่งแผลทางชี วภาพ (Biological Dressings)
15.1
ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลคอลลาเจน (collagen dressings) ใน
แผลกดทับที่ไม่หายเพื่อเพิ่มอัตราการหายของแผล และลดอาการและ
อาการแสดงของการอักเสบ
โกรทแฟคเตอร์ (Growth Factors)
16.1
พิจารณาเลือกใช้เกร็ดเลือดที่สกัดจากพลาสมา (platelet-rich plasma)
มาใช้เพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับ
16.2
พิจารณาเลือกใช้เกร็ดเลือดที่สกัดมาเป็ นโกรทแฟคเตอร์ (plateletderived growth factor) มาใช้เพือ่ ส่งเสริมการหายของแผลกดทับระดับ 3
และ 4
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
ไบโอฟิ สิกส์เคิล เอเจน (Biophysical Agents)
17.1
ใช้วธิ ีการรักษาโดยการกระตุน้ ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (current electrical
stimulation) เพื่อส่งเสริมการหายของแผลที่การหายของแผลไม่กา้ วหน้า
ในแผลกดทับระดับ 2 และแผลกดทับระดับ 3 หรือ 4
17.2
พิจารณาเลือกใช้การรักษาด้วยเครือ่ งอัลตร้าซาวน์ความถี่ต่าแบบไม่
สัมผัส (non-contact low frequency ultrasound) เป็ นการรักษาเสริม
เพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับระดับ 3 และ 4 และอาการที่สงสัยว่ามี
การบาดเจ็บของเนือ้ เยื่อชัน้ ลึก (suspected deep tissue injuries)
17.3
พิจารณาเลือกใช้การรักษาด้วยเครือ่ งอัลตร้าซาวน์ความถี่สงู ที่ระดับ 1
เมกะเฮิรตซ์ (high frequency ultrasound therapy at 1MHz) เป็ นการ
รักษาเสริมเพื่อส่งเสริมการหายของแผลกดทับระดับ 3 และ 4
17.4
พิจารณาเลือกใช้วธิ ีการดูแลแผลด้วยแรงดันลบ (negative pressure
wound therapy) ในการรักษาช่วงแรก เพื่อลดขนาดและความลึกของ
แผลกดทับระดับ 3 และ 4
การรักษาแผลกดทับด้วยวิธีผา่ ตัด
18.1
ขอรับคาปรึกษาการผ่าตัดสาหรับผูท้ ี่มีแผลกดทับ ดังนี:้
 แผลมีลกั ษณะเป็ นการอักเสบติดเชื อ้ ของผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนัง
(cellulitis) หรือสงสัยว่าเป็ นแหล่งของการติดเชือ้
 แผลมีโพรงใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวระนาบ โพรงใต้ผิวหนังที่
มีลกั ษณะชอนในแนวลึก รูชอนทะลุ (sinus tracts) และ/หรือ มีการ
ตายของเนือ้ เยื่อเฉพาะส่วน ที่ไม่สามารถกาจัดออกได้โดยการรักษา
ด้วยวิธีท่วั ไป
 เป็ นแผลกดทับระดับ 3 หรือ 4 ที่ไม่ปิด หรือหายได้โดยการรักษาด้วย
วิธีอื่นๆทั่วไป
18.2
พิจ ารณาตามปั จ จัยดัง ต่อ ไปนี ใ้ นการประเมิ นความเหมาะสมสาหรับ
การผ่าตัดแผลกดทับ
 ความเป็ นไปได้ของการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด เมื่อเทียบกับการ
รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
 เป้าหมายการดูแลรักษาของแต่ละบุคคล
 ภาวะทางคลินิกของแต่ละบุคคล
 แรงจูงใจและความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบตั ิตามแผนการ
รักษา
 ความเสีย่ งที่อาจได้รบั จากการผ่าตัดของแต่ละบุคคล
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
18.3

ประเมินและบรรเทาผลกระทบจากปั จจัยด้านร่างกายและจิตสังคม ที่อาจ
B2

ทาให้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดไม่หาย หรือส่งผลให้เกิดแผลกดทับใหม่
18.4
การรักษาแผลกดทับด้วยวิธีการผ่าตัด รวมถึงการตัดผิวหนังที่มีลกั ษณะ
ผิดปกติ เนือ้ เยื่อแกรนูเลชัน มีการตายของเนือ้ เยื่อเฉพาะส่วน รูชอนทะลุ
B2

เบอซ์ซา่ (bursa) และกระดูกที่เกี่ยวข้องเท่าทีเ่ ป็ นไปได้
18.5
การปิ ดแผลด้วยแผ่นผิวหนังติดกล้ามเนือ้ (Flap) โดย:
 เลือกใช้เนือ้ เยื่อที่มีหลอดเลือดที่มีคณ
ุ ภาพดีมาเลีย้ ง
 เลือกใช้เนือ้ เยื่อคอมโพสิต (composite tissues) ที่มีสว่ นประกอบ
ทนทาน
GPS
 เลือกใช้เนือ้ เยื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ เท่าที่ทาได้มาเย็บปิ ด
 ใช้เนือ้ เยื่อโดยรบกวนผิวหนังและเนือ้ เยื่อที่อยูต่ ิดกันให้นอ้ ยที่สดุ
 วางตาแหน่งรอยเย็บให้หา่ งจากบริเวณที่มีแรงกด
 ลดความตึงของการเย็บปิ ดแผลให้นอ้ ยที่สดุ
18.6
ตรวจดูแผลอย่างสม่าเสมอและรายงานทันทีเมื่อพบอาการแผ่นผิวหนัง
GPS
ติดกล้ามเนือ้ ไม่ตดิ
18.7
ใช้อปุ กรณ์รองรับร่างกายชนิดพิเศษทันทีชว่ งหลังผ่าตัด
B2

18.8
การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยในวิธีที่หลีกเลีย่ งการกดและการ
GPS
รบกวนบริเวณแผลผ่าตัด
18.9
เมื่อบริเวณแผลที่ได้รบั การผ่าตัดหายเพียงพอแล้ว ให้เริม่ ต้นจัดให้ผปู้ ่ วย
B2

ค่อยๆ ลุกนั่งตามแนวทางที่กาหนด
การวัดความชุกและอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ )Measuring Pressure Injury Prevalence and Incidence)
19.1
ใช้การออกแบบระเบียบวิธีที่เข้มงวดและสอดคล้องกันในการวัดตัวแปร
เมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานความชุกและอุบตั ิการณ์การ
GPS
เกิดแผลกดทับ
การใช้แนวปฏิบัตทิ ี่ดที ี่สุดในคลินิก (Implementing Best Practice in Clinical settings)
20.1
ในระดับองค์กร ประเมินและพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิอย่างเต็มที่ โดย
ให้เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด
C

แผลกดทับ
20.2
ในระดับองค์กร ประเมินความรู ข้ องสหสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับแผลกดทับ
B1

เพื่อส่งเสริมโครงการให้ความรูแ้ ละปรับปรุงคุณภาพไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
20.3

20.4

20.5
20.6

20.7

20.8

20.9
20.10

20.11

20.12
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ในระดับองค์กร ประเมินทัศนคติและการให้ความร่วมมือของทรัพยากร
บุคคลเพิ่มมากขึน้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมโครงการปรับปรุงคุณภาพสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
ในระดับองค์กร ประเมินและให้มอี ปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานอย่าง
เพียงพอสาหรับใช้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลด
อุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
ในระดับองค์กร พัฒนาและดาเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพเชิงโครงสร้าง
ที่ปรับแต่งได้หลายแง่มมุ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
ในระดับองค์กร ให้ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหลักเข้ามีสว่ นร่วมในการกากับดูแล
และดาเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิด
แผลกดทับ
ในระดับองค์กร รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และมาตรการที่ได้มาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบบการบันทึกที่เป็ นมาตรฐาน ให้เป็ นส่วน
หนึง่ ของแผนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดแผลกดทับ
ในระดับองค์กร จัดให้มเี ครือ่ งมือสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกให้เป็ น
ส่วนหนึง่ ของแผนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิด
แผลกดทับ
เตรียมภาวะผูน้ าทางคลินิกในการป้องกันและรักษาแผลกดทับให้เป็ นส่วน
หนึง่ ของแผนปรับปรุงคุณภาพในการลดการเกิดแผลกดทับ
ในระดับวิชาชีพ จัดให้มีการให้ความรูใ้ นการป้องกันและรักษาแผลกดทับ
ให้เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด
แผลกดทับ
ในระดับองค์กร ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบตั ิ โดย
เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั คุณภาพอย่างสม่าเสมอ สาหรับการป้องกันและ
รักษาแผลกดทับ
ในระดับองค์กร ใช้ระบบการป้อนกลับและการแจ้งเตือน เพื่อส่งเสริม
โครงการปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธ์ที่มีตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
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ระดับความ
ระดับ
น่าเชือ่ ถือของ ข้อเสนอแนะ
หลักฐานเชิง การนาไปใช้
ประจักษ์
การให้ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (Health Professional Education)
21.1
ในระดับองค์กร ประเมินความรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
แผลกดทับ เพื่อส่งเสริมการดาเนินโครงการให้ความรูแ้ ละโครงการ
B1
ปรับปรุงคุณภาพ
21.2
ในระดับองค์กร พัฒนาและดาเนินการโครงการให้ความรูใ้ นแง่มมุ ต่างๆ
B2
ในเรือ่ งการป้องกันและการรักษาแผลกดทับ
คุณภาพชีวิต การดูแลตนเองและการให้ความรู้ )Quality of Life, Self-Care and Education)
22.1
ประเมินภาวะสุขภาพที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต ความรูแ้ ละทักษะการ
ดูแลตนเองของแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับหรือมีความเสีย่ งต่อการเกิด
GPS
แผลกดทับ เพื่อส่งเสริมโครงการปรับปรุงคุณภาพการดูแลแผลกดทับและ
โครงการให้ความรู ้
22.2
ให้ความรูเ้ รือ่ งแผลกดทับ ฝึ กทักษะ และให้การสนับสนุนทางจิตสังคม
C
ในแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับหรือมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
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ตัวชีว้ ัดคุณภาพเชิง
โครงสร้าง
QI1 มีแผนสาหรับการประเมิน
คุณลักษณะบุคลากรเหมาะสม
(เช่น ระดับบุคลากร และการ
ผสมผสานทักษะ) เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่าการดูแลมีคณ
ุ ภาพ
QI2 องค์กรมีโครงสร้างที่
ปรับแต่งได้หลายแง่มมุ อย่าง
เหมาะสม สาหรับโครงการ
ปรับปรุ งคุณภาพแผลกดทับ
QI3 องค์กรมีนโยบายและ
ขัน้ ตอนเกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาแผลกดทับซึง่ เป็ น
แนวปฏิบตั ิท่ดี ีท่สี ดุ
QI4 ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั ความรู ้
ในการป้องกันและรักษา
แผลกดทับอย่างสม่าเสมอ
QI5 การบริหารจัดการองค์กร
โดยให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ ผูป้ ่ วย และผูด้ แู ลมี
ส่วนร่วมในการกากับดูแลและ
การดาเนินการตามโครงการ
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
QI6 โปรแกรมการปรับปรุ ง
คุณภาพระบุความพร้อมใช้งาน
และคุณภาพของอุปกรณ์
สาหรับแผลกดทับ และ
มาตรฐานสาหรับการใช้งาน
QI7 องค์กรมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจทาง
คลินิกเพื่อป้องกันและรักษา
แผลกดทับ
QI8 มีผปู้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพเฉพาะทางที่พร้อมให้
การสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาแผลกดทับ
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ตัวชีว้ ัดคุณภาพเชิง
กระบวนการ
QI9 ผูร้ บั บริการทุกรายได้รบั การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
แผลกดทับเร็วที่สดุ หลังการรับเข้าไว้รกั ษา/รับย้าย และเป็ นระยะ
หลังจากนัน้ และบันทึกการประเมินไว้ในเวชระเบียน
QI10 ผูร้ บั บริการทุกรายจะได้รบั การประเมินผิวหนังอย่าง
ครอบคลุมโดยเร็วที่สดุ หลังรับเข้ารักษา/รับย้าย หลังจากนัน้ มี
การประเมินเป็ นระยะ ตามที่ระบุไว้และบันทึกผลการประเมินไว้
ในเวชระเบียน
QI11 มีการบันทึกในเวชระเบียนเกี่ยวกับแผนการป้องกันการเกิด
แผลกดทับเฉพาะบุคคล การนาลงสู่การปฏิบตั แิ ละการแก้ไข
ตามการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเสี่ยงของแต่
ละบุคคลที่มีแผลกดทับหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
QI12 การประเมินของแต่ละบุคคลที่มีแผลกดทับจะถูกบันทึกไว้
QI13 มีการประเมินแผลกดทับ และมีการบันทึกผลการประเมิน
อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ เพื่อใช้ติดตามการหายของแผล
QI14 แผนการรักษาและเป้าหมายการรักษาเป็ นรายบุคคล มี
ความเหมาะสมสาหรับแต่ละรายที่มีแผลกดทับ
QI15 ทุกรายที่มีแผลกดทับ ได้รบั การบันทึกการประเมินความ
ปวดอย่างครอบคลุม และแผนการรักษาความปวดที่เกี่ยวข้อง
QI16ทุกรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับจะได้รบั การ
ตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการ และถ้ามีความเกี่ยวข้องให้
ดาเนินการประเมินอย่างครอบคลุม และมีการบันทึกการ
วางแผนการดูแลโภชนาการ
QI17ผูป้ ่ วยทุกรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ (และ/
หรือผูด้ แู ล) ต้องได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษา
แผลกดทับ ฝึ กทักษะการดูแลตนเอง และให้การสนับสนุนด้านจิต
สังคม
QI18 การวัดอัตราการเกิดแผลกดทับ มีการดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอและรายงานให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

ตัวชีว้ ัดคุณภาพเชิง
ผลลัพธ์
QI19 ร้อยละของผูร้ บั บริการใน
สถานบริการที่เกิดแผลกดทับ
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การ
สารวจความชุก ณ เวลาจุดใด
จุดหนึ่ง)
QI20 ร้อยละของผูร้ บั บริการผูท้ ่ี
ไม่มีแผลกดทับ เมื่อรับเข้ารักษา
ในสถานบริการและเกิดแผล
กดทับขึน้ ในขณะที่รบั การรักษา

ระบบการจาแนกประเภททีใ่ ช้กันทั่วไป
ระบบการจาแนกประเภทแผลกดทับดังต่อไปนี ้ มีการใช้ในพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน แนวปฏิบตั ิทางคลินิกยังหมาย
รวมถึงภาพถ่ายและภาพประกอบ ประเภท/ระดับแผลกดทับ และรายการที่กว้างขวางมากขึน้ ทีใ่ ช้กนั อยูโ่ ดยทั่วไปในระบบ
การจาแนกประเภทแผลกดทับ
International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
แผลกดทับ ประเภท/ระดับ 1:
รอยแดงเมื่อกดรอยแดงไม่จาง
ผิวหนังปกติมีรอยแดงเฉพาะที่ เมื่อ
กดรอยแดงไม่จาง ปกติเกิดบริเวณ
ปุ่ มกระดูก ผิวหนังที่มีผิวสีคลา้ อาจ
ไม่เห็นรอยแดง สีของมันอาจ
แตกต่างจากสีของผิวหนังรอบๆ
บริเวณรอยแดงนีอ้ าจปวด แข็ง นิ่ม
อุ่นกว่าหรือเย็นกว่าเมื่อเทียบกับ
เนือ้ เยื่อข้างเคียง แผลกดทับ
ประเภท/ระดับ 1 อาจยากที่จะตรวจ
พบได้ในผูม้ ีผิวสีคลา้ อาจระบุว่าเป็ น
ผูท้ ี่”มีความเสี่ยง”(ส่งสัญญาณว่ามี
ความเสี่ยง)
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EH90.0 แผลกดทับเกรด 1

NPUAP Classiﬁcation System
(April 2016)

แผลกดทับระดับ 1:รอยแดงบน
ผิวหนังปกติ เมื่อกดรอยแดงไม่จาง
แผลกดทับเกรด 1 เป็ นระยะเริ่มของ รอยแดงเฉพาะที่บนผิวหนังปกติ
การเกิดแผล ผิวหนังยังคงปกติ แต่มี เมื่อกดรอยแดงไม่จาง ซึง่ รอยแดง
รอยแดงเฉพาะที่ เมื่อกดรอยแดงสี อาจเห็นแตกต่างกันในผิวหนังทีม่ ีผิวสี
ไม่จาง ปกติจะเป็ นบริเวณปุ่ ม
ผิวคลา้ สีรอยแดงบนผิวหนังทีเ่ ห็น
กระดูก บริเวณนีอ้ าจปวด แข็ง นิ่ม หรือความรูส้ กึ ที่เปลีย่ นไป อุณหภูมิ
อุ่นกว่าหรือเย็นกว่าเมื่อเทียบกับ
หรือความแข็งของผิวหนัง อาจทาให้
เนือ้ เยื่อข้างเคียง มันอาจจะเป็ นเรื่อง ภาพที่เห็นเปลีย่ นไป สีที่เปลีย่ นไปไม่
ยากที่จะตรวจพบได้ในผูม้ ีผิวสีคลา้
รวมถึงการเปลีย่ นเป็ นสีมว่ งหรือ
แต่บริเวณที่เป็ นปั ญหานี ้ อาจมีสี
นา้ ตาลแดง สิง่ เหล่านีอ้ าจบ่งบอกถึง
แตกต่างจากผิวหนังรอบๆ การ
การบาดเจ็บของเนือ้ เยื่อชัน้ ลึก
ปรากฏของแผลกดทับเกรด 1 อาจ
บ่งบอกว่าเป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดแผลได้จริง

International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
แผลกดทับประเภท/ระดับ 2:

WHO ICD-11 (2018)

NPUAP Classiﬁcation System
(April 2016)

EH90.1 แผลกดทับเกรด 2

แผลกดทับระดับ 2:สูญเสียผิวหนัง
บางส่วนเผยให้เห็นหนังแท้

แผลกดทับที่มีการสูญเสียผิวหนัง
บางส่วนของหนังแท้ แสดงให้เห็น
เป็ นแผลเปิ ดที่ตืน้ พืน้ แผลเป็ นสีแดง
ชมพู ไม่มีเนือ้ ตายหรือเป็ นตุม่ นา้ เหลือง
หรือตุม่ นา้ เหลืองปนเลือด ซึง่ อาจ
แตกออก แผลกดทับเกรดนีไ้ ม่ควรใช้ใน
การอธิบายผิวหนังฉีกขาด รอยไหม้
จากเทป ฝี เย็บอักเสบ ผิวหนังเปื่ อยยุย่
หรือผิวหนังแตกเป็ นแผล

สูญเสียผิวหนังบางส่วนเผยให้เห็น
หนังแท้ พืน้ แผลยังคงทาหน้าที่ได้
ลักษณะเป็ นสีชมพู แดง มีความ
ชุ่มชืน้ และอาจเห็นเป็ นตุม่ นา้ เหลือง
ทัง้ ที่ยงั ไม่แตกหรือแตกแล้ว จะมองไม่
เห็นชัน้ ไขมันและเนือ้ เยื่อที่ลกึ กว่า ไม่
ปรากฏเนือ้ เยื่อแกรนูเลชัน เนือ้ ตาย
(slough) และสะเก็ดเนือ้ ตาย
(eschar) การบาดเจ็บเหล่านีโ้ ดยปกติ
เกิดจากอาการไม่พงึ ประสงค์ของ
การไหลเวียนอากาศและ
ความชืน้ เฉพาะจุด (microclimate)
และแรงเฉือนในบริเวณผิวหนัง
เหนือเชิงกราน และแรงเฉือนบริเวณ
ส้นเท้า แผลระดับนีไ้ ม่ควรใช้อธิบาย
การบาดเจ็บของผิวหนังจากความ
เปี ยกชืน้ ซึง่ รวมถึงการอักเสบของ
ผิวหนังจากการควบคุมการขับถ่าย
ไม่ได้ และการอักเสบของผิวหนังจาก
เหงื่อ การบาดเจ็บของผิวหนังจากกาว
ของวัสดุทางการแพทย์ หรือแผลที่เกิด
จากอุบตั ิเหตุ (ผิวหนังฉีกขาด
แผลไหม้ แผลถลอก)

สูญเสียผิวหนังบางส่วน
สูญเสียผิวหนังบางส่วนของหนังแท้
แสดงให้เห็นแผลเปิ ดตืน้ มีพนื ้ แผลเป็ น
สีแดงชมพู ไม่มีเนือ้ ตาย และอาจเห็น
เป็ นตุม่ นา้ เหลืองทัง้ ที่ยงั ไม่แตกหรือ
แตกแล้ว เห็นเป็ นแผลตืน้ ที่มีลกั ษณะ
มันวาวหรือแห้ง โดยไม่มีเนือ้ ตายหรือ
รอยชา้ * แผลกดทับประเภท/ระดับนีจ้ ะ
ไม่ใช้อธิบายผิวหนังฉีกขาด รอยไหม้
จากเทป ฝี เย็บอักเสบ ผิวหนังเปื่ อยยุย่
หรือผิวหนังแตกเป็ นแผล
*รอยชา้ บ่งชีว้ ่า สงสัยเป็ นการ
บาดเจ็บเนือ้ เยื่อชัน้ ลึก
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International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
แผลกดทับประเภท/ระดับ 3:
สูญเสียชั้นผิวหนังทุกชั้น
สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้ อาจมองเห็น
ถึงชัน้ ไขมัน แต่ไม่ถึงชัน้ กระดูก
เส้นเอ็นหรือกล้ามเนือ้ อาจมองเห็น
เนือ้ ตาย แต่เนือ้ ตายไม่ปกปิ ดส่วนลึก
ของเนือ้ เยื่อที่สญ
ู เสียไป อาจพบโพรง
ใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนว
ระนาบ และโพรงใต้ผิวหนังที่มี
ลักษณะชอนในแนวลึก ความลึกของ
แผลกดทับประเภท/ระดับ 3 มีความ
แตกต่างตามตาแหน่งทางกายวิภาค
ดัง้ จมูก หู ท้ายทอย และตาตุม่ ไม่มี
ไขมันใต้ผิวหนัง แผลกดทับประเภท/
ระดับ 3 มองเห็นเป็ นแผลตืน้ ในทาง
ตรงข้าม บริเวณทีม่ ีไขมันมาก
แผลกดทับประเภท/ระดับ 3 จะลึกมาก
มองหรือคลา กระดูก/เส้นเอ็น ไม่ได้
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แผลกดทับระดับ 3: สูญเสียชั้น
ผิวหนังทุกชัน้
แผลกดทับที่สญ
ู เสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้
สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้ ซึง่ มองเห็นถึง
อาจมองเห็นถึงชัน้ ไขมัน แต่ไม่ถงึ ชัน้
ชัน้ ไขมันในแผล และมักพบเนือ้ เยื่อ
กระดูก เส้นเอ็นหรือกล้ามเนือ้ อาจ
แกรนูเลชัน และขอบแผลที่มว้ นเข้า
มองเห็นเนือ้ ตาย แต่เนือ้ ตายไม่ปกปิ ด อาจพบเนือ้ ตายและ/หรือสะเก็ดเนือ้
ส่วนลึกของเนือ้ เยื่อที่สญ
ู เสียไป อาจมี ตาย ความลึกของเนือ้ เยื่อที่บาดเจ็บมี
โพรงใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนว ความแตกต่างตามตาแหน่งทางกาย
ระนาบ และโพรงใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะ วิภาค เช่น บริเวณทีม่ ีไขมันมาก
ชอนในแนวลึก เข้าไปในเนือ้ เยื่อที่อยู่
แผลจะลึก อาจพบโพรงใต้ผิวหนังที่มี
ติดกัน ความลึกมีความแตกต่างตาม
ลักษณะชอนในแนวระนาบ และโพรง
ตาแหน่งทางกายวิภาค:แผลกดทับ
ใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวลึก
เกรด 3 เป็ นแผลตืน้ ได้ในบริเวณที่มี
จะไม่พบพังผืด กล้ามเนือ้ เส้นเอ็น
พืน้ ที่เล็ก ๆ หรือที่ไม่มีไขมันใต้ผิวหนัง เนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อนและ/หรือ
(เช่นดัง้ จมูก หู ท้ายทอย และตาตุม่ )
กระดูก ถ้าพบเนือ้ ตาย หรือสะเก็ดเนือ้
ในทางตรงข้าม แผลกดทับเกรด 3
ตายปกคลุมเนือ้ เยื่อที่สญ
ู เสียทัง้ หมด
จะลึกมากในบริเวณทีม่ ีไขมันมาก
ลักษณะนีเ้ ป็ นแผลกดทับที่ไม่สามารถ
ระบุระดับได้
EH90.2 แผลกดทับเกรด 3

International NPUAP/ EPUAP
Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
แผลกดทับประเภท/ระดับ 4:
สูญเสียชั้นผิวหนังทุกชั้น
สูญเสียชั้นผิวหนังทุกชัน้ มองเห็น
กระดูก เส้นเอ็นและกล้ามเนือ้ อาจ
เห็นเนือ้ ตายหรือสะเก็ดเนือ้ ตายบน
พืน้ แผลบางส่วนรวมถึงโพรงใต้
ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนว
ระนาบ และโพรงใต้ผิวหนังที่มี
ลักษณะชอนในแนวลึกที่อาจพบ
บ่อย ความลึกของแผลกดทับ
ประเภท/ระดับ 4 แตกต่างตาม
ตาแหน่งทางกายวิภาค ดัง้ จมูก หู
ท้ายทอย และตาตุม่ ไม่มีไขมันใต้
ผิวหนัง และแผลกดทับนีอ้ าจเป็ น
แผลตืน้ แผลกดทับประเภท/ระดับ 4
ขยายเข้าไปในเนือ้ เยื่อและ/หรือ
โครงสร้างรองรับ (เช่น พังผืด เส้นเอ็น
หรือเยื่อหุม้ ข้อ) ทาให้กระดูกอักเสบ
ได้ มองหรือคลากระดูก/เส้นเอ็นได้
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EH90.3 แผลกดทับเกรด 4

แผลกดทับระดับ 4:สูญเสียชั้น
ผิวหนังทุกชัน้ และเนือ้ เยือ่

แผลกดทับที่เห็นหรือคลากล้ามเนือ้
เส้นเอ็น หรือกระดูกได้ชัดเจน
อันเป็ นผลจากการสูญเสียของ
ชัน้ ผิวหนังทุกชัน้ และไขมันใต้ผิวหนัง
อาจมีเนือ้ ตายหรือสะเก็ดเนือ้ ตาย
ความลึกอาจแตกต่างตามตาแหน่ง
ทางกายวิภาค:แผลกดทับอาจเป็ น
แผลตืน้ ในบริเวณที่มีชนั้ ใต้ไขมัน
น้อยหรือไม่มี (เช่น ดัง้ จมูก หู
ท้ายทอย หรือตาตุ่ม) แต่โดยทั่วไป
จะลึกและมักพบโพรงใต้ผิวหนังที่มี
ลักษณะชอนในแนวระนาบหรือโพรง
ใต้ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวลึก
เข้าไปในเนือ้ เยื่อที่อยูต่ ิดกัน

สูญเสียชัน้ ผิวหนังทุกชัน้ และเนือ้ เยื่อ
ร่วมกับพังผืดกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น
เนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อน หรือ
กระดูกในแผลมองเห็นหรือคลาได้
โดยตรง อาจมองเห็นเนือ้ ตายและ/
หรือสะเก็ดเนือ้ ตาย มักพบขอบแผล
ม้วนเข้า โพรงใต้ผิวหนังทีม่ ีลกั ษณะ
ชอนในแนวระนาบ และ/หรือโพรงใต้
ผิวหนังที่มีลกั ษณะชอนในแนวลึก
ความลึกแตกต่างตามตาแหน่งทาง
กายวิภาค ถ้าพบเนือ้ ตายหรือสะเก็ด
เนือ้ ตายปกคลุมเนือ้ เยื่อที่สญ
ู เสีย
ทัง้ หมดลักษณะนีเ้ ป็ นแผลกดทับที่
ไม่สามารถระบุระดับได้

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

WHO ICD-11 (2018)

แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดับ
ได้:มีการบดบังการสูญเสียชั้น
ผิวหนังทุกชัน้ และเนือ้ เยือ่
การสูญเสียเนือ้ เยื่อทัง้ หมดซึง่ พืน้ ของ แผลกดทับที่มีการสูญเสียผิวหนัง
การสูญเสียชัน้ ผิวหนังทัง้ หมดและ
แผลถูกปกคลุมด้วยเนือ้ ตาย (สีเหลือง ทุกชัน้ ซึ่งความลึกของแผลถูกบดบัง เนือ้ เยื่อ ซึ่งขอบเขตความเสียหาย
สีนา้ ตาลแดง สีเทา สีเขียวหรือ
ของเนือ้ เยื่อไม่สามารถยืนยันได้
ทัง้ หมดด้วยเนือ้ ตาย (สีเหลือง
นา้ ตาล) และ/หรือสะเก็ดเนือ้ ตาย
เพราะถูกปกคลุมด้วยเนือ้ ตายหรือ
สีนา้ ตาลแดง สีเทา สีเขียวหรือ
(สีนา้ ตาลแดง สีนา้ ตาลหรือดา) ใน นา้ ตาล) และ/หรือสะเก็ดเนือ้ ตาย
สะเก็ดเนือ้ ตาย ถ้าหากมีการเอาเนือ้
พืน้ แผล จนกระทั่งเนือ้ ตายหรือ
(สีนา้ ตาลแดง สีนา้ ตาลหรือดา) ใน ตายหรือสะเก็ดเนือ้ ตายออก จะ
สะเก็ดเนือ้ ตายถูกกาจัดออกจึงทาให้ พืน้ แผล จนกระทั่งเนือ้ ตาย และ/หรือ สามารถระบุได้วา่ เป็ นแผลกดทับระดับ
เห็นพืน้ แผล และความลึกที่แท้จริง
สะเก็ดเนือ้ ตายถูกกาจัดออก จึงทา 3 หรือระดับ 4 ได้ สะเก็ดเนือ้ ตายที่ติด
ไม่เช่นนัน้ ประเภท/ระดับของแผล
ให้เห็นพืน้ แผล ซึ่งถ้าไม่เอาออกมัน แน่น (กล่าวคือ แห้ง ติดแน่น คงสภาพ
กดทับก็ไม่สามารถระบุได้ สะเก็ด
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะระบุว่าเป็ นแผล ไม่มีรอยแดง หรือโยกแล้วไม่เคลือ่ น)
เนือ้ ตายที่ติดแน่น (แห้ง ติดแน่น
บริเวณส้นเท้าหรืออวัยวะส่วนปลายที่
กดทับเกรด 3 หรือเกรด 4
คงสภาพไม่มีรอยแดง หรือโยกแล้ว
เกิดจากการขาดเลือดไม่ควรทาให้นิ่ม
ไม่เคลือ่ น) บริเวณส้นเท้าทาหน้าที่
ลงหรือกาจัดออก
เป็ นสิ่งปกปิ ดธรรมชาติ (ชีวภาพ)
ของร่างกาย และไม่ควรกาจัดออก
ไม่สามารถระบุระดับได้:ไม่
ทราบความลึก
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EH90.5 แผลกดทับที่ไม่สามารถ
ระบุเกรดได้

NPUAP Classiﬁcation System
(April 2016)
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Pressure Ulcer Classiﬁcation
System (2009, 2014)
สงสัยเนือ้ เยือ่ ชัน้ ลึกถูกทาลาย:
ไม่ทราบความลึก
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EH90.4 สงสัยแรงกดชัน้ ลึกทาให้
เนื้อเยือ่ ถูกทาลาย ไม่ทราบความ
ลึก
ผิวหนังปกติท่ีเปลี่ยนเป็ นสีม่วง
บริเวณผิวหนังที่ได้รบั บาดเจ็บจาก
หรือนา้ ตาลแดง หรือมีตมุ่ นา้ เลือด แรงกดหรือแรงเฉือน ซึ่งคาดการณ์
เนื่องจากเนือ้ เยื่ออ่อนได้รบั
ว่า จะมีการพัฒนาเป็ นแผลกดทับ
อันตรายจากแรงกดและ/หรือแรง ที่ลกึ แต่ยงั ไม่ได้เกิดขึน้ ผิวหนังที่
เฉือน เนือ้ เยื่อบริเวณนีอ้ าจมีอาการ
ได้รบั ผลกระทบจะเปลี่ยนเป็ น
นามาก่อน คือ ปวด แข็งตึง อ่อน ก้อน สีม่วงหรือนา้ ตาลแดง และอาจเห็น
นิ่มๆ อุน่ หรือเย็นกว่าเนือ้ เยื่อบริเวณ เป็ นตุม่ นา้ เลือด อาจปวดและบวม
ใกล้เคียง การบาดเจ็บเนือ้ เยื่อชัน้ ลึกนี ้ บริเวณดังกล่าวสามารถเป็ นได้ทงั้
อาจยากทีจ่ ะตรวจได้ในผูท้ ี่มีผวิ สีคลา้ อุ่นขึน้ หรือเย็นลงกว่าเนือ้ เยื่อ
การเปลีย่ นแปลงนี ้ อาจรวมถึง ตุม่ นา้ ใกล้เคียง การเปลี่ยนแปลงที่
บาง ๆ เหนือบริเวณพืน้ แผลที่คลา้
เกิดขึน้ ในแผลลึก อาจเกิดขึน้ อย่าง
แผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงมากขึน้
รวดเร็ว แม้วา่ จะได้รบั การรักษา
และอาจปกคลุมด้วยสะเก็ดเนือ้ ตาย อย่างดีท่ีสดุ
บาง ๆ การเปลีย่ นแปลงนีอ้ าจลุกลาม
เข้าไปในชัน้ เนือ้ เยื่อใกล้เคียงอย่าง
รวดเร็วแม้วา่ จะได้รบั การรักษาอย่างดี
ที่สดุ
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เนื้อเยือ่ ชัน้ ลึกถูกทาลาย: สีแดง
เข้ม น้าตาลแดง หรือสีมว่ ง เมื่อกด
แล้วสีไม่จาง ยังคงสีเดิมถาวร
ผิวหนังปกติหรือผิวหนังที่มีแผล
เปิ ดบริเวณที่เป็ นสีแดงเข้ม
นา้ ตาลแดง หรือสีมว่ ง เมื่อกดแล้วสี
ไม่จาง ยังคงเป็ นสีเดิมถาวร หรือมีการ
แยกของหนังกาพร้าทาให้เห็นพืน้ แผล
สีเข้มหรือตุม่ นา้ เลือด ความปวดและ
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิมกั เกิดก่อน
การเปลีย่ นแปลงสีผิว
การเปลีย่ นแปลงสีผิวอาจแตกต่างกัน
ในผิวสีคลา้ การบาดเจ็บนีเ้ ป็ นผลจาก
ความรุนแรงและ/หรือการถูกกดทับ
เป็ นเวลานาน ร่วมกับมีแรงเฉือน
บริเวณที่กระดูกและผิวหนังเชื่อม
ประสานกัน แผลอาจเกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วทาให้มองเห็นขอบเขตที่แท้จริง
ของการบาดเจ็บที่ลกุ ลามออกไป หรือ
อาจจะหายโดยไม่มีการสูญเสีย
เนือ้ เยื่อ ถ้ามองเห็นสะเก็ดเนือ้ ตาย
เนือ้ เยื่อชัน้ ใต้ผิวหนัง เนือ้ เยื่อ
แกรนูเลชัน พังผืด กล้ามเนือ้ หรือ
โครงสร้างภายใต้ผวิ อื่น ๆ สิง่ เหล่านี ้
บ่งชีถ้ งึ แผลกดทับที่มกี ารสูญเสีย
ชัน้ ผิวหนังทุกชัน้ (แผลกดทับที่ไม่
สามารถระบุระดับได้ แผลกดทับระดับ
3 หรือระดับ 4) ไม่ใช้แผลกดทับ
เนือ้ เยื่อชัน้ ลึก (DTPI) มาอธิบาย
สภาวะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด การ
บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ ความเสือ่ มของ
เส้นประสาท หรือโรคทางผิวหนัง
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