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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยใช้ความรู้    
เชิงประจักษ์ 

2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล 

นโยบาย 
   ให้พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยง ป้องกนั และดูแลแผลกดทับ 

ขอบเขต 
 ใช้กับผู้ป่วยทุกรายในความรับผิดชอบของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

  พยาบาล   : ให้การพยาบาลและท าบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง 
 บุคลากรทางการพยาบาล : มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพยาบาล 

ความน า 

 The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแผลกด

ทับระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา มีประกาศการเปลี่ยนความหมายและปรับปรุงระบบการแบ่งระดับผลกดทับ                   

เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2560 โดยใช้ค า Pressure Injury แทน Pressure Ulcer  

ค าจ ากัดความ 

 แผลกดทับ คือการบาดเจ็บเฉพาะท่ีต่อผิวหนังและ/หรือเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง ปกติมักเกิดบริเวณเหนือปุ่ม
กระดูกหรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ การบาดเจ็บน้ีเห็นได้ท้ังท่ีผิวหนังยังคงสภาพ หรือเป็น
แผลเปิดและอาจมีความเจ็บปวด การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากความรุนแรงของแรงกด และ/หรือระยะเวลาท่ีกด 
หรือแรงกดท่ีเกิดร่วมกับแรงเฉือน ความทนทาน ของเน้ือเยื่อต่อแรงกดและแรงเฉือน อาจเป็นผลจากความช้ืนและ
อุณหภูมิเฉพาะท่ีของผิวหนัง ภาวะโภชนาการ การแลกเปลี่ยนออกซิเจน โรคร่วม และสภาวะของเน้ือเยื่ออ่อน 

ระดับความรุนแรงของแผลกดทับ1 แบ่งเป็น 
แผลกดทับ ระดับ 1: รอยแดงบนผิวหนังยังคงสภาพ เม่ือใช้นิ้วมือกดรอยแดงไม่จางหายไป (Stage 1 

Pressure Injury: Non-blanchable erythema of intact skin) 

 รอยแดงบนผิวหนังท่ียังคงสภาพเฉพาะท่ี เมื่อใช้น้ิวมือกดรอยแดงน้ันไม่จาง ซึ่งรอยแดงอาจเห็นแตกต่างกันในผู้
ท่ีมีสีผิวเข้ม ภาพของรอยแดงบนผิวหนังท่ีเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ข้ึนอยู่กับสีแดงท่ีจางลงหรือจากการรับความรู้สึกท่ี
เปลี่ยนไป อุณหภูมิ หรือความแข็งของผิวหนัง การเปลี่ยนสีไปไม่รวมถึงการเปลี่ยนเป็นสีม่วง หรือสีแดงอมน้ าตาล
(maroon) ซึ่งอาจบ่งช้ีถึงการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อช้ันลึก 
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แผลกดทับระดับ 2 : สูญเสียผิวหนังบางชั้นที่มองเห็นชั้นหนังแท้ (Stage 2 Pressure Injury: Partial-thickness 
skin loss with exposed dermis) 
 สูญเสียของผิวหนังช้ันบางช้ันท่ีมองเห็นช้ันหนังแท้ พื้นแผลท่ียังท าหน้าท่ีได้ มีสีชมพูหรือสีแดง ชุ่มช้ืน และอาจ

เห็นเป็นตุ่มน้ าใสท่ีผิวหนังยังคงสภาพหรือท่ีแตกแล้ว จะมองไม่เห็นช้ันไขมันและเน้ือเยื่อท่ีลึกกว่า ไม่เห็นเน้ือเยื่องอกขยาย

ใหม่ เน้ือตายเปื่อยยุ่ย และเน้ือตายติดแข็ง การบาดเจ็บเหล่าน้ีโดย เกิดจากผลไม่พึงประสงค์ของอุณหภูมิและความช้ืน

เฉพาะท่ีของผิวหนัง และแรงเฉือนในบริเวณผิวหนังเหนือเชิงกราน และแรงเฉือนบริเวณส้นเท้า แผลระดับน้ีไม่ใช้ในการ

อธิบายการบาดเจ็บของผิวหนังจากความเปียกช้ืนรวมถึง การอักเสบของผิวหนังจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และการ

อักเสบของผิวหนังจากเหง่ือ การบาดเจ็บของผิวหนังจากกาวของวัสดุทางการแพทย์ หรือแผลท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (ผิวหนัง

ฉีกขาด แผลไหม้ แผลถลอก) 

แผลกดทับระดับ 3 :  สูญเสียผิวหนังทุกชั้น (Stage 3 Pressure Injury: Full-thickness skin loss) 

สูญเสียของผิวหนังทุกช้ันซึ่งมองเห็นถึงช้ันไขมันในแผล มักพบเน้ือเยื่องอกขยายใหม่ และขอบแผลท่ีม้วนเข้าอาจ
พบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย หรือเน้ือตายติดแข็ง ความลึกของเน้ือเยื่อท่ีบาดเจ็บมีความแตกต่างตามต าแหน่งทางกายวิภาค เช่น 
บริเวณท่ีมีไขมันมากแผลจะลึก อาจเกิดโพรงใต้ขอบแผลและเป็นโพรงลึก จะไม่เห็นพังผืด กล้ามเ น้ือ เส้นเอ็น เน้ือเยื่อ
เกี่ยวพัน กระดูกอ่อนและ/หรือกระดูก ถ้าพบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย หรือเน้ือตายติดแข็งปกคลุมเน้ือเยื่อท่ีสูญเสียท้ังหมด จะ
เป็นแผลกดทับท่ีไม่สามารถระบุระดับได้ 

แผลกดทับระดบั 4 : สูญเสียผิวหนังทุกชั้นและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (Stage 4 Pressure Injury: Full-thickness 

skin and tissue loss) 

สูญเสียผิวหนังทุกช้ันและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนังซึ่ง พังผืด กล้ามเน้ือ เส้นเอ็น เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อน หรือ
กระดูกในแผลมองเห็นหรือคล าได้ชัดเจน อาจพบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย และ/หรือเน้ือตายติดแข็ง มักพบขอบแผลม้วนเข้า 
โพรงใต้ผิวหนัง และ/หรือโพรงลึก  ความลึกมีความแตกต่างตามต าแหน่งทางกายวิภาค ถ้าพบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย หรือเน้ือ
ตายติดแข็งปกคลุมเน้ือเยื่อท่ีสูญเสียท้ังหมดจะเป็นแผลกดทับท่ีไม่สามารถระบุระดับได้ 

แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุความลึกได้ : ผิวหนังทุกชั้นและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่ถูกท าลายถูกปกคลุม

(Unstageable Pressure Injury: Obscured full-thickness skin and tissue loss)  

ผิวหนังทุกช้ันและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนังท่ีถูกท าลายถูกปกคลุม ซึ่งไม่สามารถระบุความลึกของช้ันเน้ือเยื่อท่ีถูกท าลาย

ได้ เพราะถูกปกคลุมด้วยเน้ือตายเปื่อยยุ่ยหรือเน้ือตายติดแข็ง หากก าจัดออกจะสามารถระบุได้ว่าเป็นแผลกดทับระดับ 3 

หรือระดับ 4 ได้ เน้ือตายติดแข็ง (มีลักษณะเช่น แห้ง ติดแน่น คงสภาพไม่มีรอยแดง หรือโยกแล้วไม่เคลื่อน) บนบริเวณส้น

เท้าหรือบริเวณอวัยวะส่วนปลายท่ีเกิดจากการขาดเลือดไม่ควรท าให้น่ิมลงหรือก าจัดออก 
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แผลกดทับที่มีการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชัน้ลึก:ผิวหนังเปน็รอยแดงคล้ าและรอยแดงยังคงอยู่เม่ือใช้นิ้วมือกด สีแดงอม
น้ าตาล หรอืเปลี่ยนเป็นสีม่วง (Deep Tissue Injury : Persistent non-blanchable deep red, maroon or 
purple discoloration) 
 ผิวหนังท่ีคงสภาพหรือมีแผลบริเวณเฉพาะท่ี ท่ีผิวหนังเป็นรอยแดงคล้ าและรอยแดงยังคงอยู่เมื่อใช้น้ิวมือกด 
แดงอมน้ าตาล หรือเปลี่ยนเป็นสีม่วง หรือมีการฉีกขาดของหนังก าพร้า มองเห็นพื้นแผลเป็นสีด า หรือตุ่มน้ าเลือด                
ความปวดและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมักจะเกิดข้ึนก่อนการเปลี่ยนแปลงของสีผิว การเปลี่ยนแปลงของสีผิวอาจจะเห็น
แตกต่างในผู้ท่ีมีสีผิวคล้ ากว่า  การบาดเจ็บน้ีเป็นผลจากความรุนแรงและ/หรือการถูกกดทับเป็นเวลานาน และแรงเฉือน
บริเวณท่ีกระดูกและผิวหนังสัมผัสกัน แผลอาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เห็นการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อท่ีลุกลามไป หรืออาจจะ
หายโดยไม่มีการสูญเสียเน้ือเยื่อ ถ้าพบเน้ือตายแข็ง เน้ือเยื่อช้ันใต้ผิวหนัง เน้ือเยื่อท่ีงอกขยายใหม่ พังผืด กล้ามเน้ือ หรือ
อวัยวะอื่นๆ จะบ่งช้ีเป็นแผลกดทับ ท่ีมีการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อท้ังหมด (แผลกดทับท่ีไม่สามารถระบุระดับ แผลกดทับ
ระดับ 3 หรือแผล กดทับระดับ 4) ไม่ใช่การบาดเจ็บของเน้ือเยื่อช้ันลึก มาอธิบายสภาวะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด                    
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความเสื่อมของเส้นประสาท หรือโรคทางผิวหนัง 

แผลกดทับที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Related Pressure Injury): 

 การอธิบายสาเหตุการเกิดแผลกดทับท่ีสัมพันธ์กับอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นผลจากการใช้อุปกรณ์น้ีในการ

วินิจฉัย หรือการรักษา แผลกดทับท่ีเกิดข้ึนจะเห็นรอยหรือรูปร่างตามลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้การบาดเจ็บน้ีควรระบุโดย

ใช้ระบบการแบ่งระดับความรุนแรงของแผลกดทับ 

แผลกดทับของเยื่อบุผิวภายใน (Mucosal Membrane Pressure Injury):  

 แผลกดทับของเยื่อบุผิวภายใน พบในเยื่อบุผิวภายในท่ีมีประวัติการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในบริเวณท่ี

บาดเจ็บ เน่ืองจากลักษณะทางกายวิภาคของเน้ือเยื่อน้ี การบาดเจ็บไม่สามารถระบุระดับได้  

ต าแหน่งของการเกิดแผลกดทับ  
 ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีส้นเท้า (heel), ก้นย้อย (buttocks), ก้นกบ (coccyx), บริเวณเหนือก้นกบ (sacrum), ข้อเท้า 
(ankle), เท้า (foot), น้ิวเท้า (toe), สะโพก (trochanter) และ กระดูกเชิงกราน (ischial tuberosity) ตามล าดับ  

การประเมิน 
 ประเมินสภาวะความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยทุกรายต้ังแต่แรกรับ โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง
ในการเกิดแผลกดทับ Braden scale และ Braden Q scale  
Braden score ประกอบด้วย 6 หมวด อาทิ การรับรู้ (Sensory Perception) ความเปียกช้ืน (Moisture)  กิจกรรม 
(Activity) การเคลื่อนไหว (Mobility) อาหาร (nutrition) แรงขัดถูและเลื่อนไถล (Friction and Shear)                                 
(ค่าคะแนน 6 - 23 คะแนน) 
Braden scale ใช้ประเมินอาย ุ> 5 ปีขึ้นไป 
คะแนน 16 - 18 เสี่ยงต่ า 
คะแนน 13 - 15 เสี่ยงปานกลาง 
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คะแนน 10 - 12 เสี่ยงสูง 
คะแนนต้ังแต่ 9 คะแนนลงมา เสี่ยงสูงท่ีสุด 
** คะแนน > 18 ประเมินสัปดาห์ละครั้ง 
** คะแนน < 18 ประเมินทุกวันทุกเวร 
กรณีหากมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอายุรกรรมใหป้ระเมินซ้ าใหม่ทุกครั้ง 
Braden Q scoreประกอบด้วย 7 หมวด อาทิ การเคลื่อนไหว (Mobility) กิจกรรม (Activity)  การรับรู้ (Sensory 
Perception) ความเปียกช้ืน (Moisture) แรงขัดถูและเลื่อนไถล (Friction and Shear) การก าซาบออกซิเจนในเลือด 
(Tissues Perfusion and Oxygenation) (ค่าคะแนน 7-28 คะแนน) 
Braden Q scale ใช้ประเมินอายุ 0-5 ป ี
คะแนน 17 - 23 เสี่ยงต่ า 
คะแนน 13 - 16 เสี่ยงปานกลาง 
คะแนน 10 - 12 เสี่ยงสูง 
คะแนน ต้ังแต่ 9 ลงมา เสี่ยงสูงท่ีสุด 
**คะแนน > 16 ประเมินสัปดาห์ละครัง้ 
**คะแนน < 16 ประเมินทุกวันทุกเวร 
กรณีหากมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอายุรกรรมใหป้ระเมินซ้ าใหม่ทุกครั้ง  

กรณีผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive care) ให้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเมื่อแรกรับหรือภายใน             
6 ช่ัวโมง ประเมินซ้ าเมื่ออาการและอาการแสดงของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง และประเมินอย่างสม่ าเสมอทุก 8 ช่ัวโมง 

กรณีผู้ป่วยรับใหม่/รับย้าย ให้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเมื่อแรกรับหรือภายใน 6 ช่ัวโมง ประเมินซ้ าเมื่อ
อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง และติดตามประเมนิตาม Braden scale /Barden Q score 

การป้องกัน 

1. เลือกอุปกรณ์ลดแรงกดทับขณะน่ังและนอน ชนิด Static หรือ Dynamic ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

คะแนน Braden scale มีการตรวจสอบอุปกรณ์ลดแรงกดเพื่อป้องกันการเกิด ‘bottom out’ (ผู้ป่วยนอนจมตัว

ลงในท่ีนอนจนสะโพกและก้นสัมผัสกับพื้นเตียง) โดยการวัดระยะห่างของฝ่ามือท่ีสอดระหว่างอุปกรณ์ลดแรงกด 

(ท่ีนอน, เบาะรองน่ัง) กับต าแหน่งท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ซึ่งต้องมีระยะห่างประมาณ 2.5 เซนติเมตร 

ถ้ารู้สึกว่ามีแรงกดจากตัวผู้ป่วยบนมือแสดงว่าเกิด ‘bottom out’ และอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

ป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

2. ห้ามใช้ ห่วงยางรองน่ัง หมอนรูปโดนัทหรือวงแหวน  เป็นสาเหตุให้หลอดเลือดค่ังและบวม  และรวมท้ังถุงมือน้ า

เพราะอาจเกิด Dislocate 
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3. ควรจัดท่า และพลิกตะแคงตัวอย่างน้อย ทุก 2 ช่ัวโมง การเปลี่ยนท่าหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณปุ่มกระดูก 

บริเวณท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษา เช่น ท่อช่วยหายใจ สายยางให้อาหาร ท่อระบายทรวงอก สายสวนปัสสาวะ 

เป็นต้น 

4. ในการเคลื่อนย้าย หรือจัดท่าผู้ป่วยใช้วิธีการยกตัว 

5. การจัดท่านอน 

 ท่านอนหงาย ควรจัดให้ศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา กรณีท่ีไม่มีข้อจ ากัดให้จัดท่าศีรษะสูงในช่วงระยะเวลา
หน่ึงแต่ไม่ควรเกิน 1 ช่ัวโมงควรมีการประเมินและตรวจสภาพผิวหนังบริเวณก้นกบ ใช้หมอนนุ่มรอง
บริเวณขาด้านล่าง หรือใต้น่องลงมา เพื่อให้ส้นเท้าไม่กดกับท่ีนอน 

 ท่านอนตะแคงควรจัดให้สะโพกเอียงท ามุม 30 องศากับพื้นเตียง ศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศาซึ่งผู้ป่วยจะ
อยู่ในท่าตะแคงกึ่งคว่ า หรือกึ่งหงาย และ ใช้หมอนรองขา ไม่ให้ผู้ป่วยนอนทับไหล่ หรือแขน และขา
ของตนเอง 

6. การจัดท่าน่ัง 

 ควรน่ังพิงพนักเก้าอี้ หรือพนักรถเข็นน่ัง และเท้าวางบนท่ีพักเท้า โดยไม่ให้ส้นเท้าถูกกด 

 ลดแรงกดโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ าหนักทุก 30 นาที เช่นน่ังนาน 30 นาที ยกก้น 30 วินาที 

7. ออกก าลังกายเป็นประจ ากระตุ้นการไหลเวียนโลหิตโดยการท า Active exercise ในรายท่ีปฏิบัติเองได้หรือช่วย

ท า Passive exercise ในรายท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

8. ดูแลผ้าปูท่ีนอนให้สะอาด แห้ง และเรียบตึงอยู่เสมอ 

9. ห้ามนวดบริเวณปุ่มกระดูกหรือใช้ความร้อนประคบ เน่ืองจากการนวดจะเป็นการเพิ่มแรงกด และท าลายเน้ือเยื่อ

และหลอดเลือดเล็กๆ บริเวณน้ันให้เสื่อมสภาพ 

10. ประเมินสภาพผิวหนังของผู้ป่วยทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก 

11. ดูแลสภาพผิวหนังให้ชุ่มช้ืน ไม่เปียกแฉะโดยการทาโลช่ัน, Ointment หรือ skin barrier cream เพื่อลดความ

เสี่ยงจากผิวหนังถูกท าลายได้ง่าย 

12. ดูแลภาวะโภชนาการให้ได้รับสารอาหารตามแผนการรักษาของทีมสหวิชาชีพ 

 ประเมินภาวะโภชนาการ 

 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโภชนาการ 

13. การให้ความรู้ 

 จัดอบรมให้ความรู้ในทีมสุขภาพ 

 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยญาติ/ผู้ดูแล 
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การประเมินแผล และการท าแผล 
1. ประเมินแผลกดทับ และบันทึกลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

2. ท าแผล และเลือกวัสดุท่ีใช้ในการท าแผลตามความเหมาะสม 

3. ส่งต่อข้อมูลแผล ได้แก่  ลักษณะแผล และวิธีการท าแผล 

การดูแลต่อเนื่อง 
 เมื่อผู้ป่วยจ าหน่ายและยังคงมีแผลกดทับให้สรุปการเกิดแผลกดทับและบันทึกในแบบประเมินพร้อมท้ังปฏิบัติ

ตามแนวทางการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้านโดยเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายได้แก่ประเมินความพร้อมของญาติ  /

ผู้ดูแลให้ค าแนะน าสอนสาธิตวิธีการดูแลแผลแก่ญาติ 

 ส่งต่อการดูแลไปยังสถานบริการใกล้บ้านผู้ป่วยเพื่อการติดตามเย่ียมบ้าน 

Reference: 

1. http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/npuap-pressure-ulcer-
stagescategories. Accessed June 13, 2015. 

2. http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/prevention-and treatment-
of-pressure-ulcers-clinical-practice-guideline. Accessed June 13, 2015. 

3. http://www.bradenscale.com. Accessed June 13, 2015. 
4. http://www.annalsoflongtermcare.com/article/risk-risk-assessment-pressure-ulcer-assessment-

and-braden-scale#sthash.NE4L4NTQ.dpuf. Accessed June 13, 2015. 
5. Liao Y, Gao G, Mo L. Predictive accuracy of the Braden Q Scale in risk assessment for pediatric 

pressure ulcer: A meta-analysis. International Journal of Nursing Sciences. 2018;5(4): 419-426. 
6. Chun X, Lin Y, Ma J, He J, Ye L, Yang H. Predictive efficacy of the Braden Q Scale for pediatric 

pressure ulcer risk assessment in the PICU: a meta-analysis. Pediatric Research. 2019;86(4):436-
443. 

7. Braden Scale for Predicting Pressure Ulcer Risk [Internet]. En.wikipedia.org. 2020 [cited 19 July 
2020]. Available from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Braden_Scale_for_Predicting_Pressure_Ulcer_Risk 

ข้อควรระวัง 
ถ้าไม่มีการประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ ไม่มีการบันทึกลงในแบบบันทึก ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติการป้องกันและดูแลแผลกดทับ 
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เครื่องชี้วัด 
1. อัตราอุบัติการณ์ (Incidence rate) = จ านวนครั้งของการเกิดแผลใหม่ (คน) x 1000 /จ านวนวันนอน    

    รวมของผู้ป่วยในเดือนน้ัน ไม่เกิน 3 ครั้ง (คน) ต่อ 1000 วันนอน 

2. อัตราความชุก (Prevalence rate) ไม่เกินร้อยละ 5 

3. มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ตามรูปแบบของ SMILES PMK Bundle care อย่างน้อยร้อยละ 80 

หมายเหตุ 

 กรณีท่ีมานอนพักรักษาครั้งน้ีเคยเกิดแผลข้ึนมาแล้ว แล้วหายไปแล้ว และเกิดข้ึนมาใหม่อีกครั้ง จะไม่เรียกว่า

เป็นอุบัติการณ์ หรือ incidence แต่เป็นการเกิดซ้ า ให้บันทึกลงใน nurse’s note  และลง IR online   

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี       11        สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

     พ.อ.หญิง 

       ( ศิริวรรณ  มั่นศุข ) 

         ผอ.กพย.รพ.รร.6 
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ผนวก ก 

ระดบัความรุนแรงของแผลกดทบั แบ่งเป็น 
แผลกดทับ ระดบั 1: รอยแดงบนผิวหนังยังทีค่งสภาพ เม่ือใช้นิ้วมือกดรอยแดงไม่จางหายไป 

Stage 1 Pressure Injury: Non-blanchable erythema of intact skin 
รอยแดงบนผิวหนังท่ียังคงสภาพเฉพาะท่ี เมื่อใช้น้ิวมือกด
รอยแดงน้ันไม่จางหายไป ซึ่งรอยแดงอาจเห็นแตกต่างกันใน
ผู้ ท่ีมีสีผิวเข้ม ภาพของรอยแดงบนผิวหนังท่ี เห็นอาจ
เปลี่ยนแปลงไปได้ข้ึนอยู่กับสีแดงท่ีจางลงหรือจากการรับ
ความรู้สึกท่ีเปลี่ยนไป อุณหภูมิ หรือความแข็งของผิวหนัง 
การเปลี่ยนสีไปไม่รวมถึงการเปลี่ยนเป็นสีม่วง หรือสีแดงอม
น้ าตาล (maroon) ซึ่งอาจบ่งช้ีถึงการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ
ช้ันลึก 

แผลกดทับระดบั 2: สูญเสียผิวหนังบางชั้นที่มองเหน็ชั้นหนังแท้ 
Stage 2 Pressure Injury: Partial-thickness skin loss with exposed dermis 
สูญเสียของผิวหนังช้ันบางช้ันท่ีมองเห็นช้ันหนังแท้ พื้นแผลท่ียังท า
หน้าท่ีได้ มีสีชมพูหรือสีแดง ชุ่มช้ืน และอาจเห็นเป็นตุ่มน้ าใสท่ี
ผิวหนังยังคงสภาพหรือท่ีแตกแล้ว จะมองไม่เห็นช้ันไขมันและ
เน้ือเยื่อท่ีลึกกว่า ไม่เห็นเน้ือเยื่องอกขยายใหม่ เน้ือตายเปื่อยยุ่ย 
และเน้ือตายติดแข็ง การบาดเจ็บเหล่าน้ีโดย เกิดจากผลไม่พึง
ประสงค์ของอุณหภูมิและความช้ืนเฉพาะท่ีของผิวหนัง และแรง
เฉือนในบริเวณผิวหนังเหนือเชิงกราน และแรงเฉือนบริเวณส้นเท้า 
แผลระดับน้ีไม่ใช้ในการอธิบายการบาดเจ็บของผิวหนังจากความ
เปียกช้ืนรวมถึง การอักเสบของผิวหนังจากการควบคุมการขับถ่าย
ไม่ได้ และการอักเสบของผิวหนังจากเหงื่อ การบาดเจ็บของ
ผิวหนังจากกาวของวัสดุทางการแพทย์ หรือแผลท่ี เกิดจาก
อุบัติเหตุ (ผิวหนังฉีกขาด แผลไหม้ แผลถลอก) 
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แผลกดทับระดบั 3: สูญเสียผิวหนังทกุชั้น 
Stage 3 Pressure Injury: Full-thickness skin loss 

สูญเสียของผิวหนังทุกช้ันซึ่งมองเห็นถึงช้ันไขมันในแผล มักพบ
เน้ือเยื่องอกขยายใหม่ และขอบแผลท่ีม้วนเข้าอาจพบเน้ือตาย
เป่ือยยุ่ย และ/หรือเน้ือตายติดแข็ง ความลึกของเน้ือเยื่อท่ี
บาดเจ็บมีความแตกต่างตามต าแหน่งทางกายวิภาค เช่น บริเวณ
ท่ีมีไขมันมากแผลจะลึก อาจเกิดโพรงใต้ขอบแผลและเป็นโพรง
ลึก จะไม่เห็นพังผืด กล้ามเน้ือ เส้นเอ็น เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน กระดูก
อ่อนและ/หรือกระดูก ถ้าพบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย หรือเน้ือตายติด
แข็งปกคลุมเน้ือเยื่อท่ีสูญเสียท้ังหมด จะเป็นแผลกดทับท่ีไม่
สามารถระบุระดับได้ 

 
แผลกดทับระดับ 4: สูญเสียผิวหนังทุกชั้นและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
Stage 4 Pressure Injury: Full-thickness skin and tissue loss 

สูญเสียผิวหนังทุกช้ันและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนังซึ่ง พังผืด กล้ามเน้ือ 
เส้นเอ็น เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อน หรือกระดูกในแผล
มองเห็นหรือคล าได้ชัดเจน อาจพบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย และ/หรือ
เน้ือตายติดแข็ง มักพบขอบแผลม้วนเข้า โพรงใต้ผิวหนัง และ/
หรือโพรงลึก  ความลึกมีความแตกต่างตามต าแหน่งทางกาย
วิภาค ถ้าพบเน้ือตายเปื่อยยุ่ย หรือเน้ือตายติดแข็งปกคลุม
เน้ือเยื่อท่ีสูญเสียท้ังหมดจะเป็นแผลกดทับท่ีไม่สามารถระบุระดับ
ได้ 

 
 
 

แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุความลึกได้: ผิวหนังทุกชั้นและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่ถูกท าลายถูกปกคลุม 
Unstageable Pressure Injury: Obscured full-thickness skin and tissue loss  
ผิวหนังทุกช้ันและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนังท่ีถูกท าลายถูกปกคลุม ซึ่งไม่
สามารถระบุความลึกของช้ันเน้ือเยื่อท่ีถูกท าลายได้ เพราะถูกปก
คลุมด้วยเน้ือตายเปื่อยยุ่ยหรือเน้ือตายติดแข็ง หากก าจัดออกจะ
สามารถระบุได้ว่าเป็นแผลกดทับระดับ 3 หรือระดับ 4 ได้ เน้ือตาย
ติดแข็ง (มีลักษณะเช่น แห้ง ติดแน่น คงสภาพไม่มีรอยแดง หรือ
โยกแล้วไม่เคลื่อน) บนบริเวณส้นเท้าหรือบริเวณอวัยวส่วนปลาย   
ท่ีเกิดจากการขาดเลือดไม่ควรท าให้น่ิมลงหรือก าจัดออก 
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แผลกดทับที่มีการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชัน้ลึก:ผิวหนังเปน็รอยแดงคล้ าและรอยแดงยังคงอยู่เม่ือใช้นิ้วมือกด สีแดงอม
น้ าตาล หรอืเปลี่ยนเป็นสีม่วง 
Deep Tissue Injury (DTI): Persistent non-blanchable deep red, maroon or purple discoloration 

 ผิวหนังท่ีคงสภาพหรือมีแผลบริเวณเฉพาะท่ี ท่ีผิวหนังเป็นรอยแดงคล้ าและ
รอยแดงยังคงอยู่เมื่อใช้น้ิวมือกด แดงอมน้ าตาล หรือเปลี่ยนเป็นสีม่วง หรือมี
การฉีกขาดของหนังก าพร้า มองเห็นพื้นแผลเป็นสีด า หรือตุ่มน้ าเลือด  ความ
ปวดและอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไปมักจะเกิดข้ึนก่อนการเปลี่ยนแปลงของสี
ผิว การเปลี่ยนแปลงของสีผิวอาจจะเห็นแตกต่างในผู้ท่ีมีสีผิวคล้ ากว่า  การ
บาดเจ็บน้ีเป็นผลจากความรุนแรงและ/หรือการถูกกดทับเป็นเวลานาน และ
แรงเฉือนบริเวณท่ีกระดูกและผิวหนังสัมผัสกัน แผลอาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
เห็นการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อท่ีลุกลามไป หรืออาจจะหายโดยไม่มีการสูญเสีย
เน้ือเยื่อ ถ้าพบเน้ือตายแข็ง เน้ือเยื่อช้ันใต้ผิวหนัง เน้ือเยื่อท่ีงอกขยายใหม่ 
พังผืด กล้ามเน้ือ หรืออวัยวะอื่นๆ จะบ่งช้ีเป็นแผลกดทับท่ีมีการบาดเจ็บของ
เน้ือเยื่อท้ังหมด (แผลกดทับท่ีไม่สามารถระบุระดับ แผลกดทับระดับ 3 หรือ
แผลกดทับระดับ 4) ไม่ใช่การบาดเจ็บของเน้ือเยื่อช้ันลึก มาอธิบายสภาวะ
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด การบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุ ความเสื่อมของ
เส้นประสาท หรือโรคทางผิวหนัง 

แผลกดทับที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
Medical Device Related Pressure Injury (MDRPI): 
การอธิบายสาเหตุการเกิดแผลกดทับท่ีสัมพันธ์กับอุปกรณ์
ทางการแพทย์เป็นผลจากการใช้อุปกรณ์น้ีในการวินิจฉัย 
หรือการรักษา แผลกดทับท่ีเกิดข้ึนจะเห็นรอยหรือรูปร่าง
ตามลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้ การบาดเจ็บน้ีควรระบุโดย
ใช้ระบบการแบ่งระดับความรุนแรงของแผลกดทับ 

แผลกดทับของเยือ่บผุิวภายใน 
Mucosal Membrane Pressure Injury (MMPI):  

แผลกดทับของเยื่อบุผิวภายใน พบในเยื่อบุผิวภายในท่ีมีประวัติการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในบริเวณท่ีบาดเจ็บ เน่ืองจากลักษณะทางกาย
วิภาคของเน้ือเยื่อน้ี การบาดเจ็บไม่สามารถระบุระดับได้  
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Moisture Associated Dermatitis (MASD) 
แนวคิดเกี่ยวกับ MASD ได้ถูกอธิบายโดย EPUAP ว่า เป็นการอักเสบและ/หรือ การกัดกร่อนของผิวท่ีมีสาเหตุจากการ
สัมผัสความช้ืนอย่างมาก ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระเหลว หรือสิ่งขับหลั่งจากแผล 
ชนิดของ MASD มี 4 ประเภทคือ 

1. Incontinence Associated Dermatitis (IAD) การตอบสนองของผิวต่อการสัมผัสกับปัสสาวะและอุจจาระ

เป็นเวลานาน ซึ่งสามารถสังเกตเห็นผิวมีการอักเสบและแดง ซึ่งอาจมีการกัดกร่อนหรือเปิดออกเป็นแผลของ

ผิวหนังร่วมด้วย  

2. Intertrigenous Dermatitis (ITD) เป็นการเกิดแผลอักเสบในบริเวณรอยพับของผิวท่ีมีสาเหตุมาจากเหงื่อ มัก

เกิดในคนอ้วนท่ีมีรอยพับของผิวมากรวมถึงขาหนีบและก้น ซึ่งเหงื่อท าให้ผิวช้ืนและอ่อนแอ เมื่อร่างกายมีการ

เคลื่อนไหว ก็ท าให้เกิดการเสียดสีของผิวในบริเวณรอยพับ เป็นแผลอักเสบและแผลเปิดตามมา ลักษณะแผลท้ัง

สองด้านของผิวจะเหมือนกัน (เหมือนการส่องกระจกเห็นเงาสะท้อนของอีกด้าน) 

3. Periwound Moisture Associated Dermatitis (PAD) ภาวะผิวอักเสบรอบขอบแผลจากปริมาณสิ่งขับหลั่ง

ท่ีมีมาก มักเกิดจากการใช้วัสดุปิดแผลท่ีช่วยซึมซับไม่เหมาะสม 

4. Peristomal Moisture-associated Dermatitis (PAD) ภาวะผิวอักเสบรอบรูเปิดทวารเทียม เกิดจากการ

ตัดรูของถุงรองรับ (ostomy bag) ใหญ่เกินไป อุจจาระจึงสัมผัสกับผิวโดยรอบ และการลอกเปลี่ยนถุงรองรับ

บ่อย ท าให้เกิดการบาดเจ็บของผิว 

การประเมิน Moisture Associated Dermatitis (MASD) แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

1. Category I    ผิวหนังมีสีแดงแต่ยังสมบูรณ์ไม่มีผิวหนังหลุดลอก (red but skin intact: mild) 

2. Category II    ผิวหนังมีสีแดง อาจมีตุ่มน้ าพองใส มีการหลุดลอกของผิวหนัง อาจมีการติดเช้ือของผิวหนังร่วม

ด้วย (red with skin breakdown: moderate - severe) 
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ผนวก ข 

Level of Clinical Risk (Skin Injury) 

Level Meaning Clinical sign 
A ไม่เกดิอุบัติการณ์ แต่มีเหตุการณ์ที่อาจจะท าให้

เกิดอุบัติการณ์ “ดักจับได้” โดยหน่วยงาน 
ก่อนท่ีจะไปถึงผู้ป่วย/เจ้าหน้าท่ี 

- 

B มีอุบัติการณ์เกิดข้ึน แต่ยังไม่ถึงผู้ป่วย - 
C มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วย แต่ไม่เป็นอันตราย - 
D มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วยไม่เป็นอันตรายแต่

ต้องติดตามตอ่เนื่อง 
ไม่ปฏิบัติตาม SMILES Bundle ของ PMK 
โดยเฉพาะในรายท่ีมี Braden score ต้ังแต่ 18 
ลงมา และ Braden Q ต้ังแต่ 16 ลงมา หรือ
กรณีผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต/ผู้ป่วยรับใหม่/รับ
ย้าย ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผล
กดทับเมื่อแรกรับหรือภายใน 6 ชม. 

E มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วยแล้วมีอันตราย
ช่ัวคราว ต้องได้รบัการรักษาหรอืแก้ไขเพิ่มเติม 

Stage 1 - 2 PI/ MDRPI, IAD และ ITD 
category 1/ MARSI  

F มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วยแล้วมีอันตราย
ช่ัวคราวและนอนโรงพยาบาลนานข้ึน 

Stage 3 - 4, DTI PI, Unstageable PI/ 
MDRPI, MMPI, IAD และ ITD category 2 
หรือ Fungal infection จาก MASD 

G มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วยและเป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วยถาวร หรือพิการ 

เกิด Osteomyelitis ตรงกระดูกบริเวณท่ีเป็น 
PI มีความจ าเป็นต้องผ่าตัดข้อสะโพกออก หรือ
ตัดขา ส่งผลให้ต้องสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความ
พิการ 

H มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วยและเป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วยถาวรส่งผลให้ตอ้งท าการช่วยชีวิต 

Sepsis/ Septic shock จาก PI infection มี
ความจ าเป็นต้องท าการช่วยชีวิต 

I มีอุบัติการณ์เกิดข้ึนถึงผู้ป่วยและเป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วยถาวรจนถึงแก่ชีวิต 

Sepsis/ Septic shock จาก PI infection 
และน าไปสู่การเสียชีวิต  

 
หมายเหตุ ระดับ A – C ไม่มีใน PI, MDRPI, IAD, ITD, MARSI 

QA PI/ 07-2020 
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ผนวก ค 

ผิวหนังบาดเจ็บจากกาวของวัสดุทางการแพทย์ (Medical Adhesive Related Skin Injury - MARSI) 
occur when superficial layers of skin are removed by medical adhesive, in which erythema 

and/or other manifestation of skin trauma or reaction including formation of vesicles, bulla, skin 
erosion, and epidermal tears, persist longer than 30 minutes after removal of the adhesive.  

(เกิดข้ึนบริเวณผิวหนังข้ันนอกอาจเกิดการบาดเจ็บ แดง หรือเป็นผื่น หรือเป็นตุ่มน้ า ภายหลังจากปิดวัสดุทาง
การแพทย์ หรือภายหลังจากการลอกวัสดุทางการแพทย์ออกไม่นานกว่า 30 นาที) มี 7 ลักษณะ 

       

 

 

หลักการลอกวัสดุทางการแพทย์ ลอกโดยใช้น้ิวมือ
ข้างหน่ึงรั้งหนังออกจากพลาสเตอร์หรือวัสดุทาง
การแพทย์ พร้อมๆกับอีกมืออีกข้างค่อยๆดึงวัสดุ
ทางการแพทย์ออก โดยหากเป็นพลาสเตอร์ให้ดึง
ออกลักษณะ 180 องศา ในกรณีผิวหนังบอบบาง
เลือกใช้ skin barrier film พ่นหรือทาก่อนปิด 

 


