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แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟู  
เรื่อง  การปองกัน และการดูแลแผลกดทับแบบบรูณาการ 

 CNPG Poststroke Rehabilitation: Comprehensive Pressure Ulcer Prevention and  
Pressure Ulcer Care 

 
WHO ไดกําหนดนิยามของ Stroke ไวดังนี้: “Rapidly developed clinical signs of focal (or 

global) disturbance of cerebral function; lasting more than 24 hours of leading to death, with no 
apparent cause other than a vascular origin.” 36

Synonym: Acute cerebrovascular disease (CVD), Cerebrovascular accident (CVA). 
จากคํานิยามนี้จะเห็นวาไดเนนไว 3 เงื่อนไข ไดแก:  
1. ภาวะนี้ตองเกิดจากความผิดปกติของระบบหลอดเลือดสมอง ซ่ึงอาจเกิดจากพยาธิสภาพ

ของหลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดําของสมองเอง หรือมีความผิดปกติของการ
ไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดสมองก็ได เชนมีกอนล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง
ของสมองที่หลุดมาจากหัวใจ เปนตน 

2. จากเหตุในขอแรกจะมีผลทําใหเนื้อสมองบางสวน หรือทั้งหมดสูญเสียสมรรถภาพในการ
ทํางาน ซ่ึงจะกอใหเกิดอาการ และอาการแสดงของโรคไดมากมายหลายรูปแบบแตกตาง
กันไป เชน แขนขาออนแรงครึ่งซีก ชาคร่ึงซีก พูดไมได กลืนลําบาก ชัก สับสน หมดสติ 
และอาจถึงแกกรรมไดในเวลารวดเร็ว 

3. ระยะเวลาที่มีอาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นตองเปนนานเกิน 24 ช่ัวโมง หรือมิเชนนั้น
ผูปวยก็อาจถึงแกกรรมกอนเวลาดังกลาว 
จะเห็นไดวาเงื่อนไข 2 ขอแรกนั้น เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในดานคํานิยาม แตเงื่อนไขของ

ระยะเวลานั้นจะจํากัดทําใหภาวะ “transient ischemic attacks หรือ TIA” ซึ่งจัดวาเปน Stroke ชนิด
หนึ่ง ซ่ึงอาการ และความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นชั่วคราว (หายไปภายใน 24 ช่ัวโมง) 
นั้น ไมสอดคลองกับคํานิยามดังกลาว 

 Stroke สามารถจําแนกชนิดไดหลายแบบ ซ่ึงอาจจําแนกชนิดตามตําแหนงของพยาธิสภาพ 
หรือลักษณะของพยาธิสภาพ หรือตามระยะเวลาของการดําเนินโรค หรือตามพยาธิกําเนิดก็ได 

จากขอมูลของ  American Heart Association (ปพ.ศ. 2550/ ค.ศ. 2007) พบวา Stroke ได
คราชีวิตของคนในสหรัฐอเมริกาไปถึง 150,147 คนในป 2547 เปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 
3 รองจากโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ นอกจากนี้ภาวะ Stroke นั้นยังทําใหเกิดความพิการ หรือความ
บกพรองในการเคลื่อนไหวเปนระยะเวลานาน สําหรับผูที่รอดชีวิตจาก Stroke นั้นมีจํานวนถึง 
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5,700,000 คน เปนเพศชาย 2,400,000 คน และเพศหญิง 3,300,000 คน จากสถิติตั้งแตปพ.ศ. 2537 – 
2547 (ค.ศ.1994 – 2004)พบวาอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ Stroke นั้นสูงถึง 20.4% ในป 2004  อัตรา
การเสียชีวิต/ 100,000 คน ของผูปวย Stroke เปนชายผิวขาว 48.1 ชายผิวดํา 73.9 และหญิงผิวขาว 
47.4 และเปนหญิงผิวดํา 64.9 

สําหรับในประเทศไทยนั้นมีผูปวยที่เปน Stroke สูงเปนอันดับตน ๆ เชนเดียวกัน  ซ่ึงเกิด
จากปจจัยเส่ียงตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหร่ี อายุ 
โรคหัวใจ ภาวะการเตนของหัวใจผิดปกติ การดื่มแอลกอฮอล ความอวน และภาวะขาดการออก
กําลังกาย เปนตน   

จากสถิติของกองเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาพบวา มีผูปวย Stroke เขารับ
การรักษาตั้งแตปพ.ศ. 2546 – 2549 มีจํานวนผูปวยเขารับการรักษาฟนฟูสูงเปนอันดับ 1 คิดเปนรอย
ละ 58.13 เมื่อเทียบกับผูปวยอ่ืน มีระยะเวลาการนอนอยูในโรงพยาบาล (LOS) เฉลี่ย 29.84 วัน และ
มีคาใชจายที่ใชในการฟนฟูเฉล่ีย 59,566.85 บาท  

ผูปวยที่เปน Stroke  สวนใหญจะมีอาการแสดงคือมีแขนขาออนแรงครึ่งซีก หรือออนแรง 
3 สวน หรือบางรายออนแรงแขนขาทั้ง 2 ขาง ทําใหการเคลื่อนไหวบกพรอง สูญเสียการรับ
ความรูสึก บางรายอาจมีภาวะพูดลําบาก หรือมีความบกพรองทางการสื่อสาร บางรายอาจมีความ
บกพรองในเรื่องของหู หรือสายตา เปนผลใหผูปวยมีความสามารถในการชวยเหลือกิจวัตร
ประจําวัน และการทํากิจกรรมตาง ๆ ลดลง หรือบกพรอง ดังนั้นภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูปวยคือ การเกิดแผลกดทับ  

ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดแผลกดทับนั้นมีทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ปจจัยภายใน 
ไดแก สภาวะโภชนาการ อายุ ความบกพรองในเรื่องของประสาทสัมผัส ภาวะความบกพรองใน
การเคลื่อนไหว การถูกจํากัดการเคลื่อนไหว ภาวะโรคที่เปนอยูเชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ
โรคหลอดเลือด ซ่ึงสงผลตอการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสวนปลาย และความบกพรองในเรื่อง
ของเสนประสาท เปนตน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการควบคุมการขับถายไมได ทําใหเกิดความ
เปยกชื้น สวนปจจัยภายนอกเชน แรงกด แรงเสียดทาน และแรงเลื่อนไถล เปนตน 33(B), 13(C), 20(D) 

แผลกดทับ (Pressure Ulcer/ Pressure Sore) หมายถึงบริเวณที่มีการตายของเซลล และ
เนื้อเยื่อจากการขาดเลือดอันเปนผลจากการถูกกดทับเปนเวลานาน ๆ แผลกดทับมักจะเกิดบริเวณ
เนื้อเยื่อที่อยูเหนือปุมกระดูก (Bony prominence) เชน บริเวณเหนือกระดูก sacrum, trochanter, สน
เทา (heel), ตาตุม (malleoli), และ ischial tuberosity เปนตน 37  
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ระดับของแผลกดทับ (Staging of the Pressure Ulcers) 1 

 

ระดับของแผลกดทับ วิธีการสังเกต 

สันนิษฐานวามีการบาดเจ็บ 
ของเนื้อเยื่อสวนลึก 

( Suspected Deep Tissue Injury) 

มีผิวหนังสีมวงคล้ํา หรือสีแดงบริเวณผิวหนังปกติ หรือมี
ตุมเลือดซึ่งเกดิจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากแรงกด 
หรือแรงเสียดสี บริเวณดังกลาวอาจมีอาการเจ็บปวด ตีง 
อุน หรือเยน็เมือ่เทียบกับบริเวณขางเคยีง 

ระดับที่ 1 (Stage I) ผิวหนังยังคงสภาพเดิมมีเพียงรอยแดง เมื่อใชนิ้วกดแลว
ปลอยรอยแดงไมจางหาย และเมื่อเปลี่ยนทารอยแดงไม
จางหายไปภายในเวลา 15 – 30 นาที มักเกิดบริเวณเหนือ
ปุมกระดูก ผิวหนังบริเวณนั้นอาจมีสีเขมขึ้นกวาบริเวณ
ขางเคียง 

ระดับที่ 2 (Stage II)  ผิวหนังชั้นหนังกําพราถูกทําลายเพียงบางสวน เปนแผล
ตื้นๆ กนแผลสีชมพูแดง ไมมีเนื้อตาย หรืออาจมีตุมน้ํา
พองทั้งที่ยังไมแตก และแตกแลว (ไมรวมถึงผิวหนังเกิด
การระคายเคืองจากพลาสเตอร หรือการอักเสบของ
ผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธ) 

ระดับที่ 3 (Stage III)  ผิวหนังทุกชั้นถูกทําลาย และลามถึงชั้นไขมันใตผิวหนัง 
แตไมถึงชั้นกลามเนื้อ ไมลึกถึงกระดูก ลักษณะแผลเปน
แองลึก อาจมีการชอนไชตามเนื้อเยื่อใกลเคียง และอาจมี
เนื้อตายลักษณะเปอยยุย (slough) 

ระดับที่ 4 (Stage IV)   มีการทําลายเนื้อเยื่อทั้งหมดจนถึงชั้นกลามเนื้อ อาจลึก
ถึงเห็นกระดูก เอ็น หรือขอตอ อาจมีเนื้อตายสีเหลืองเปอย
ยุย (slough) หรือเนื้อตายสีดํา(eschar)ปกคลุมบางสวน 
และอาจมีการชอนไชไปใตผิวหนังใกลเคียง หรือเปนแอง
ลึก 

ไมสามารถระบุระดับได 
(Unstageable)      

การทําลายเนื้อเยื่อทั้งหมด มีเนื้อตายเปอยยุย (slough) สี
เหลือง หรือสีน้ําตาล หรือสีเทา หรือสีเขียว หรือมีเนื้อตาย
แข็ง (eschar) สีน้ําตาล หรือสีดํา ปกคลุมแผลทําใหไมเห็น
กนแผล 
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ตําแหนงของการเกิดแผลกดทับ สวนใหญจะอยูที่ สนเทา (heel), กนยอย (buttocks), กน
กบ (coccyx), บริเวณเหนือกนกบ (sacrum), ขอเทา (ankle), เทา (foot), นิ้วเทา (toe), สะโพก 
(trochanter) และ กระดูกเชิงกราน (ischial tuberrosities) ตามลําดับ และสวนใหญมักเปนแผลกด
ทับระดับ 2 13(C) 

การพยาบาลผูปวยเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับในผูปวย Stroke นั้นแบงเปน 3 ระยะ 
ไดแก ระยะแรกรับ (Initial) ระยะอยูในโรงพยาบาล (interim) และระยะกอนจําหนาย (Pre-
discharge) 
 

Assessment Intervention Outcome 
1. ประเมินผูปวยในเรื่อง

ของ 
1.1 คว าม เ สี่ ย ง ใน

การเกิดแผลกด
ทับ และ 

1.2 สภาพผิวหนัง 
และแผลกดทับ 
8(B), 3,  17, 21, 

27(C), 30(D) 
 

1. ประเมินสภาวะความเสี่ยงในการเกิด 
แผลกดทับของผูปวยทุกราย ต้ังแตแรกรับ 
โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงในการเกิด
แผลกดทับ Braden scale8(B), 3, 14 , 17, 21, 27(C), 
30(D) 
 (รายละ เอี ยดของแบบประ เมินอยู ใน
เครื่องมือของ CNPG) ถาคะแนน < 16 ให
ประเมินทุกวัน ทุกเวร (ติดสติ๊กเกอรสีแดง) 
ถาคะแนน ≥ 16 ใหประเมินสัปดาหละ 1 
ครั้ง (ติดสติ๊กเกอรสีเขียว) และประเมินซ้ํา
เมื่อผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง เชนมีภาวะ
ออนแรงเพิ่มมากขึ้น, มีไขสูง, มีภาวะชอค 
หรือมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เปนตน   
2.     ประเมินอายุ และความจํากัดในการ
เคลื่อนไหวของผูปวย 13(C) 
3.     ประเมินสภาพผิวหนังของผูปวยทุกวัน
17(C) 
โดยสํารวจรอยแดงตามปุมกระดูก ถาหากมี
แผลใชแบบประเมินแผลกดทับ และจําแนก
แผลกดทับเปนระดับตาม  AHCPR 
(รายละเอียดของแบบประเมินแผลตาม
ภาคผนวก) และการถายภาพแผลประกอบ 
การวัดแผลโดยใช Sterile Vernier Caliper 19, 

33(B), 28(D) 

1. ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
ปลอด 
ภัยจากการเกิดแผลกดทับ โดย
ประเมินจาก 

1.1 Braden scale มีคะแนน ≥ 
16 คะแนน 

1.2 ผวิหนังของผูปวยไมมีแผล
กดทับ 

2. ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
ที่มีแผลกดทับไดรับการประเมิน
แผลกอนเขารับการรักษาทุกราย 
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Assessment Intervention Outcome 
2. วางแผนการพยาบาล 
25(D) 

ว า ง แ ผนก า รพ ย าบ า ล เ บื้ อ ง ต น  แ ล ะ
ประสานงานในทีมสหสาขาวิชาชีพทราบ 
25(D) 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation  
ไดรับการวางแผนการพยาบาลตาม
มาตรฐาน 

3. วางแผนการเยี่ยมบาน
ในรายที่มีความจําเปน เชน 
มีการ เจ็บป วยด วยโรค
เรื้อรังหลายโรค,  ประเมิน 
Self efficacy ของผูปวย 
หรือญาติ หรือผูดูแล 26(B), 
 35(C), 25(D)แลวมีคะแนน
นอยกวา 70 คะแนน (แบบ
ประเมิน Self efficacy อยู
ในเครื่องมือของ CNPG)  
หมายเหตุ ผูปวยตองมีบาน 
หรือที่พักในกทม. หรือเขต
ปริมณฑล  หรือในเขตที่
สามารถไปเยี่ยมบานได 

วางแผนการเยี่ยมบาน ในรายที่ตองการการ
ดูแลตอเนื่อง 26(B),  35(C), 25(D) 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation  
ไดรับการวางแผนการดูแลอยาง
ตอเนื่องที่บาน 
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ระยะอยูในโรงพยาบาล (Interim) 
 

Assessment Intervention Outcome 
1.   ประเมินภาวะ
โภชนาการ 14(A), 33(B), 24, 

27, 31(C), 28(D) 
 

1.  ประเมินคา Body Mass Index (BMI) 
ของผูปวยทุกราย (คาปกติ 18 – 23.4 kg/m2, 
สูตรการคํานวณ BMI=BW (kg)/ Hight (m)) 
33(B), 16(C) 
2. เจาะ Lab Serum Albumin และ 
Hematocrit (Serum Albumin ระดับปกติ ไม
ตํ่ากวา 3.5 g/dl และ Hematocrit ระดับปกติ 
34.9 – 44.1%) 33(B),  27(C) 
3. ประเมินภาวะการกลืนของผูปวย  31(C) 
4. ประเมินการรับประทานอาหารของผูปวย
ในแต ละมื้ อ  ตลอดจนอาหารที่ ผู ป ว ย
รับประทานทุกวัน ซึ่งในแตละวันผูปวย
ตองการพลังงานจากอาหารประมาณ 2000 
kcal  33(B), 21, 24(C)  
5. ประเมินปริมาณน้ําดื่มที่ผูปวยไดรับตอวัน 
ซึ่งในแตละวันผูปวยจําเปนตองไดรับน้ํา 2 
ลิตร ถาไมมีขอจํากัด 33(B), 11(C)  

1. ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
ปลอดภัยจากภาวะโภชนาการ
บกพรอง โดยประเมินจาก 
     1.1 คา BMI อยูในเกณฑปกติ คา
ปกติอยูระหวาง 18– 23.4 kg/m2 

     1.2 Lab Serum Albumin และ 
Hematocrit อยูในเกณฑปกติ 
     1.3  มีภาวะการกลืนที่ปกติ หรือ
ถามีภาวะกลืนลําบาก สามารถรับ
อาหารทางอื่นได เชนทางสายยาง 
หรือทางเสนเลือด เปนตน 
     1.4 ไดรับอาหารปริมาณเพียงพอ
กับพลังงานที่ผูปวยจํ า เปนตอง
ไดรับตอวันตามสูตรคํานวณ 
     1.5 ไดรับน้ําปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของรางกายผูปวยตอ
วัน 

2. ประเมินความรู ความ
เขาใจในเรื่องของการ   
     ปองกันการเกิดแผลกด
ทับ และการดูแลแผล 
     กดทับ 26, 33(B), 35(C), 20, 

25, 28(D) 

• ประเมินความรู ความเขาใจในเรื่องของ 
การปองกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแล
แผลกดทับ 26, 33(B), 35(C), 20, 25, 28(D) โดยใช
แบบประเมินความรูที่จัดทําขึ้น ใหผูปวย 
และญาติ หรือผูดูแลทํา ซึ่งมีหัวขอในการ
ประเมินความรูความเขาใจ ดังนี้  

♦ ความหมายของแผลกดทับ 

♦ ปจจัยเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ 

♦ การประเมินแผลกดทับ 

♦ การดูแลแผลกดทับ 

♦ การปองกันการเกิดแผลกดทับ 
 (แบบทดสอบอยูในเครื่องมือของ CNPG)       

ผูปวย Poststroke rehabilitation  
และญาติ หรือผูดูแลไดรับการ
ประเมินความรู และความเขาใจใน
การปองกัน และดูแลแผลกดทับ
กอนเขารับการรักษาทุกราย 
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Assessment Intervention Outcome 
3.   เลือกอุปกรณลดแรง
กดที่เหมาะสมทั้งใน 

3.1  ขณะนอน และ 
3.2  ขณะนั่ง  5, 6, 7(A), 
33(B), 20(D) 

1. เลือกอุปกรณลดแรงกดทับตามความ 
เหมาะสม 8(B), 17, 21, 27(C),30(D) โดยพิจารณา
จากคะแนน Braden scale ถาคะแนน < 16 
เลือกอุปกรณดังนี้ 
     1.1 ถาขยับรางกายไมไดทั้งหมด หรือไม
สามารถเคลื่อนไหว 
รางกายไดเลย หรืออาจเคลื่อนไหวไดเพียง
บางสวน กิจกรรมสวนใหญอยูแตบนเตียง 
เลือกใช ที่นอนลมหรือ RoHo®  12(A), 33B) ที่
นอนสวรรคช้ัน 5 (นวัตกรรม วฟ.5), ที่นอน
เปาะแปะ (นวัตกรรม อบ.5) 
     1.2 ถาสามารถขยับรางกายไดต้ังแต 2 
สวน หรือมีกิจกรรม เชน 
การเคลื่อนยายตนเองมานั่งเกาอี้ หรือรถเข็น
นั่งเพื่อไปฝกกายภาพบําบัด, กิจกรรมบําบัด 
หรือฝกพูด เลือกใชอุปกรณลดแรงเลื่อนไถล 
และลดแรงเสียดทาน ขนแกะจริง 7(A) หรือ
ขนแกะเทียม (นวัตกรรม วฟ.4) หรือขนแกะ
เทียมจันทร (นวัตกรรม วฟ.5) 33(B)
     1.3 ถามีแผลกดทับ 2 ตําแหนงขึ้นไป 
และมีปญหาการกดทับ 
แผลในขณะพลิกตะแคงตัว  เชนมีแผลที่
สะโพก 2 ขาง และกน มีกิจกรรมสวนใหญ
อยูบนเตียง เลือกใช หมอน 5 ใบ ซึ่งเปน
นวัตกรรม กวฟ. 33(B)  
     1.4 ในขณะที่ผูปวยนั่ง ลดแรงกด และ
กระจายแรงกดในขณะนั่ง  
โดยการเลือกใชเบาะรองนั่งที่ทําจากฟองน้ํา
สูง 3 นิ้วขึ้นไป 33(B) หรือเลือกใชเบาะรอง
นั่งที่ทําจากโฟม หรือ สูบลม 7(A),  8, 33(B)       
    1.5 เลี่ยงการใช หวงยางรองนั่ง 33(B), 
11(C), 1(D) 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation  
ปลอดภัยจากแรงกดทับ (pressure, 
แรงเสียดทาน(Friction) และแรง
เลื่อนไถล (Shear)โดยประเมินจาก 
ผูปวยทุกรายที่มีความเสี่ยงตอการ 
เกิดแผลกดทับไดใชอุปกรณลดแรง
กดทับลดแรงเสียดทาน และแรง
เลื่อนไถลในขณะที่นอน และนั่ง 
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Assessment Intervention Outcome 
4. ใหความรูแกผูปวย และ
ญาติ หรือผูดูแล 26, 33(B), 
9,10, 18, 35(C) 

• ใหความรูแกผูปวย และญาติ หรือผูดูแล 
26, 33(B), 9,10, 18, 35(C) ในเรื่องการเกิดแผล
กดทับ (ความหมาย ,  ป จจั ย เสี่ ย ง , 
ตําแหนงของการเกิดแผลกดทับ และ
ระดับของแผลกดทับ) 33(B), 9,10, 18(C)  

2. การจัดทา 
     2.1 ควรจัดทา และพลิกตะแคงตัวอยาง
นอย ทุก 2 ช่ัวโมง 8, 33(B), 11(C) 
     2.2 ในการจัดทาผูปวยควรใชผายกตัว 

33(B), 1(D)  
     2.3 การจัดทานอน (รายละเอียดตามคูมือ
การจัดทาในภาคผนวก) 
          2.3.1 ทานอนหงาย ควรจัดใหเปน 
“30-30 องศา Semi-fowler” โดยจัดใหศีรษะ
สูง 30 องศา และเขาสูง 30 องศา 6(A) 
2.3.2 ทานอนตะแคงควรจัดใหสะโพกเอียง
ทํามุม 30 องศากับพื้นเตียง ศีรษะสูงไมเกิน 
30 องศา 6(A), 8, 23, 33(B), 30(D) ซึ่งผูปวยจะ
อยูในทาตะแคงกึ่งควํ่า หรือก่ึงหงาย และ
กายหมอน  
          2.3.3 ในการจัดทานอนตะแคง
หลีกเลี่ยงการจัดทาใหผูปวยนอนทับไหล 
หรือแขน และขาของตนเอง 6(A), 33(B), 
11(C)  
          2.3.4 การจัดทาใหผูปวยสบายมากขึ้น
โดยใชหมอนนุม ๆ รองบริเวณขาดานลาง 
เพื่อใหสนเทาไมกดกับที่นอน 6(A), 33(B)         
          2.3.5 การจัดทารับประทานอาหารบน
เตียงใหจัดทาศีรษะสูง 60 องศา 6(A)  
     2.4  การจัดทานั่ง 
          2.4.1 ควรน่ังพิงพนักเกาอี้ หรือพนัก
รถเข็นนั่ง และเทาวางบนที่พักเทา หรือเกาอี้
ตัวเล็ก ๆ สนเทาไมกดกับอะไร 6(A), 33(B)    

ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
และญาติ หรือผูดูแลไดรับความรู
ในเรื่องของการปองกัน และการ
ดูแลแผลกดทับ โดยประเมินจาก 
1 .  ผูป วย  และญาติ  หรือ ผู ดู แล 
สามารถทําแบบประเมินความรูใน
การปองกัน และดูแลแผลกดทับ ได
ถูกตอง > 80%  
2. ญาติ หรือผูดูแล สามารถจัดทา 
นอนใหผูปวยไดอยางถูกตอง 100% 
3. ญาติ หรือผูดูแล สามารถจัดทา
นั่งและลดแรงกดในทานั่งไดอยาง
ถูกตอง 100% 
4.ญาติ  หรือผูดูแล  สามารถดูแล
ผูปวยที่ควบคุมการขับถายไมไดได
อยางถูกตอง 100% 
5 .ผู ป ว ย  และญาติ  หรื อ ผู ดู แ ล 
สามารถตรวจผิวหนังไดถูกตอง 
100% 
6.ญาติ หรือผูดแูล สามารถเลือกใช 
วัสดุในการปดแผลเพื่อปองกันแผล
กดทับไดอยางถูกตอง 100% 
7. ผูปวยสามารถงดสูบบุหรี่ และ 
งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลได 
100% 
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Assessment Intervention Outcome 
           2.4.2 ในกรณีที่นั่งเกาอี้ที่ปรับเอนได 

ใหนั่งพิงพนักเกาอี้ แลวปรับเอน และวางเทา
บนเกาอี้วางพักเทา 6(A) 
          2.4.3 เลือกใชเบาะรองนั่งที่ทําจาก
โฟม หรือลม (foam and air cushion) ในการ
ลดแรงกด 7(A) 
          2.4.4 ควรสวมใสรองเทาทุกครั้งที่
ออกไปนอกบาน 33(B)            
       2.6 ควรมีการชวยผูปวยลุกยืน หรือลด
แรงกดในทานั่ง 8, 33(B), 9(C) โดยควร 
ปฏิบัติทุก 15 – 30 นาที เชนนั่งนาน 30 นาที 
ยกกน 30 วินาที หรือเปลี่ยนทาทุก 1 ช่ัวโมง 
(รายละเอียดตามคูมือการลดแรงกดในทานั่ง
ในภาคผนวก)  
3. ผูปวยที่มีภาวะควบคุมการขับถายไมได 
(Urinary and Fecal Incontinence) มีโอกาส
เกิด Skin breakdown สูง 15(B) 
     3.1 ควรตรวจดูปสสาวะ หรืออุจจาระทุก 
2 ช่ัวโมง 32, 33(B)  
     3.2 ควรใชแผนรองซับรองกนแทนการ
หอหุม 32, 33(B)   
     3.3 ในกรณีที่แผนรองซับไมเปอนควร
เปลี่ยนแผนใหมทุกวัน32, 33(B) 
     3.4 ภายหลังการขับถายทุกครั้ง ทําความ
ส ะ อ า ด ด ว ย สํ า ลี ชุ บ น้ํ า ธ ร ร ม ด า ที่
อุณหภูมิหอง ไมใชสบูหรือนํ้ายาฆาเชื้อใน
การทําความสะอาด เพื่อปองกันการระคาย
เคือง 32, 33(B)  
3.5 ซับผิวหนังใหแหงภายหลังเช็ดทําความ
สะอาด ใชปโตรเลียมเจล วาสลีน หรือโลช่ัน
เคลือบบริเวณกนเพื่อเปนฟลมปองกันการ
ระคายเคืองของผิวหนังจากความเปยกชื้น 32, 

33(B)  
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Assessment Intervention Outcome 
 3.6 ในกรณีที่จําเปนที่จะตองใชผาออม

ผูใหญ สามารถใชได แต   ควรทาวาสลีน 
หรือโลช่ันที่กน และสะโพกกอนทุกครั้ง 
และควรมีการตรวจดูปสสาวะ หรืออุจจาระ
ทุก 2 – 4 ช่ัวโมง เพื่อเปล่ียนใหม เมื่อมีการ
ขับถาย  33(B)   
4. ในการอาบน้ําควรอาบน้ําที่อุณหภูมิ 
ปกติ เลี่ยงการใชสบูในกรณีที่ผิวแหงมาก 
ใหใชเฉพาะบริเวณที่จําเปน และเลือกใชสบู
ออนๆเปนประจํา 33(B), 11(C), 1(D)  
5. ทาโลชั่นวันละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อเพิ่มความ
ชุมช้ืนใหกับผิวหนัง 33(B), 21(C), 1(D) 
6. หลีกเลี่ยงการนวดกดลงบนปุมกระดูก 
33(B), 1(D)   
7. สอนการตรวจดูผิวหนังดวยตนเอง หรือ
สอนญาติ หรือผูดูแล (ในกรณีที่ผูปวยพอ
ชวยเหลือตนเองไดใหใชกระจกสองดู
โดยเฉพาะตามปุมกระดูก หรือบริเวณกนวา
มีรอยแดงหรือไม ถามีเมื่อเปลี่ยนทาแลวรอย
แดงหายไปใน 15 – 30 นาที หรือไม ถาไม
หายแสดงวามีแผลกดทับระดับ 1 เกิดขึ้น 
33(B), 9(C)   
8. ใช Skin Barrier หรือ Skin Protectant ตาง 
ๆ เชน Hydrocolloid (Duoderm CGF®, 
Askina® หรือ Cutinova Hydro®  เปนตน) 
โดยปดวัสดุตรงบริเวณที่มีโอกาสเกิดแผล
กดทับไดสูง เชนตามปุมกระดูก, สนเทา, กน
กบ และสะโพก เปนตน หรือปดในกรณีที่
ผูปวยมีแผลกดทับระดับ 1 เปนตน 15, 33(B), 
30(D) 
9 .  ง ดสู บ บุ ห รี่  แ ล ะ ง ด เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล 33(B), 18(C) 
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 10. สอน หรือกระตุนใหผูปวยขยับตัวเอง 

หรือออกําลังกายเปนประจํา 11© 
11. เลือกใชผาปูที่นอน  อุปกรณบนเตียง 
และเสื้อผ าที่ทํ าดวยวัสดุที่ออนนุม เปน
ประจํา 11© 

 

 5. การดูแลผูปวยที่มีแผล
กดทับ 33(B)  

1. การประเมินแผล และการทําแผล 33(B), 
28(D)  
     1.1 ประเมินแผลกดทับ ,  วัดแผล ,  จด
บันทึกลงในแบบประเมินแผลกดทับ และ
ถายภาพบันทึกไว เพื่อ เปรียบเทียบ  ทุก
สัปดาห 19, 33(B) 
     1.2 ทําแผล และเลือกวัสดุที่มีใชในการ
ทําแผลตามรายละเอียดในคูมือการทําแผล
กดทับ 33(B) 
     1.3 สงเวรตอในเรื่องของแผล ลักษณะ
แผล และวิธีการทําแผล33(B) 
 2. ใหคําแนะนําในเรื่องของอาหาร 
     2.1 เสริมอาหารโปรตีนจาก ไข นม หรือ
เนื้อสัตว ปริมาณโปรตีนที่ควรไดรับคือ 1.0 
– 1.5 g/kg/day 33(B), 28(D) 
     2.2 เสริมอาหารที่มีวิตามิน และเกลือแร 
เชนผักสด และผลไม หรือการจัดอาหาร
ทดแทนซึ่งอาจเปนในรูปของผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําเร็จรูป เปนตน 13(C) 
     2.3 ใหรางกายไดรับน้ําใหเพียงพอกับ
ความตองการของร างกายในแตละวัน 
ประมาณ 2,000 ซีซี/วัน ถาไมมีขอจํากัด 
11(C)  
     2 .4  ในกรณีที่ ผูป วยรับอาหารไมได 
แนะนําในเรื่องของอาหารทางการแพทย ซึ่ง
ป จจุบันมี จํ าหน ายตามทองตลาด  เชน 
Ensure®, Isocal® , Nutren® เปนตน โดยให 
ผสมในอัตรา 1:1 หรือ 1.2:1 33(B)  

1. ผูปวยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ของแผลกดทับ และแผลกดทับมี
การหายเกิดขึ้น โดยประเมินจาก 
     1.1 แผลกดทับไมมีอาการแสดง
ของการติดเชื้อ  ไมมีอาการบวม 
แดง เกิดขึ้น 
     1.2 แผลมีการหายเกิดขึ้น โดยมี
ขนาดที่ แคบ เข า  และตื้ นขึ้ น  มี
เนื้อเยื่อเจริญเกิดขึ้น 
     1.3 ไมมีแผลกดทับใหมเกิดขึ้น 
2. ผูปวยมีความปลอดภัยจากการ
ไดรับอาหาร  และน้ําไม เพียงพอ 
และมีการปองกัน และสงเสริมการ
หายของแผลกดทับโดย 
     2.1 ผูปวยไดรับโปรตีน วิตามิน 
และสารอาหารตาง ๆ ที่จําเปนตอ
การหายของแผลในปริม าณที่
เพียงพอตามที่กําหนด 
    2.2 ผูปวยไดรับน้ําในปริมาณที่
เพี ยงพอกับความตองการของ
รางกาย โดยผิวหนังมีความชุมช้ืน 
ผิวหนังไมแหง หรือไมมีการเกิด 
Skin Breakdown 
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Assessment Intervention Outcome 
      2.5 ในกรณีที่ผูปวยรับอาหารทางปาก

ไมได พิจารณาใหทางสายยาง โดยกําหนด
สูตรอาหารเปนโปรตีนสูง และเพิ่มไขขาว
ลวก 33(B) 

 

6. เยี่ยมบานครั้งที่ 1 26(B), 
35(C), 25(D) 

1. เยี่ยมบานครั้งที่ 1 รวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ เชน แพทยเวชศาสตรฟนฟู, พยาบาล
เวชศาสตรฟนฟู, นักกิจกรรมบําบัด และนัก
สังคมสงเคราะห เปนตน และใหคําแนะนํา
ในเบื้องตนในเรื่องของการปรับสภาพบาน 
และการวางแผนการดูแลผูปวย เปนตน26(B), 
35(C), 25(D) 
2. ภายหลังจากกลับมา เขาประชุมปรึกษากับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เกี่ยวกับผลการเยี่ยม
บาน 
3. ประเมินเศรษฐานะของผูปวย โดยนัก
สังคมสงเคราะห 

1. เยี่ยมบานครั้งที่ 1 รวมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ เชน แพทยเวชศาสตร
ฟนฟู, พยาบาลเวชศาสตรฟนฟู, นัก
กิ จกรรมบํ าบั ด  และนั กสั งคม
สงเคราะห เปนตน และให
คําแนะนําในเบื้องตนในเรื่องของ
การปรับสภาพบาน และการวาง
แผนการดูแลผูปวย เปนตน26(B), 
35(C), 25(D) 
2. ภายหลังจากกลับมา เขาประชุม
ปรึกษากับทีมสหสาขาวิชา ชีพ 
เกี่ยวกับผลการเยี่ยมบาน 
3. ประเมินเศรษฐานะของผูปวย 
โดยนักสังคมสงเคราะห 
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ระยะกอนจําหนาย (Pre-discharge) 
 

Assessment Intervention Outcome 

1. ประเมินความรู ความ
เข า ใจใน เรื่ อ งของการ  
ปองกันการเกิดแผลกดทับ 
และการดูแลแผลกดทับ 
ก อนจํ าหน า ยออกจ าก
โรงพยาบาล 26, 33(B), 9, 10, 

18, 35(C), 25(D) 

ประเมินความรู ความเขาใจในเรื่องของการ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผล
กดทับ ภายหลังจากที่ไดรับคําแนะนํา และ
การสอนแลว26, 33(B), 9, 10, 18, 35(C), 25(D) โดย
ใชแบบประเมินความรูที่จัดทําขึ้น ใหผูปวย 
และญาติ หรือผูดูแลทํา 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
และญาติ หรือผูดูแลมีความรู และ
ความเขาใจในการปองกัน และดูแล
แผลกดทับ เมื่อกลับไปอยูที่บาน 
โดยประเมินจากมีคะแนนของแบบ
ประเมิน > 80% ขึ้นไป และมี
คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนน
ของแบบประเมินครั้งแรกกอนรับ
การรักษา 

2. ประเมินการปฏิบัติ 26, 

33(B), 9, 10, 18, 35(C), 25(D) 
ประเมินการปฏิบัติ 26, 33(B), 9, 10, 18, 35(C), 
25(D)  ในหัวขอตอไปนี้ 
1. การเลือกอุปกรณลดแรงกดใหเหมาะสม
กบัผูปวยตามคูมือโดยพยาบาล 
2. การจัดทา 
3. การลดแรงกดในทานั่ง 
4. การดูแลผูปวยที่ควบคุมการขับถายไมได 
5. การปองกันภาวะ Skin Breakdown 
6. การตรวจดูผิวหนัง และการประเมินการ
เกิดแผลกดทับ 
7. อาหารสําหรับผูปวยที่มีแผลกดทับ 
8. การทําแผล และการเลือกวัสดุปดแผลตาม
คําแนะนําของพยาบาล 
 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
และญาติ หรือผูดูแล สามารถ
ปองกัน และดูแลแผลกดทับไดกอน
จําหนายออกจากโรงพยาบาล 

3. จัดเตรียมอุปกรณที่ตอง
นํากลับบาน25(D) 

จัดเตรียมอุปกรณที่จะตองใหผูปวยกลับบาน 
เชน อุปกรณ ลดแรงกด, รถเข็นนั่ง, เบาะรอง
นั่ง, วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําแผล และ
อุปกรณเครื่องใชที่จําเปนอยางอื่น ซึ่งอาจจะ
ดัดแปลงไดตามความจําเปน25(D)   
 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
และญาติ มีอุปกรณ และเครื่องใชที่
จําเปนสําหรับการกลับไปดําเนิน
ชีวิตอยูที่บานครบถวน 
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Assessment Intervention Outcome 

4. วางแผนการเยี่ยมบาน
ครั้งที่ 2 26(B), 25(D) 

-นัดหมายผูปวย และญาติ เพื่อวางแผนใน
การเยี่ยมบานครั้งที่ 2    
ภายหลังจากที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล 
26(B), 35(C), 25(D) 
-แนะนําแหลงประโยชนในชุมชน  เชน
สถานพยาบาลใกลบาน หรือสถานีอนามัยที่
รับผิดชอบพื้นที่  
-ประสานงาน  และส งต อ ผู ป วยใหกับ
สถานพยาบาลที่รับผิดชอบ26(B), 25(D) 
 

ผูปวย Poststroke Rehabilitation 
ได รั บ ก า ร ดู แ ล อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง
ภายหลังจากที่จําหนายออกจาก
โรงพยาบาล 

 
ผลลัพธโดยรวมที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

1. ผูปวย Poststroke Rehabilitation ทุกรายที่เขารับการรักษาฟนฟูไมเกิดแผลกดทับใหม 
2. ผูปวย Poststroke Rehabilitation ที่มแีผลกดทับทุกรายที่เขารับการรักษาฟนฟูมีการหาย 
     ของแผลเกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

 
1. เคร่ืองมือการปองกัน และการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการ 
2. คูมือการใชแบบประเมินแผลกดทับ 
3. คูมือสําหรับพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล 
4. คูมือการทําแผลกดทับสําหรับญาติหรือผูดแูล 
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