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Braden Risk Assessment Scale 
NOTE: Bed and chairbound individuals or those with impaired ability to reposition should be assessed upon admission for their 
risk of 
developing pressure ulcers. Patients with established pressure ulcers should be reassessed periodically. 
Patient Name: ________________________________________________ Room Number: ______ Date: ________ 
 
Sensory 
Perception 

 
 
1. Completely Limited 

 
 
2. Very Limited 
 

 
 
3. Slightly Limited 
 

 
 
4. No Impairment 
 

 
Indicate 
Appropriate 
Numbers 
Below 

Ability to respond 
meaningfully to 
pressurerelated 
discomfort 

Unresponsive (does not 
moan, flinch or grasp) 
to painful stimuli, due 
to diminished level of 
consciousness or sedation. 
OR limited ability to feel 
pain over most of 
body surface. 
 

Responds only to 
painful stimuli. Cannot 
communicate discomfort 
except by moaning or 
restlessness. OR has a 
sensory impairment which 
limits the ability to feel 
pain 
or discomfort over 1/2 
of body. 

Responds to verbal 
commands, but cannot 
always communicate 
discomfort or need to 
be turned. OR has some 
sensory impairment 
which limits ability to 
feel pain or discomf rt o
in 1 or 2 extremities 

Responds to verbal 
commands. Has no sensory 
deficit which would limit 
ability to feel or voice 
pain or discomfort. 
 

 

Moisture  
1. Constantly Moist 
 

 
2. Very Moist 
 

 
3. Occasionally Moist 

 
4. Rarely Moist 
 

 

Degree to which 
skin 
is exposed to 
moisture 
 

Skin is kept moist almost 
constantly by perspiration, 
urine, etc. Dampness is 
detected every tim patient e 
is moved or turned 

Skin is often, but not 
always, moist. Linen must 
be changed at least once 
a shift. 
 

Skin is occasionally moist, 
requiring an extra linen 
change approximately 
once a day 

Skin is usually dry. Linen 
only requires changing at 
routine intervals 

 

Activity 
 

 
1. Bedfast 
 

 
. Chairfast 
 

 
3. Walks Occasionally 

 
4. Walks Frequently 
 

 

Degree of physical 
activity 

Confined to bed. 
 

Ability to walk severely 
limited or non-existent. 
Cannot bear own weight 
and/or must be assisted into 
chair or wheelchair. 
 

Walks occasionally during 
day, but for very short 
distances, with or without 
assistance. Spends majority 
of each shift in bed or 
chair. 

Walks outside the room at 
least twice a day and inside 
room at least once every 2 
hours during waking hours. 
 

 

Mobility 
 

 
1. Completely 
Immobile 

 
2. Very Limited 
 

 
3. Slightly Limited 
 

 
4. No Limitations 

 

Ability to change 
and 
control body 
position 
 

Does not make even 
slight changes in body 
or extremity position 
 

Makes occasional 
slight changes in body 
or extremity position 
but unable to make 
frequent or significant 
changes independently 

Makes frequent 
though slight changes 
in body or extremity 
position independently 

Makes major and frequent 
changes in position 
without assistance 

 

Nutrition  
1. Very Poor 
 

 
2. Probably 
Inadequate 

 
3. Adequate 
 

 
4. Excellent 
 

 

Usual food intake 
pattern 
 

Never eats a complete 
meal. 
Rarely eats more than 1/3 
of any food offered. Eats 2 
servings or less of protein 
(meat or dairy products) 
per day. Takes fluids 
poorly. 
Does not take a liquid 
dietary supplement. OR is 
NPO and/or maintained on 
clear liquids or I.V.’s for 
more than 5 days. 

Rarely eats a complete 
meal and generally eats 
only about 1/2 of any food 
offered. Protein intake 
includes only 3 servings of 
meat or dairy products per 
day. Occasionally will take 
a dietary supplement. OR 
receives less than optimum 
amount of liquid diet or 
tube feeding. 
 

Eats over half of most 
meals. Eats a total of 
4 servings of protein (meat, 
dairy products) each day. 
Occasionally will refuse a 
meal, but will usually take 
a supplement if offered. 
OR is on a tube feeding 
or TPN regimen which 
probably meets most of 
nutritional needs. 
 

Eats most of every meal. 
Never refuses a meal. 
Usually eats a total of 4 or 
more servings of meat and 
dairy products. 
Occasionally 
eats between meals. Does 
not require 
supplementation. 
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Friction 
and Shear 

 
1. Problem 
 

 
2. Potential Problem 
 

. 
3. No Apparent 
Problem 

  

 Requires moderate to 
maximum assistance in 
moving. Complete lifting 
without sliding against 
sheets is impossible 
Frequently slides down in 
bed or chair, requiring 
frequent repositioning 
with maximum assistance. 
Spasticity, contractures or 
agitation lead to lmost a
constant friction 

Moves feebly or requires 
minimum assistance. 
During a move, skin 
probably slides to some 
extent against sheets, chair 
restraints, or other devices. 
Maintains relatively good 
position in chair or bed 
most of the time, but 
occasionally slides down. 
 

Moves in bed and in chair 
independently and has 
sufficient muscle strength 
to lift up completely during 
move. Maintains good 
position in bed or chair 
at all times. 
 

  

 
NOTE: Patients with a total score of 16 or less are considered to be at risk of developing pressure ulcers. 
 (15 or 16 = low risk; 13 or 14 = moderate risk; 12 or less = high risk) 
 

 
    Total Score: 
 

 

© Copyright Barbara Braden and Nancy Bergstrom, 1988 
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แบบประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ Braden Scale มีท้ังหมด 6 หมวด 

หมวดที่1    การรับรูความรูสึก (Sensory Perception) 

           1 คะแนน  ไมรูสึกตัว หรือไมรบัรูถึงความเจ็บปวด หรือไดยาระงับปวด หรือเปนอัมพาตทั้งตัว (ท้ัง 4 สวน) 

           2 คะแนน  รับรูความรูสึกแตบอกไมได อาจแสดงอาการกระสับกระสาย หรือรองคราง หรือเปนอัมพาตครึ่งทอนลาง หรือ อัมพาต 3 สวน 

           3 คะแนน  รับรูความรูสึก บอกไดเมื่อถาม หลับเปนสวนใหญ หรือเปนอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย 

           4 คะแนน  ระดับความรูสึกตัวปกติดี รับรูความรูสึกปกติ 

หมวดที่ 2   ความเปยกชื้น (Moisture)   

           1 คะแนน  ผิวหนังเปยกชื้นตลอดเวลา จากเหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระ หรือสารคัดหลั่ง  เปลี่ยนผา > 6 คร้ัง/วัน  

           2 คะแนน  ผิวหนังเปยกชื้นตลอดเวลา จากเหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระ หรือสารคัดหลั่ง  เปลี่ยนผา 3-5 คร้ัง/วัน 

           3 คะแนน  ผิวหนังเปยกชื้น เปลีย่นผา 1- 2 คร้ัง/วัน 

           4 คะแนน  ผิวหนังปกติ เปลี่ยนผาตามปกติ สามารถกลั้นปสสาวะ อุจจาระได และบอกไดทัน 

หมวดที่ 3   กิจกรรม (Activity) 

            1 คะแนน  นอนอยูบนเตียงตลอด 24 ชั่วโมง 

            2 คะแนน  ไมสามารถทรงตัวยืนได ตองใชรถเข็นนั่ง หรือเปลนอน 

            3 คะแนน  เดินไดในระยะใกล ๆ ตองมีคนชวย สวนใหญอยูบนเตียง หรือรถเข็นนั่ง 

            4 คะแนน  ลุกเดินดวยตนเองไดดี  

หมวดที่ 4   การเคล่ือนไหว (Mobility) 

            1 คะแนน  ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกาย หรือเปลี่ยนทาไดเองแมแตนอย 

            2 คะแนน  เคลื่อนไหวรางกายไดเล็กนอย และนาน ๆ คร้ัง แตเปลี่ยนทาเองไมได 

            3 คะแนน  เคลื่อนไหวรางกายไดมากขึ้น และบอยขึ้น แตยังคงตองการความชวยเหลือเล็กนอยที่จะเปลี่ยนทาได 

            4 คะแนน  เคลื่อนไหวรางกาย และเปลี่ยนทาไดดี แตยังตองการความชวยเหลือเล็กนอยจึงจะ เปลี่ยนทาได 

หมวดที่ 5  ภาวะโภชนาการ (Nutrition) 

            1 คะแนน  รับประทานอาหารไดนอยกวา 1/3 ถาด หรือ NPO หรือไดรับ Clear liquid diet หรือ ได IV > 5 วัน (สารน้ําที่ไมใช TPN/PPN) 

            2 คะแนน  รับประทานอาหารไดประมาร ½ ถาด หรือไดรับ liquid diet หรืออาหารทางสายยางนอยกวาที่กําหนด 

            3 คะแนน  รับประทานอาหารได > ½ ถาด หรือไดรับอาหารทางสายยาง หรือ TPN ตามที่กําหนด 

            4  คะแนน  รับประทานอาหารทุกมื้อ > ¾ ถาด หรือหมดถาด 

หมวดที่ 6  แรงเสียดสี และแรงเสียดทาน (Friction and Shear) 

           1 คะแนน  ตองการความชวยเหลือในการยก หรือเลื่อนตัวมาก เมื่ออยูในทานั่งศีรษะสูงมักจะมีการเลื่อนไถลลง หรือ มักมีลักษณะเกร็ง ขอติด   

                            หรือวุนวาย (Agitation) ซึ่งทําใหมีการเสียดสีเกิดขึ้นตลอดเวลา 

           2 คะแนน  ตองการความชวยเหลือในการยก หรือเลื่อนตัวเล็กนอย ผูปวยชวยตนเองในการพยุงตัวไดบางเมื่อมีการเคลื่อนไหวเล็กนอยในทา 

                            ศีรษะสูง 

           3 คะแนน  ยก หรือเลื่อนตัวเองไดดี ไมตองการความชวยเหลือ และไมมีการเสียดสีเกิดขึน้ขณะเลือ่นตัว 

คะแนนรวม  (16 คะแนน เสี่ยงเล็กนอย, 15 คะแนน เสี่ยงปานกลาง, 12-14 คะแนน เสี่ยงมาก, < 12 คะแนนเสี่ยงมากที่สุด) 
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ชื่อ-นามสกุล__________________________________________________________________________ HN________________ AN_________________เตียง/หอง_______________________________ 

Braden scale แบงเปน 6 หมวด                      

 ช บ  ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด 

หมวดที่1    การรับรูความรูสึก (Sensory Perception) 

           1 คะแนน  ไมรูสึกตัว หรือไมรับรูถึงความเจ็บปวด หรือไดยาระงับปวด หรือเปนอัมพาตทั้งตัว 

           2 คะแนน  รับรูความรูสึกแตบอกไมได อาจแสดงอาการกระสับกระสาย หรือรองคราง หรือเปนอัมพาตครึ่งทอน 

           3 คะแนน  รับรูความรูสึก บอกไดเมื่อถาม หลับเปนสวนใหญ หรือเปนอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย 

           4 คะแนน  ระดับความรูสึกตัวปกติดี รับรูความรูสึกปกติ 

                     

หมวดที่ 2   ความเปยกชื้น (Moisture)   

           1 คะแนน  ผิวหนังเปยกชื้นตลอดเวลา จากเหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระ หรือสารคัดหลั่ง  เปลี่ยนผา > 6 ครั้ง/วัน  

           2 คะแนน  ผิวหนังเปยกชื้นตลอดเวลา จากเหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระ หรือสารคัดหลั่ง  เปลี่ยนผา 3-5 ครั้ง/วัน 

           3 คะแนน  ผิวหนังเปยกชื้น เปลี่ยนผา 1- 2 ครั้ง/วัน 

           4 คะแนน  ผิวหนังปกติ เปลี่ยนผาตามปกติ สามารถกลั้นปสสาวะ อุจจาระได และบอกไดทัน 

                     

หมวดที่ 3   กิจกรรม (Activity) 

            1 คะแนน  นอนอยูบนเตียงตลอด 24 ชั่วโมง 

            2 คะแนน  ไมสามารถทรงตัวยืนได ตองใชรถเข็นนั่ง หรือเปลนอน             

            3 คะแนน  เดินไดในระยะใกล ๆ ตองมีคนชวย สวนใหญอยูบนเตียง หรือรถเข็นนั่ง 

            4 คะแนน  ลุกเดินดวยตนเองไดดี  

                     

หมวดที่ 4   การเคลื่อนไหว (Mobility) 

            1 คะแนน  ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกาย หรือเปลี่ยนทาไดเองแมแตนอย 

            2 คะแนน  เคลื่อนไหวรางกายไดเล็กนอย และนาน ๆ ครั้ง แตเปลี่ยนทาเองไมได 

            3 คะแนน  เคลื่อนไหวรางกายไดมากขึ้น และบอยขึ้น แตยังคงตองการความชวยเหลือเล็กนอยที่จะเปลี่ยนทาได 

            4 คะแนน  เคลื่อนไหวรางกาย และเปลี่ยนทาไดดี แตยังตองการความชวยเหลือเล็กนอยจึงจะ เปลี่ยนทาได 

                     

หมวดที่ 5  ภาวะโภชนาการ (Nutrition) 

            1 คะแนน  รับประทานอาหารไดนอยกวา 1/3 ถาด หรือ NPO หรือไดรับ Clear liquid diet หรือ ได IV > 5 วัน   

                               (สาร น้ําที่ไมใช TPN/PPN) 

            2 คะแนน  รับประทานอาหารไดประมาร ½ ถาด หรือไดรับ liquid diet หรืออาหารทางสายยางนอยกวาที่กําหนด 

            3 คะแนน  รับประทานอาหารได > ½ ถาด หรือไดรับอาหารทางสายยาง หรือ TPN ตามที่กําหนด 

            4  คะแนน  รับประทานอาหารทุกมื้อ > ¾ ถาด หรือหมดถาด 

                     

หมวดที่ 6  แรงเสียดสี และแรงเสียดทาน (Friction and Shear) 

           1 คะแนน  ตองการความชวยเหลือในการยก หรือเลื่อนตัวมาก เมื่ออยูในทานั่งศีรษะสูงมักจะมีการเลื่อนไถลลง  

                            หรือ มักมีลักษณะเกร็ง ขอติด หรือวุนวาย (Agitation) ซึ่งทําใหมีการเสียดสีเกิดขึ้นตลอดเวลา 

           2 คะแนน  ตองการความชวยเหลือในการยก หรือเลื่อนตัวเล็กนอย ผูปวยชวยตนเองในการพยุงตัวไดบางเมื่อมี 

                             การ เคลื่อนไหวเล็กนอยในทาศีรษะสูง 

           3 คะแนน  ยก หรือเลื่อนตัวเองไดดี ไมตองการความชวยเหลือ และไมมีการเสียดสีเกิดขึ้นขณะเลื่อนตัว 

                     

คะแนนรวม  

 (16 คะแนน เสี่ยงเล็กนอย, 15 คะแนน เสี่ยงปานกลาง, 12-14 คะแนน เสี่ยงมาก, < 12 คะแนนเสี่ยงมากที่สุด) 

                     

ลงชื่อ                      

 
© Copyright Barbara Braden and Nancy Bergstrom, 1988: Capt.Jongkolporn Wongviseskarn, 2006 
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Wound Assessment Form           Risk Factors: 

           Pressure           Friction & Shear           Moisture 

           Other…………………… 

A Anatomic Location of Wound 

           Upper/lower chest          Abdominal          Back 

            Sacrum            Foot        R          L    

            Trochanter       R        L          Ischium         R        L 

            Elbow               R        L         Arm              R         L      

            Leg                   R        L          Heel             R         L 

            Lateral malleolus           R         L 

            Medial malleolus           R         L         Other……….. 

     Age of Wound 

           Acute: post op < 7 days          Acute: post op > 7 days 

           Chronic: < 1 month 

           Chronic: > 1 month ………………. Days/Months 

S  Size, Shape, Stage 

   width  ……… cm length …………cm diameter ………..cm 

     Shape 

            Oval           Round           Irregular            Other…..… 

     Stage 

           I       II       III      IV       Unable to stage; Ulcer necrotic 

S  Sinus tract, Tunneling, Undermining, Fistulas 

           None          Present: located……………………….at 

     …………………..o’clock, …………………..cm  depth 

E  Exudate 

     Amount          None         Scant         Moderate     Large 

     Color        Serous      Serosanguineous      Semisanguineous 

    Consistency:            Thick         Purulent            Milky 

S  Sepsis  

       Systemic       Local         Both          None      Oder present 

S  Surrounding skin 

           Intact            Erythematous           Edematous 

            Warm              Cool 

           Discolored               Dry                Other………………. 

M  Maceration 

           Not present 

           Present: ……………..cm, location…………………..   

E  Epithelialization 

           Epithelialization present: ……………………….cm.          

           Epithelialization not present 

                        

N  Necrotic tissue 

            Not present              Present 

     Type 

           Yellow slough       Black         Soft        Hard       Stringy 

     Percentage of necrotic tissue (check closest persentage): 

             100 % of wound                 75 % of wound 

             50 % of wound                   25 % of wound 

             Other: …………………. % 

T  Tissue bed 

            Granulation tissue not present 

             Granulation tissue present …………….. amount % 

             Moist         Dry 

      Tenderness or pain (0 being no pain, 10 being intense pain) 

       Pain scale score 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

     Circle appropriate number 

     Pain Present: 
             On touch                     anytime 

             Only when performing wound care 

             Other (Specify)………………………………………. 

     Pain management: Specify method……………………... 

             Not effective               Effective 

S  Status 

     Wound status: Initial assessment date ………………….. 

             Improved: date ………       Unchanged: date……… 

             Healing: date ………          Deteriorating:*date…… 

                                                   (*Notify physician) 

       Supportive therapy 

          Compression                               Off-loading  

          Pressure relieving mattress         Other……………. 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment by:  Signature ……………………… Date………. 

Development from Baranoski, S., and Ayello, E. A: 

Capt.Jongkolporn Wongviseskarn, 2006 

Drawing pressure ulcer 
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คูมือการใชแบบประเมินแผลกดทับ 

 

ในการประเมินแผลกดทับจะเริ่มประเมินตั้งแตแผลกดทับที่เกิดขึ้น เกิดจากปจจัยเสี่ยงอะไร เชน แรงกด (pressure) หรือแรง

เลื่อนไถล (Shear force) หรือแรงเสียดทาน (Friction) หรือเกิดจากความเปยกชื้น (Moisture) ให ลงในชอง        หลังจากนั้นจะ

ประเมินตามคําวา assessments ดังนี้ 

A Anatomic Local of wound คือ การบันทึกตําแหนงที่เกิดแผล เชน สวนบน หรือสวนลางของหนาอก (upper/lower chest) 

ชองทอง (abdominal) หลัง (back) กนกบ (sacrum) เทา (foot) ซึ่งตองระบุวา ซาย หรือขวา บริเวณสะโพกดานขาง (trochanter) ซาย 

หรือขวา หรือบริเวณกระดูกเชิงกราน (ischium) ซาย/ขวา บริเวณขอศอก (elbow) หรือแขน (arm) หรือขา (leg) หรือสนเทา (heel) หรือ

บริเวณตาตุมดานขาง (lateral malleolus) หรือตรงกลางของตาตุม (medial malleolus) ดานซาย/ขวา เปนตน นอกจากนี้ตองระบุอายุการ

เกิดแผลวาเปนแผลชนิดเฉียบพลัน เชนแผลผาตัด หรือแผลเรื้อรัง เชนแผลกดทับ แผลเบาหวาน เปนตน 

S Size, Shape, Stage คือการระบุขนาดของแผลวากวาง ยาว ลึก เทาไร หรือมีเสนผานศูนยกลางเทาไร เปนเซ็นติเมตร 

(หลักการวัดความกวาง วัดจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง (side to side) สวนความยาววัดจากศีรษะลงมาถึงปลายเทา (head to toe) 

นอกจากนี้ใหระบุลักษณะรูปรางของแผลวาเปนวงรี (oval) วงกลม (round) รูปรางไมแนนอน (irregular) เปนตน จากนั้นใหระบุระดับ

ของแผล 1 – 4 ดังนี้ 

ระดับที่ 1 (stage I) ผิวหนังยังคงสภาพเดิมมีเพียงรอยแดง เมื่อใชนิ้วกดแลวปลอยรอยแดงไมจางหาย และเมื่อเปลี่ยน

ทารอยแดงไมจางหายไปภายในเวลา 15 – 30 นาที 

ระดับที่ 2 (stage II)     ผิวหนังชั้นหนังกําพราถลอกออก หรือเปนตุมน้ําพอง 

ระดับที่ 3 (stage III)     ผิวหนังทุกชั้นถูกทําลาย และลามถึงชั้นไขมันใตผิวหนัง(subcutaneous) แตไมถึงชั้นพังผืด (fascia) 

ลักษณะ     

    แผลแองลึก อาจมีการชอนไชตามเนื้อเยื่อใกลเคียง 
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 ระดับที่ 4 (stage IV)     มีการทําลายเนื้อเยื่อจนถึงชั้นกลามเนื้อ อาจจะถึงกระดูก และอาจมีการชอนไชไปใตผิวหนัง

ใกลเคียง 

หรือถาระบุระยะไมไดเนื่องจากมีเนื้อตายสีเหลือง (slough)หรือสีดําปกคลุม (eschar) ใหเลือก unable to stage 

S  Sinus tract, Tunneling, Undermining, Fistulas คือแผลมีโพรง หรือมีลักษณะเปนอุโมงค เปนแอง หรือมีการชอนไชไปใต

ผิวหนัง/เนื้อเยื่อ หรือมีรูชอนทะลุ หรือไม ถามีใหบันทึกวาอยูตรงบริเวณที่กี่นาฬิกา ลึกเทาไร 

E Exudate คือสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาจากแผล ซึ่งตองบันทึกปริมาณ (amount)โดยใชขนาดแผลเปนเกณฑ วามี/ไมมี (none) 

เล็กนอย (scant) ปานกลาง (moderate) มาก (large) และบันทึกวาสีอะไร เชนสีฟางใส (serous) สีฟางปนเลือดจาง ๆ (serosanguineous) 

หรือเปนเลือด (sanguineous) และสวนประกอบของสิ่งคัดหลั่ง (consistency) เปนอยางไร เชน ขน /ไมใส (thick) เปนหนอง (purulent) 

หรือเปนของเหลวลักษณะคลายนม (milky) เปนตน  

S Sepsis คือมีการติดเชื้อหรือไม ถามีเปนแบบใด เปนทั้งระบบ (systemic) หรือเฉพาะที่ (local) หรือทั้ง 2 อยาง มีกลิ่นดวย

หรือไม (odor present) 

S Surrounding skin คือลักษณะผิวรอบแผล เปนอยางไร เชนยังคงเดิมไมหลุดถลอก (Intact) หรือแดงโดยรอบ (erythematous) 

หรือมีบวม (edematous) หรือ อุน/เย็น (warm/cool) ไมมีสี (discolor) หรือแหง (dry) เปนตน 

M Maceration คือการเปอยยุยเหมือนเนื้อชุมน้ํารอบขอบแผล มีหรือไม ถามีเปนมากหรือไม ขนาดเทาไรใหระบุ 

E Epithelialization คือลักษณะของแผลที่ตื้นขึ้น และมีการบีบตัวเขามาสนิทกันและมีการปกสรางหนังกําพราปกคลุม 

(epithelialization)หรือไม  ถามีวัดขนาดของหนังกําพราที่เกิดใหม 

N Necrotic tissue คือการมีเนื้อตายวามีปรากฏหรือไม ถามีเปนชนิดไหน เชนเปนสีเหลืองเปอยยุย (yellow slough) หรือสีดํา 

ลักษณะนิ่ม (soft)หรือแข็ง (hard) หรือเหนียว (stringy) และมีอยูปกคลุมในแผลกี่เปอรเซ็นต 

T Tissue bed คือ ลักษณะเนื้อเยื่อของกนแผล ดูวามีเนื้อเยื่อเจริญ (granulation tissue)งอกขึ้นมาหรือไม มีประมาณกี่เปอรเซ็นต 

และลักษณะของเนื้อเยื่อที่เจริญใหมมีลักษณะแหง (dry) หรือชุมชื้น (moist) และตองประเมินความเจ็บปวดของแผลดวยวาผูปวยมีความ
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เจ็บปวดเทาไร โดยประเมิน 0 – 10 และความเจ็บปวดนี้เปนในชวงขณะใด เชนขณะสัมผัส (on touch) หรือตลอดเวลา (anytime) หรือ

เปนเฉพาะเวลาทําแผล (only when performing wound care) เปนตน และถาหากมีความเจ็บปวดไดมีการจัดการกับความเจ็บปวดอยางไร 

เชนใหยาแกปวดกอนการทําแผล และประเมินวาไดผลหรือไม 

S Status คือการบันทึกสถานะของแผล ในขณะนั้นวาเปนอยางไร เชน แผลดีขึ้น (improved) หรือ ไมเปลี่ยนแปลง (unchanged) 

หรือมีการหายของแผล (healing) เปนตน พรอมระบุวันที่ตรวจพบดวย ดูวามีการชวยเหลืออยางอื่น (supportive therapy) หรือไม เชน มี

การกด (compression) หรือลดแรงกด (off-loading) หรือ ใชที่นอนลดแรงกด (pressure relieving mattress) เปนตน  

ภายหลังจากการบันทึกอยาลืมลงชื่อผูบนัทึก ระบุวัน และ เวลาที่บันทึกดวย 
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การเลือกอุปกรณลดแรงกดสําหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล 

 

อุปกรณลดแรงกดมีดังนี้ 33  คือ:- 

♦ การเลือกใชที่นอน ควรเปนลักษณะของ Low Air Loss ซึ่งจะชวยกระจายแรงกดไดเปนอยางดี (ประเทศไทยยังไมไดนําเขา

มา) หรือเปน 

นอนที่ทําจากโฟม (Foam) หรือลม เชน RoHo®  ซึ่งสามารถชวยกระจายแรงกดไดดีกวาที่นอนมาตรฐานทั่วไป 

อุปกรณลดแรงกด (Pressure reducing devices) แบงเปน 2 ชนิดดังนี้: - 

1.  อุปกรณชนิด Static  เชน ที่นอนทําจากเจล โฟม  ลม และน้ํา  การทํางานจะเปนในลักษณะลดแรงกดเฉพาะที่พื้น

ผิวสัมผัสของ 

รางกาย โดยใชปูทับลงบนที่นอน ซึ่ง โลโฮ (RoHo® ) ลักษณะจะเปนลูกนูน ๆ เรียงตอกันทั้งผืน สูบลมเขาไปจนเต็มผืน ลมจะกระจายอยู

ทั่วทุกลูก เมื่อผูปวยนอน หรือนั่งลงบน RoHo® น้ําหนักตัวของผูปวยที่กดทับลงบนอุปกรณจะถูกกระจายแรงเฉลี่ยใหเทากัน ดังนั้นเมื่อ

ผูปวยนั่ง หรือนอน แรงกดบริเวณกนกบที่กดมากที่สุด จะลดลง กระจายไปบริเวณอื่นๆ เทา ๆ กัน ดังนั้นจึงชวยลดแรงกดได  สําหรับ

ชนิดโพลียูลิเทน และโฟมนั้น(Viscoelastic mattress) เปนที่นอนที่ประกอบดวย โพลียูลิเทน (polyurethane) หนา 4 cm. อยูบน โฟม 

(foam) หนา 11 cm. ใชหลักกระจายแรงกดเชนกัน 

สําหรับอุปกรณลดแรงกดที่ใชในแนวปฏิบัติฯนี้คือ หมอน 5 ใบ ที่นอนเปาะแปะ และขนแกะ (ขนแกะแท และขนแกะเเทียม) ดัง

ภาพประกอบ 

หมอน 5 ใบ (5 block pillows) เปนหมอนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปวยที่มีแผลกดทับทั้งสะโพก และบริเวณกนกบ นอน และใช

สําหรับใหผูปวยนอนคว่ํา ในกรณีที่ตองทําผาตัดปดแผล (Flap coverage) หมอน 5 ใบ เปนนวัตกรรมของ แพทย และพยาบาลแผนกเวช
www.sn

mri.g
o.t

h



                                                                                                   

ศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มากวา 15 ป ผลิตจากฟองน้ําที่มีความหนาพอเหมาะ และผานการวัดแรงกดดวยเครื่องมือวัด

แรงกดทับแลว ซึ่งสามารถกระจายแรงกดทับไดเปนอยางดี   

                                       
 อุปกรณวดัแรงกดทับ         หมอน 5 ใบ (มีขนแกะปูทับเพื่อลดแรงกดตรงสันขอบของหมอน) 

ที่นอนเปาะแปะ เปนที่นอนที่ทําจากพลาสติกกันกระแทก ซึ่งใชตรงสวนดานที่เปนปุมประกบกัน จํานวนตั้งแต 7-15 ชั้น ใชปู

ทับบนที่นอนมาตรฐานของโรงพยาบาล(ที่นอนใยมะพราว) สามารถลดแรงกดในผูปวยที่มีน้ําหนักไมเกิน 100 kgs. ได มีอายุการใชงาน

ประมาณ 7 วัน มีน้ําหนักเบา ราคาถูก สามารถทําขึ้นเองได เปนนวัตกรรมของหอผูปวยอุบัติเหตุชายชั้น 5 กองอุบัติเหตุ รพ.พระมงกุฎ

เกลา (ทดลองใชตั้งแตป 2546) 

 

    

  
           พลาสติกกันกระแทก                  ที่นอนเปาะแปะ 
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ขนแกะ (sheepskin) ชนิดที่เปนขนสัตวจริง สามารถลดแรงเสียดทาน  และลดแรงกดไดระดับต่ํา แตชวยเพิ่มความนุมเมื่อปูบน

ที่นอน สําหรับขนแกะเทียมนั้น เปนนวัตกรรมของพยาบาลแผนกพยาบาลเวชศาสตรฟนฟู ซึ่งประดิษฐขึ้นในป 2545 เพื่อใชแทนขน

สัตว เนื่องจากขนแกะจริงมีราคาแพง(ทําจากนําผาขนสัตวเทียมมาตัดเย็บใหมีขนาดขวางพอดีกับเตียง และยัดดวยใยโพลีเอสเตอร ใหมี

ความหนาประมาณ 1- 1.5 นิ้ว) ซึ่งไดนํามาทดสอบวัดแรงกดทับแลว พบวาสามารถลดแรงกดทับไดเพียงระดับต่ํา แตสามารถนํามาใช

เพื่อลดแรงเสียดทานได และเพิ่มความนุมใหกับที่นอนมาตรฐานของโรงพยาบาลปกติ (ที่นอนใยมะพราว) 

 

                                                                  
                        ขนแกะจริง                                                        ขนแกะเทียม 

 

2. อุปกรณชนิด Dynamic จะใชแหลงพลังงานในการหมุนเวียนของลม เพื่อลดแรงกดที่เกิดขึ้นกับสวนตาง ๆ ของ

รางกาย เชน  

Alpha-bed® หรือที่นอนลม โดยจะใชแหลงพลังงานจากไฟฟา มีมอเตอรควบคุมการทํางาน โดยจะสูบลมเขาตัวที่นอนลูก เวนลูก 

สลับกัน ตัวที่นอนลมในปจจุบันจะมี 2 แบบ คือแบบลูกระนาด และแบบรังผึ้ง การใชงานจะใชปูทับบนที่นอนมาตรฐานอีกชั้นหนึ่ง 

ขอเสียคือเสียงของมอเตอรที่ทํางานสูบลมเขา และปลอยลมออกจะคอนขางดังรบกวนการนอนของผูปวยพอสมควร ปจจุบันมีชนิดแบบ

ที่เปนลักษณะแบบลูกระนาด และแบบรังผึ้ง 
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                                       ที่นอนลม (แบบลูกระนาด) 

♦ การเลือกใชเบาะรองนั่ง ควรเลือกที่สามารถกระจายแรงกดได ถาเปนแบบที่ลดแรงกดระดับต่ําจะมี เบาะรองนั่งที่ทําจาก

ฟองน้ําที่มีความ 

หนาตั้งแต 3 นิ้วขึ้นไปหรือ ทําจากขนแกะ สวนระดับสูงขึ้นจะเปนเบาะลมกระจายแรงกด เชน RoHo® ซึ่งเปนเบาะรองนั่งที่ผลิตขึ้น โดย

ใชหลักการกระจายแรงกดของลมผานทอลมไปยังลูกลมแตละลูก โดยผานวัดการกระจายแรงกดวาสามารถกระจายแรงกดไดเปนอยางดี 

 
           เบาะรองนัง่  (RoHo®) 

 

คูมือการจัดทาผูปวยสาํหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล 

การจัดทานอนหงาย 

1. อธิบายใหผูปวยทราบ 

2. ไขเตียง หรือปรับเตียงใหอยูในแนวราบ ปลดไมกั้นเตียงลง ยกหมอนออกวางไวขางเตียง เพื่อสะดวกในการจัดทา 
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3. ผูชวยเหลือ 1- 2 คน หรือมากกวา จัดใหผูปวยนอนหงาย 

4. ใชผายกตัว (ผาปู หรือผาขวางเตียง) ยกตัวผูปวยใหลอย หามลาก เพื่อปองกันการถูไถ ในขณะที่ยกตัวผูปวยใหยกตัวมาอยู

กึ่งกลางเตียง และ เลื่อนตัวขึ้นใหเกือบชิดหัวเตียง จัดหมอนใหผูปวยหนุนศีรษะ ในกรณีที่ผูปวยพอชวยเหลือตนเองได สามารถ

ใหผูปวยชวยตั้งเขาขางที่ไมออนแรง และใชมือขางที่ไมออนแรงจับไมกั้นเตียง และผูชวยเหลือเขาชวยดานที่ออนแรง ประคอง

ใตไหล แลวใหผูปวยชวยยันตัวเลื่อนขึ้น และเลื่อนขยับตัวไปในทิศทางที่ตองการ 

                                       
5. จัดหมอนรองบริเวณนองทั้ง 2 ขาง เพื่อใหสนเทาไมกดกับที่นอน ปองกันการเกิดแผลกดทับบริเวณสนเทา ไมควรรองหมอน

บริเวณใตเขา เนื่องจากจะทําใหเขางอ และเกิดขอติดตามมาภายหลัง  
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6. สวนดานที่ออนแรง ใหใชหมอนรองบริเวณมือ และทอนแขนใหยกสูง เพื่อลดบวม                                                                                                    

7. ยกไมกั้นเตียงขึ้น ไขเตียงศีรษะสูงประมาณ 30 องศา เพื่อปองกันแรงกด และแรงเลื่อนไถล และเพื่อใหผูปวยหายใจไดสะดวก

ขึ้น 

                                                                                            

 
 

 

 

การจัดทานอนตะแคง 

1. อธิบายใหผูปวยทราบ 
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2. ไขเตียง หรือปรับเตียงใหอยูในแนวราบ ปลดไมกั้นเตียงลง ยกหมอนออกวางไวขางเตียง เพื่อสะดวกในการจัดทา  

                                                         
3. ผูชวยเหลือ 1- 2 คน หรือมากกวา จัดใหผูปวยนอนหงาย 

4. ใชผายกตัว (ผาปู หรือผาขวางเตียง) ยกตัวผูปวยใหลอย หามลาก เพื่อปองกันการถูไถ ในขณะที่ยกตัวผูปวยใหยกตัวมาอยูดา

ตรงขามกับที่ 

จะพลิกตัวไป เชนจะพลิกตัวทางดานขวา ใหเลื่อนตัวมาชิดริมเตียงทางซาย และ เลื่อนตัวขึ้นใหเกือบชิดหัวเตียง จัดหมอนให

ผูปวยหนุนศีรษะ ในกรณีที่ผูปวยพอชวยเหลือตนเองได สามารถใหผูปวยชวยตั้งเขาขางที่ไมออนแรง และใชมือขางที่ไมออน

แรงจับไมกั้นเตียง และผูชวยเหลือเขาชวยดานที่ออนแรง ประคองใตไหล แลวใหผูปวยชวยยันตัวเลื่อนขึ้น และเลื่อนขยับตัวไป

ในทิศทางที่ตองการ 
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5. กางแขนของผูปวยดานที่จะพลิกไปออกใหสุด 90 องศา เชนจะพลิกตะแคงไปทางดานซายใหกางแขนดานซายของผูปวยออก 

เพื่อไมใหทับแขนของผูปวยเอง 

 
 

6. นําหมอนไปวางไวดานที่จะพลิกไป สําหรับใหผูปวยกาย ตั้งเขาดานตรงขามที่จะพลิกขึ้น  นําแขนอีกขางวางบนหนาอก ผูชวย

เหลือจับบริเวณไหล และสะโพกของผูปวย แลวพลิกตัวมาใหขากายหมอนพอดี ใหเปนลักษณะตะแคงกึ่งคว่ํา หรือกึ่งหงาย ให

สะโพกทํามุม 30 องศากับที่นอนสวนขาอีกขางใหเหยียดตรง เพื่อปองกันการทับขากันเองของผูปวย เนื่องจากผูปวยที่เปน

อัมพาต จะไมมีความรูสึกที่ขา ดังนั้นหากทับกันผูปวยจะไมรูสึกเมื่อย หรือเจ็บโอกาสจะเปนแผลกดทับจะสูงขึ้น  แลวใชหมอน

ดันหลัง ของผูปวยไว เพื่อใหคงอยูในทาที่จัด 

7. บริเวณเทาขางที่กายหมอนใชหมอนใบเล็กรองบริเวณปลายเทา เวนตรงตาตุมไมใหกดกับที่นอน เพื่อปองกันแผลกดทับบริเวณ

ตาตุม สวน 

เทาอีกขางใชหมอนเล็กๆ นุมๆ รองบริเวณตาตุมไวเพื่อปองกันแผลกดทับเชนเดียวกัน 
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8. ในกรณีที่พลิกตัวไปดานตรงขามกับดานที่ออนแรง ใหใชหมอนรองบริเวณมือ และทอนแขนของขางที่ออนแรงใหยกสูง เพื่อ

ลดบวม  

 
9. ยกไมกั้นเตียงขึ้น ไขปลายเทาเล็กนอย และไขหัวเตียงสูงประมาณ 30 องศา เพื่อปองกันแรงกด และแรงเลื่อนไถล และเพื่อให

ผูปวยหายใจไดสะดวกขึ้น 
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คูมือการลดแรงกดในทานั่งสาํหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล 

การลดแรงกดในทานั่ง โดยมีผูชวยเหลือ 

ในกรณีที่ผูปวยยังสามารถชวยเหลือตนเองได หรือยังทรงตัวไดไมคอยดี ปฏิบัติดังนี้คือ 

1. อธิบายใหผูปวยทราบ 

2. ถาผูปวยนั่งอยูในรถเข็นนั่ง ใหล็อคลอ ปองกันอุบัติเหตุ หลังจากนั้นผูชวยเหลือเขาชวยเหลือทางดานหลัง ยืนกางขา 2 ขางออก

เล็กนอย ใหทรงตัวไดมั่นคง ยอเขาลงเล็กนอย หลังยืดตรง สอดแขน 2 ขางเขาทางรักแรของผูปวย และใชมือทั้ง 2 จับบริเวณทอนแขน

ของผูปวย โดยใหแขนของผูปวยอยูในลักษณะกอดอกหลวมๆ  (ระวังแขนดานที่ออนแรง เนื่องจากกลามเนื้อบริเวณไหลยืดออกมาก 

บางรายมีไหลหลุด มีปวดไหล ถาผูปวยมีอุปกรณประคองไหลใหใสดวยทุกครั้ง เวลานั่ง) จากนั้นผูชวยเหลือออกแรงยกตัวผูปวยขึ้น 

โดยใชกําลังจากทอนแขน 2 ขางเปนตัวยก และรั้งตัวผูปวยขึ้น ใหกนของผูปวยลอยพนพื้นที่นั่งเล็กนอย ประมาณ 15 – 30 วินาที ขึ้นกับ

ระยะเวลาที่ผูปวยนั่งวานั่งนานเทาใด (ในการลดแรงกดแตละครั้งจะใชหลัก นั่งนาน 30 นาที ยกกน 30 วินาที) 
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การลดแรงกดในทานั่ง โดยผูปวยปฏิบัติเอง 

 ในกรณีที่ผูปวยออนแรงเพียงขางเดียว สามารถทรงตัวไดดี และสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนอยางดี ไมเสี่ยงตออุบัติเหตุ 

ปฏิบัติดังนี้คือ 

ถาผูปวยนั่งรถเข็นนั่ง ใหลอคลอกอนทุกครั้ง หรือถานั่งเกาอี้ ควรเปนเกาอี้ที่มีพนักพิง มีที่วางแขนทั้ง 2 ขาง และมีความมั่นคง ไมเสี่ยง

ตอการเกิดอุบัติเหตุ ใหผูปวยนั่งพิงพนักพิงใชแขนขางที่ดีจับที่วางแขนใหมั่นคง และโนมตัวไปขางหนาเล็กนอยใหกนดานหลังยกขึ้น

เล็กนอย คางไวประมาณ 15 – 30 วินาที ขึ้นกับระยะเวลาที่ผูปวยนั่งวานั่งนานเทาใด (ในการลดแรงกดแตละครั้งจะใชหลัก นั่งนาน 30 

นาที ยกกน 30 วินาที) 
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คูมือการทําแผลกดทับสําหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล 

1. ขั้นตอนการเตรียมผูปวย และอุปกรณ 

1.1 เตรียมอุปกรณสําหรับการทําแผลใหพรอม เชน ชุดทําแผล (Set Dressing), ผากอส, สําลี, ถุงมือ, ชามรูปไต, น้ําเกลือ

สําหรับลางแผล, น้ํายาฆาเชื้อ (Antiseptic Solution) ที่จําเปนสําหรับแผลนั้น ๆ (ดูตามภาคผนวก), กระบอกฉีดยาขนาด 

10 ซีซี (Disposable Syringe), พลาสเตอรสําหรับปดแผล หรือวัสดุอื่น ๆ ขึ้นอยูกับระยะของแผล (วัสดุปดแผลดูตาม

ภาคผนวก) เปนตน แลวนําไปที่เตียงผูปวย  
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1.2 เตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการทําแผล โดยบอกผูปวยใหทราบ จัดสิ่งแวดลอม ปดผามาน จัดทาผูปวยให

เตรียมพรอม โดยอาจใหญาติเขามามีสวนรวมในการเตรียมผูปวย ถาผูปวยมีแผลที่กนใหนอนคว่ํา หรือนอนตะแคงขาง

ใดขางหนึ่งใหเห็นตําแหนงแผลชัดเจน  

1.3 เตรียมเปดชุดทําแผล คลายเกลียวน้ํายาที่ใชลางแผลใหพรอม เปดชุดทําแผลใสกอส สําลี ถาแผลนั้นเปนแผลโพรง หรือ

มีเนื้อเยื่อที่กําลังงอกเจริญ ใหใสกระบอกฉีดยาลงไปในชุดทําแผลดวย เพื่อใชในการลางแผล แตถาแผลมีเนื้อตายสี

เหลืองเปอยยุย (Slough) ใหใชหัวเข็มฉีดยาเบอร 18 เพื่อใชเพิ่มแรงดันในการกําจัดเนื้อตายออกไปจากแผล 
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1.4 เทน้ํายาใหพรอม และเตรียมถุงขยะ (ไดจากถุงพลาสติกที่หอชุดทําแผล) ไวใกล ๆ กับแผล ถาตองลางแผล โดยการใช

กระบอกฉีดยา (Irrigation) ใหเตรียม ชามรูปไตไวใกล ๆ แผล เพื่อใหหยิบใชไดสะดวก แตถาตองวดัแผลใหเตรยีม 

เวอรเนยีร คาลิเปอรที่ผานการฆาเชื้อแลว (อบแกส และใช 1 คน ตอ 1 อัน)ใสไวในชดุทําแผลดวย 

                               
 

 

2. ขั้นตอนการประเมินแผล  

2.1 ใสถุงมือเตรียมทําแผล เปดแผลโดยสังเกตลักษณะโดยรอบ รวมถึงผากอสชั้นนอกวามีรอยสิ่งคัดหลั่งของแผลซึม

ออกมาหรือไม ถามี มีปริมาณมากเทาไร และอยูทิศทางไหน จากนั้นแกะผากอส ที่ปดคลุมแผลออก โดยใชนิ้วชี้ หรือ

หัวแมมือขางหนึ่งชวยกดผิวหนังลง และนิ้วมืออีกขางคอย ๆ ดึงพลาสเตอรออก (Two-Finger technique) ใหเปน

ลักษณะดึงหนังออกจากพลาสเตอร ไมใชดึงพลาสเตอรออกจากหนัง เพื่อปองกันการเกิดแผลจากการดึงรั้งของพลา
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2.2 หลังจากนั้นอยาทิ้งผาที่แกะออกมา ใหสังเกตสีของสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาจากแผล (Exudate/Discharge) เพื่อประเมิน

ปริมาณของสิ่งคัดหลั่ง และการติดเชื้อ หลังจากนั้นทิ้งผากอส ลงในถุงขยะที่เตรียมไว 

      
2.3 ประเมินแผล โดยดูตั้งแตตําแหนงของแผล สีภายนอกของแผล ผิวหนังโดยรอบ และอื่น ๆ ตามแบบประเมินแผล 

หลังจากนั้นจึงวัดขนาดทั้งความกวาง ความยาว ความลึก (โดยใชเวอรเนีย คารลิเปอร ) ระยะของแผล เนื้อตาย การ

อักเสบของแผล เปนตน แลววาดภาพ หรือ ถายภาพประกอบ เพื่อเก็บเปนขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบในการประเมิน

ครั้งตอไป และอยาลืมที่จะประเมินความเจ็บปวดแผลของผูปวยดวย หากผูปวยมีความเจ็บปวด ดูแลลดความเจ็บปวด

ตามความเหมาะสม เชนใหยาแกปวดกอนทําแผลประมาณ 30 นาที ตามแผนการรักษาของแพทย เปนตน 

www.sn
mri.g

o.t
h



                                                                                                   

 

 

2.4 นําขอมูลเกี่ยวกับแผลที่ไดมาเปนขอมูลในการเลือกวัสดทุี่ใชในการทําแผล เลือกน้ํายาสําหรับลางแผล สําหรับแผลที่

เห็นนีเ้ปนแผลกด 

ทับระดับ 3 เปนแอง (Tunneling) มีการชอนไช (Undermining)ไปยังบริเวณเนื้อเยื่อขางเคียงอยูที่ตําแหนง 9 นาฬิกา ถึง

ตําแหนง 3 นาฬิกา ขนาดของแผลกวาง 2.5 cms. โดยวัดจากดานหนึ่งของผูปวยไปอีกดานหนึ่ง (Side to side) และยาว 

2.0 cms. โดยวัดจากทิศของศีรษะถึงปลายเทา (head to toe) ลึก 1.0 cm.  (โดยใชเหล็กหยั่งแผลของเวอรเนียร คาลิเปอร 

หยั่งลงไปในแผลตรง ๆ)ในแผลนี้มีเนื้อเยื่อกําลังงอกเจริญ (Granulation tissue) อยูเกือบ 100 % และขอบแผลตรง

บริเวณ 6 – 8 นาฬิกา มีลักษณะเปอยสีขาวขุน (Maceration) เนื่องจากมีสิ่งคัดหลั่งไหลออกมาจากแผลจํานวนมาก 

ตัวอยางการวดัขนาดของแผลโดยใช เวอรเนีย คาลิเปอร 

 

 

กวาง 2.5 cms 

ยาว 2 cms 

ลึก 1 cm 

มีเนื้อเยื่อเจริญ 

(กนแผลสีชมพู) 

ขอบแผลเปอยยุย

จาก 6 น.- 8 น. 

ชอนใตผิวหนัง

จาก 9 น.- 3 น. 
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                                             การวัดความกวาง                 การวัดความยาว                   การวัดความลึก 

3. ขั้นตอนการเลือกน้ํายา และการทําแผล  

3.1 น้ํายาที่เลือก คือน้ําเกลือสําหรับลางแผล และน้ํายา สําหรับลางแผล (เนื่องจากแผลติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa 

MDR โดยเลือกน้ํายาอะซิติค (Acitic acid) ตามภาคผนวก จากนั้นเช็ดบริเวณรอบนอกดวยน้ําเกลือกอน แลวจึงใช

กระบอกฉีดยาฉีดลางในแผลดวยน้ํายาอะซิติค โดยมีชามรูปไตรองรับน้ําที่ลางจากแผล  
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3.2 หลังจากนั้นลางออกดวยน้ําเกลือใหสะอาด โดยดูจากน้ําที่ลางแผล ถาใสดีแสดงวาแผลสะอาดแลว แตถายังขุน และมี

เศษเนื้อตายปนออกมา ใหลางตอไป หลังจากนั้นและซับแผลดวยกอสใหแหง ถาจากการประเมินแผลมีเนื้อตาย ตอง

กําจัดเนื้อตายออก (ใหเลือกกําจัดเนื้อตาย และตามแนวทางทําแผลในภาคผนวก) 

 
 

3.3 จากการประเมินแผลพบวาขอบแผลเปอยยุยจากสิ่งคัดหลั่งจากแผลลนออกมา ดังนั้นจึงควรมีการปองกันผิวหนัง

โดยรอบแผลโดยการทารอบแผลดวยครีมที่เพิ่มความชุมชื้นใหแกผิว โดยรอบขอบแผล และบริเวณที่จะปด พลาสเตอร 

(ครีมนี้ปองกันการระคายเคืองของผิวหนังจากรอยพลาสเตอร และความเปยกชื้นจากสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาจากแผล และ

สามารถปด พลาสเตอรไดโดยไมหลุดลอก)                                                  
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3.4 หลังจากนั้นใสชายกอส เขาไปในแผล เพื่อที่จะเปนทางใหสิ่งคัดหลั่งไหลออกมา (Gauze drain)โดยใสหลวมๆเพื่อ

ปองกันการกดทับบนแผล และพยายามใหกอส อยูเฉพาะในแผลเทานั้น เพื่อปองกันการระคายเคืองของผิวหนังบริเวณ

อื่นจากสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาจากแผล หรือใสวัสดุที่ดูดซับน้ําในแผล เชน Foam, Alginate, หรือ Hydrofiber เปนตน 

(ตามการประเมิน โดยเลือกวัสดุตามภาคผนวก)  

 
3.5 ใชกอสปดภายนอกอีกชั้น (Secondary dressing) ความหนาของกอสขึ้นอยูกับปริมาณสิ่งคัดหลั่งที่ออกมา โดยคะเนจาก

ผากอสที่ปดแผลครั้งกอน แผลนี้ใชผากอสขนาด 3 x 3 ประมาณ 4 ชิ้น 

                                                                                           
3.6 หลังจากนั้นใชพลาสเตอร หรือวัสดุปดแผล (ตามภาคผนวก) สําหรับแผลนี้เลือกใชแผนฟลม (Transparant film) 

เนื่องจากผูปวยปสสาวะราดไมรูตัว อยูในชวงฝกการขับถายปสสาวะ ตองสวนปสสาวะเปนเวลา และแผลขนาดไม

ใหญมาก จึงสามารถใชวัสดุที่เปนแผนฟลมเพื่อกันน้ําไมใหเขาแผลได ในกรณีที่ใช พลาสเตอรชนิดที่เปนกระดาษ 
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หรือพลาสติก ควรพับมุมของพลาสเตอร เพื่อสะดวกในการลอกออก และไมควรปดพลาสเตอรกดทับลงบนแผล ควร

ปดเปนลักษณะกรอบรูป 4 มุม เพื่อลดแรงกดทับบนแผล 

                                   
 

3.6 จัดเสื้อผา เปดมาน และจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย ทิ้งขยะที่ทําแผลในถังขยะติดเชื้อ เทน้ําที่ลางแผลลงในชักโครกของ

หองผูปวย หรือบริเวณที่จัดเตรียมไว และแชชุดทําแผลพรอมชามรูปไตในน้ํายาฆาเชื้อ 15-30 นาที ในกรณีที่แผลไมติด

เชื้อไมจําเปนตองแชน้ํายาฆาเชื้อ สามารถลางอุปกรณไดเลย 

 

4. ขั้นตอนการบันทึก และการติดตามผล 

4.1 บันทึกขอมูลในการทําแผลลงในแบบบันทึก ตลอดจนวาดภาพ และถายภาพเก็บไวทุกครั้ง เพื่อนํามาใชในการประเมิน 

และเปรียบเทียบครั้งตอไป (ควรประเมินแผล และบันทึกภาพไวทุกสัปดาห) สวนขอมูลการประเมินแผลแบบคราว ๆ 

ควรบันทึกลงใน nurses’s note เพื่อประโยชนในการติดตามตอไป 

 

หมายเหต ุ ถาแผลของผูปวยเปนแผลระยะอื่น ๆสามารถดูตามแนวทาง (Guideline) ของการทําแผล  

 

©Copyright: Capt. Jongkolporn Wongviseskarn,RN.,MNS.,ET.,APN., 2006 
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วัสดุที่ใชในการทําแผล และดูแลผิวหนงั  (Wound Care & Skin Care Product) สําหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล 

วัสดุที่ใชในการทําแผลมีหลายชนิดแยกตามคุณสมบัติ และขอดี /ขอเสีย ไดดังตอไปนี้ 4, 33  

 

ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

Transparent 

film 

 

-Polyuretane หรือ 

Co-polymer ม ี

adhesive ให

ออกซิเจนผาน

เล็กนอย แตไมให

ความชื้นผานเขาไป 

-Tegaderm®

 
-Opsite post-op®

-Opsite 

flexigrid®

 
 

-ใชเปนวัสดุปดแผลทั้ง 

Primary และ Secondary 

dressing 

 
-ใชปดแผลระดับที่ 1 เพื่อ

ปองกันไมใหเปนแผล

ระดับเพิ่มขึ้น 

-ใชกับแผล Dorner site ได 

 
 

-ปดปองกนัน้ํา และ

แบคทีเรียเขาแผล 

 
-สงเสริมกระบวนการ 

autolytic debridement 

-ปองกัน หรือลดแรง

เสียดทาน 

-ปดได 2-3 วัน หรือ

เปลี่ยนเมื่อมีความชื้น 

-มีใหเลือกหลายขนาด 

-ไมดูดซับสิ่งคดั

หลั่งจากแผล 

-อาจทําใหแผล

เปอยยุยจาก

ความชื้นที่ระบาย

ออกไมได 

Hydrocolloid 

มี 2 ชนิด 

1. Occlusive 

-บางชนิด

ประกอบดวย 

Caboxyl-methyl-

Occlusive 

-Duoderm 

CGF®

-ใชเปนวัสดุปดแผลทั้ง 

Primary และ Secondary 

dressing 

-ชวยในการเกดิ 

Autolytic debridement 

-ปองกันน้ํา และ

-ไมเหมาะกับแผล

ที่มีสิ่งคัดหลั่งมาก 

-บางชนิดที่เปน 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

2.Semi-occlusive 

 

 

cellulose, Pecttin, 

Vistanex, mineral 

oil และสารที่มี

คุณภาพคลายกาวทํา

จาก Duratek 

-แผนชั้นนอกทําจาก 

polyurethane กันน้ํา 

และแบคทีเรีย 

-สําหรับชนิดที่เปน 

Semi-occlusive นั้น

ประกอบดวยวัสดุ 2 

ชั้น ชั้นบนเปน 

Polyurethane film 

โปรงแสง ชั้นลาง

เปน Polyurethane 

Matrix ที่

ประกอบดวย

อนุภาคของ Sodium 

polyacrylate  

 
-Duoderm -       

  Extrathin ®

-Replicare Ultra®

Semi-occlusive 

-Cutinova 

Hydro®

 
-Tegaderm 

Hydrocolloid®

 
- Algoplaque®

   

 

-ใชกับแผลที่มีสิ่งคัดหลั่ง

นอย ถึงปานกลาง 

-ใชกับแผล Partial and full 

thickness wounds, donors 

site, abrasion, trauma 

wounds, post operative 

surgical wounds and 

superficial burns (1st-2nd 

degree) 

-ใชกับแผลกดทับ stage 1-

2 แผลที่ผิวหนงั เนื้อเยื่อที่

กําลังงอกเจรญิ และแผลที่

มีเนื้อตาย  

-ใชปองกนัการเกิดแผลกด

ทับ 

-สามารถใชกับแผลที่มีเนื้อ

ตายสีดําปกคลมุ (escha) 

เพื่อ autolytic debridement 

แบคทีเรียเขาแผล 

-สามารถปดลงบนแผล

ไดเลยเพราะมกีาวในตวั 

-สามารถดูดซับได

เล็กนอย ถึงปานกลาง 

ปดไดนาน 3 – 5 วัน หรือ

ถึง 7 วัน ขึ้นอยูกับ

ปริมาณสิ่งคัดหลั่ง 

 -ชนิดที่เปน Semi-

occlusive จะไมมกีลิ่น

เหม็นเมื่อเวลาเปดแผล

ออกเนื่องจากมีการ

สงเสริมให สิ่งคัดหลั่ง

ระเหยไดดี และสามารถ

มองเห็นแผลไดจาก

ภายนอก และออนนุม 

-มีหลายขนาด 

 

occlusive เมื่อเปด

ออกจะมกีลิ่น

เหม็น 

-อาจมีการรั่วซึมถา

ปดไมถูกตอง 

-หามใชกับแผลที่

ติดเชื้อ 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

Hydrogel 

 

-ประกอบดวยน้ําซึ่ง

บางชนิดมีน้ํา 40%, 

78%, 80% และ> 

80%  

-นอกจากนี้บางชนิด

ประกอบไปดวย 

Starch co-polymer 

และ propylene 

Glycol 

-บางชนิดประกอบ

ไปดวย Sodium 

Tetraborate, 

propylene Glycol, 

Guar gum 

-  

-Duoderm Gel®

 
-Intrasite Gel®

 
-Askina Gel®

 
-Tegaderm 

Hydrogel®

 
-Urgo Hydrogel®

 

-ใชกับแผลตั้งแตระดับ 2 

ถึง 6 

-ใชไดทัง้แผลลึก และตื้น 

เชน ผิวหนังถลอก, แผลกด

ทับ, แผล burn เล็กนอย,-

แผล burn จากการฉายรังสี

รักษา, แผลในระยะ 

Granulation และ 

Epithelializing stage, 

Donor site, แผลที่มีเนื้อ

ตาย (necrotic/slough 

tissue) 

-เจลใสของบางชนิดอยู

ในรูปของ Amorphous 

ทําใหเจลอยูในสภาพที่

ไมไหลไปตามแรงโนม

ถวงของโลก 

-สามารถลางออกจาก

แผลงาย 

-เพิ่มความชุมชื้นใหกับ

พื้นผิวของแผล 

-ใชไดกับแผลทั้งที่ติด

เชื้อ และไมตดิเชื้อ 

-ทําใหเนื้อตายเปอยยุย 

หรือนิ่มขึ้นชวยใหการ

ขจัดเนื้อตายเปนไปอยาง

คอยเปนคอยไป 

(Autolytic Debridement) 

-มีทั้งชนิดที่เปนเจล 

บรรจุในหลอด และแบบ

เปนแผนเจล 

-ไมแนะนําใหใช

ในแผลที่มีสิ่งคัด

หลั่งจากแผลมาก 

ถึงมากที่สุด 

-ตองการ 

secondary 

dressing  

-อาจทําใหเกดิ

ขอบแผลเปอย 

(maceration)ได 

-ตองเปลี่ยนทกุวัน 

หรือเทาที่จําเปน 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

Foam 

 

-ประกอบดวย 

Hydrophilic 

polyurethane/polym

er หรือ gel-film-

coated foam non-

occlusive  

-บางชนิด

ประกอบดวย 

polyurethane foam 

มี 3 ชั้น 

polyurethane film, 

polyurethane foam, 

soft silicone layer 

- บางชนิด 

ประกอบดวย

Polyurethane film, 

Polyurethane foam, 

Dehydrated 

hydrogel sheet,  

-Allevyn®

 
-Askina 

Transorbent®

 
-Tegaderm 

Foam®

 
-UrgoCell®

-UrgoCell non-

adhesive®

-Mepilex® 

 

-ใชกับแผลที่มีสิ่งคัดหลั่ง

เล็กนอย ถึงมากที่สุด 

-ใชเพื่อปองกนัไมใหขอบ

แผล และผิวหนังรอบ

บริเวณแผลเกดิการเปอยยุย 

-ใชกับแผลกดทับระดับที่ 

2 – 4 

-ใชกับแผลผาตัด หรือแผล 

dermal ulcer 

-ใชปดแผลกอนที่จะพัน

ดวย wraps หรือ stocking 

-ใชไดกับแผลไมติดเชื้อ 

ใชกับแผลที่เปนแอง หรือ

เปนโพรง 

-บางชนิดไมมกีาวในตวั, 

บางชนิดมีกาวในตัว และ

บางชนิดมี silicone layer 

สามารถติดแผลได 

-น้ําหนักเบา ไมกดแผล 

-สามารถนําออกจากแผล

งาย  

-ลดความเจ็บปวดเมื่อทํา

แผล 

-ควบคุมความชื้นของ

แผล ดูดซับไดดี 

-งายตอการใช 

-การเปลี่ยนขึน้กับ

ปริมาณสิ่งคัดหลั่ง 

สามารถใชไดนานสุด 7 

วัน ในกรณีทีส่ิ่งคัดหลั่ง

นอย 

-มีหลายรูปแบบ และ

หลายขนาด 

-ไมแนะนําใหใช

กับแผลที่มีเนือ้ตาย

แข็งสีดํา (eschar) 

-ไมแนะนําใหใช

เปนวัสดใุนการ

ระบายสิ่งคัดหลั่ง 

-ไมแนะนําใหใช

ในแผลติดเชื้อ 

-บางรายอาจแพ

กาวได 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

Hypoallergenic 

adhesive เปนตน 

 

-บางชนิดสามารถ

มองเห็นสิ่งคัดหลั่งที่ซึม

ออกมาได 

 

Calcium 

alginate 

 

-ลักษณะเปนเสนใย

ทําจากสาหรายสี

น้ําตาล และมี

สวนผสมของ

แคลเซียม  

-บางชนิดมีสัดสวน

ของกรดเมนูรานิก 

(Mannuranic acid) 

ในปริมาณสูงทําให

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดดูซับ 

-Kaltostat®

 
-Sorbsan®

-Algisite-M® 

-Tegaderm 

Alginate®

 
 

 

-ใชกับแผลที่มีสิ่งคัดหลั่ง

ปานกลาง ถึงมากที่สุด 

-ใชกับแผลกดทับระดับที่ 

3-4 

-ใชกับแผลผาตัด และ

ภายหลังการผาตัดเพื่อหยุด

เลือด 

-ใชกับแผลโพรง แผลที่

เปนแอง 

-ใชกับแผลที่ติดเชื้อ 

-ใชกับ Donor site 

 

-มีความสามารถในการ

ดูดซับไดสูง 

-ไมไดเปน occlusive 

-มีลักษณะนุม เมื่อสัมผัส

น้ํา หรือสิ่งคัดหลั่งจะ

เปลี่ยนสภาพเปนเจล ดึง

ออกจากแผลงาย 

-เมื่อเปลี่ยนสภาพเปนเจล

จะยอมใหโมเลกุลของน้ํา

ผานเขาออกได ทําใหเกิด 

Moist Wound 

Environment 

-ใชกับแผลติดเชื้อ ที่เปน

แอง หรือเปนโพรงได 

-ใชหยุดเลือดได (minor 

-ถาปริมาณสิ่งคัด

หลั่ง(exudate) มาก

จําเปนตองเปลี่ยน 

dressing ที่ปดออก

บอย 

-หามใชในแผลที่มี

เนื้อตายแหง 

(eschar) แผลburn 

ระดับ 3 และแผล

ที่มีเลือดออกมากๆ 

-ตองการ 

secondary 

dressing  
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

bleeding) 

-ใชงาย มีทั้งชนิดที่เปน

แผน เปนเกลียวเชือก 

(ropes) 

 

Negative 

pressure 

therapy 

 

 
 

-Noninvasive active 

therapy ใชเฉพาะที่ 

ชวยสงเสริมการ

หายของแผล โดย

การดูดซับสิ่งคัด

หลั่งออกจากแผล 

ทําใหสิ่งแวดลอม

เหมาะสมกับการ

หาย 

 

-Vacuum 

dressing 

-PMK Vac 

 

-Granular draining 

wounds 

-Full-thickness wounds 

-Venous, Arterial, 

Diabetic, and Pressure 

ulcers 

-ใชกับแผล Flaps, grafts 

และ Acute traumatic 

wounds 

 

-ใชเพื่อดูดซับสิ่งคัดหลั่ง

ออกจากแผล 

-เปลี่ยนฟองน้าํทุก 72 

ชั่วโมง 

-ลดการบวม และจํานวน

แบคทีเรียในแผล 

-เพิ่มblood supply และ 

granular tissue 

-เรงการเกดิ epithelial 

-ผูใชตองผานการ

ฝกอบรมเปนอยาง

ดี 

-ไมสามารถใช

ติดตอกันเปน

เวลานาน ๆ  

-อาจเพิ่มความ

เจ็บปวดกับแผลได 

-ไมเหมาะสําหรับ

แผลที่ติดเชื้อ แผล

ที่มีเนื้อตาย แผล

มะเร็ง หรือแผล 

fistular 

Hydrofiber -ประกอบดวย -Aquacel® -ใชสําหรับแผลไฟไหม น้ํา -ดูดซับ exudates จาก -ถามีของเหลวใน
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

รอนลวก ระดบัที่2 

(Second degree burns) 

-แผลเรื้อรัง เชน แผลกด

ทับ(stage 2-4), แผล

เบาหวาน หรือแผล Leg 

ulcers เปนตน 

-แผลผาตัด (Surgical 

wound left to heal by 

secondary intent) 

-แผล Traumatic wound 

-แผลจากโรคมะเร็ง 

ซึ่งทุกแผลจะมีexudates 

ปริมาณปานกลาง ถึงมาก 

แผลได 25 เทาของ

น้ําหนกัตัว(ของแผน) 

และสามารถกักของเหลว

ไวโดยไมไหลยอนกลับ

ไปที่แผล 

-สามารถกักแบคทีเรีย 

และเอ็นไซมไวใน 

Hydrofiber 

-ควบคุมการซมึของ

ของเหลวจากแผลมาที่

บริเวณขอบแผล 

-เมื่อดูดซับของเหลวแลว

จะกลายเปนเจลที่มีนื้อ

เดียวกัน ไมยุยออกมา 

-สามารถลอกออกจาก

แผลไดงาย จึงชวยลด

อาการเจ็บใหกับผูปวย 

-เปลี่ยนแผลทุก 1-3 วัน 

ขึ้นกับปริมาณ exudates 

แผล หรือ 

exudates นอย 

Hydrofiber จะติด

แผล และทํางาน

ไมเต็ม

ประสิทธิภาพ 

- ชนิดที่มี

สวนประกอบ 

silver ไมควรใช

ติดตอกันเกิน 2 

สัปดาห(ในกรณี

แผล Burn) ถาเกิน

ตองปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ 

-อาจมีอาการแพใน

รายที่แพ silver

 

 

hydrocolloid fibers 

(SODIUM 

CARBOXYMETHYL

CELLULOSE) 

สําหรับชนิดทีม่ี

สวนประกอบ 

Silverion นั้นจะมี 

1.2% ionic silver 

ประกอบอยูดวย 

-เสนใยลักษณะออน

นุม ทอแบบสุม และ

ผานการฆาเชือ้ 

 
 

-Aquacel Ag®
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

Nanocrystalline 

Silver 

 

 

-ประกอบดวยสวน

สําคัญ 3 ชั้นชัน้บน

และลางเปนแผนโพ

ลีเอทีลีนเมส 

(Flexible 

polyethylene mesh)

เคลือบดวยโลหะ

เงินที่ผลิตใหมอีณู

ขนาดเล็กมาก 

(Nanocrystalline 

Coating of Silver)

สามารถแตกตัวเปน

ซิลเวอรไอออน เมื่อ

ถูก activate ดวย

Sterile Water 

ชั้นกลางทําจากวัสดุ

สังเคราะห (Rayon 

polyester core)ทํา

หนาที่เก็บความชื้น

-Acticoat ® (with 

Silcryst 

Nanocrystals) 

 

-Partial and full thickness 

wound 

-Pressure 

ulcers  

-Venous ulcers (แผล

หลอดเลือดดํา) 

-Diabetic ulcers (แผล

เบาหวาน) 

-Burns (แผลไฟไหม น้ํา

รอนลวก) 

-Donor  

-Recipient graft sites 

-สามารถ release silver 

ion ซึ่งเปน broad 

spectrum antiseptic เขาสู

แผลไดอยางดี และ

สามารถซึมผานเขาไปได

ถึงกนแผลที่ลึกไดดกีวา 

silver ใน form ปกติอยาง

มาก 

-มฤีทธิ์ฆาเชื้อไดเร็ว คล

อบคลุมเชื้อไดกวาง

(Broad spectrum) และ

คลอบคลุมถึง Antibiotic-

resistant Pseudomonas, 

MRSA, VRE 

-ปองกันการติดเชื้อ ลด

ความเสี่ยงในการเกิด 

Colonisation 

-สามารถดูดซับ exudates 

ไดเปนอยางด ี

-กอนใชตองชบุ 

Sterile Water กอน

เพื่อเปนตวั 

Activate Silver 

ion ออกมา 

-หามใชน้ําเกลอื 

NSS 

-ไมควรใช

ติดตอกันเกิน 2 

สัปดาห ถาเกนิ

ตองปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ 

-อาจมีอาการแพใน

รายที่แพ silver

-หามใชผลิตภณัฑ

ที่มีสวนผสมของ 

Oil based หรือ 

Topical 

Antimicrobial 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

ใหกับชัน้ซิลเวอร - ขณะใช Acticoatเปลี่ยนแผลทุก 3 วัน 

 

®

Ionic Silver 

 

-มีสวนประกอบ

ของ Silver, 

Calcium Alginate 

และ Polyurethane 

Foam 

-Askina Calgitrol 

Ag®

 

 

-Pressure ulcers (แผลกด

ทับ) 

-Venous ulcers (แผล

หลอดเลือดดํา) 

-Diabetic ulcers (แผล

เบาหวาน) 

-Burns (แผลไฟไหม น้ํา

รอนลวก) 

-สามารถดูดซับ exudates 

ไดเปนอยางด ี

-มี Silver ion ซึ่งเปน 

broad spectrum 

antiseptic 

-เปลี่ยนแผลทุก 5-7 วัน 

ขึ้นกับปริมาณ exudate 

-ไมเหมาะที่จะใช

ในแผลที่มีสิ่งคัด

หลั่งนอย 

-ไมควรใช

ติดตอกันเกิน 2 

สัปดาห ถาเกนิ

ตองปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ 

-อาจมีอาการแพใน

รายที่แพ silver

Silver Dressing 

 

-เปนแผนตาขายที่มี 

Silver Sulfate 

-Tegaderm Ag 

Mesh®

 

Partial and full thickness 

wound 

-Pressure ulcers (แผลกด

ทับ) 

-Venous ulcers (แผล

หลอดเลือดดํา) 

 

-ลดจํานวนเชือ้จุลินทรีย

ในแผล รวมทัง้กลุม 

antibiotic-resistant 

bacteria 

-สามารถใชไดทั้งแผลตื้น 

และแผลโพรง 

 

-จําเปนตองใช 

Secondary 

dressing (ปดทับ

ดวยวัสดุปดแผล

อื่น) เชน กอส, 

Transparent film,  
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

-Diabetic ulcers (แผล

เบาหวาน) 

-Burns (แผลไฟไหม น้ํา

รอนลวก) 

-Donor  

-Recipient graft sites 

-มีหลายขนาด และ

สามารถตัดไดตามความ

เหมาะสมกับขนาดของ

แผล 

-ไมจําเปนตองกระตุน

การทํางานดวย Sterile 

Water 

-คาสมดุลกรด-ดางไม

เปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัส

กับน้ําเกลือ NSS 

 

Foam ฯลฯ 

-ไมควรใช

ติดตอกันเกิน 2 

สัปดาห ถาเกนิ

ตองปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ 

-อาจมีอาการแพใน

รายที่แพ silver

T
ul

le
 

Lipido-

colloid 

dressing  

-มีสวนประกอบ

ของโมเลกุล 

Petroleum Jelly 

และโมเลกุล 

Carboxymethyl 

cellulose 

(Hydrocolloid), 

paraffin,  บนตาขาย

- Urgotul®

 
- Urgotul SSD® 

(Ag) 

-ใชไดทัง้ในแผล Acute 

wounds ซึ่งไดแก Burns, 

Abrasions, 

Dermabrasions, Donor 

site, Skin graft, Trauma 

wound และใน Chronic 

wounds ไดแก  Pressure 

Ulcer 

-Petroleum Jelly จะชวย

ปองกันบาดแผลติดกับผา 

(non- adherent dressing) 

และชวยทําใหไมเจ็บ

ขณะดึงผากอสออก 

-มีรูเปดขนาด 0.5 mm. 

ของเหลวจากแผล

สามารถไหลผานออกสู

-ไมแนะนําใหใช

กับแผลที่มีเนือ้ตาย

แข็งสีดํา (eschar) 

-Urgotul อาจติด 

กับถุงมือที่ทําจาก  

ไวนิลหรือลาเท็กซ  

ควรทําถุงมือให 

เปยกดวย NSS 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

ที่ถักทอจาก 

Polyester 100% 

-บางชนิดผสม 

Silver 

 

 

 กอสชั้นบนได 

-มีการระบายอากาศดี ไม

ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 

-pH 6.5 - 7.5 คงสภาวะที่

เหมาะสมตอขบวนการ

สมานแผล  

-มี Break strength ที่ 

แนวนอนมากกวา 35 นวิ

ตัน/ซม. และแนวตั้ง

มากกวา 25 นวิตัน/ซม. 

สามารถรับแรงดึงรั้งเมื่อ

เกิดการเคลื่อนไหวได 

-สามารถติดได 3-5 วัน 

ขึ้นกับสภาพแผล 

-บางชนิดผสม Silver 

(Ag) เปน Antiseptic 

 

กอน 

-จําเปนตองปดทบั 

ดวยกอส เนื่องจาก  

Urgotul  

ไมดูดซับ exudates 

-ชนิดที่มี Ag ไม

ควรใชติดตอกนั

เกิน 2 สัปดาห ถา

เกินตองปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ 

-อาจมีอาการแพใน 
รายที่แพ silver

Soft 

silicone 

-ทําจาก Elastic 

Polyamide net 

-Mepitel® -ใชไดทัง้ในแผล Acute 

wounds ซึ่งไดแก Burns, 

-ใชปดแผลเพือ่ปองกัน

ไมให gauze หรือวัสดุ

-ไมแนะนําใหใช

กับแผลที่มีเนือ้ตาย
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

wound 

contact 

layer 

 

เคลือบดวย Medical 

grade silicone ทั้ง 2 

ดาน 

 

Abrasions, 

Dermabrasions, Donor 

site, Skin graft, Trauma 

wound และใน Chronic 

wounds ไดแก  Pressure 

Ulcer 

 

อื่นติดกับแผล 

-ปองกันไมใหเนื้อเยื่อ

ใหมที่กําลังสรางถูก

ทําลาย 

-สามารถวางทิ้งไวบน

แผลไดนานหลายวัน 

ขึ้นกับสภาพของแผล 

และปริมาณสิง่คัดหลั่ง 

-ชวยรักษาความชุมชื้น 

-ใชรวมกับยาที่ใชในการ

รักษาบาดแผลไดทั้งชนิด

น้ํา และครีม 

 

แข็งสีดํา (eschar) 

- Mepitel® อาจติด 

กับ Forcep และถุง 

มือที่ทําจาก ไวนิล 

หรือลาเท็กซ  

ควรทําถุงมือ และ  

Forcepใหเปยก 

ดวย NSSกอน 

-จําเปนตองปดทับ 

ดวยกอส เนื่องจาก 

 Mepitel®

ไมดูดซับ exudates 

 

Sk
in

 P
ro

te
ct

io
n 

Durable 

Barrier 

Cream 

 

-มีสวนประกอบ

ของน้ํา และสารที่มี

น้ํามัน(Water in Oil 

emulsion 

และมีสาร 

Antimicrobial 

-3M Cavilon® 

Durable Barrier 

Cream 

 

-ใชปองกนัการเกิด Skin 

breakdown และปองกัน

การเกิดแผลกดทับ 

-ทารอบขอบแผล เพื่อ

ปองกัน maceration 

-ภาวะผิวแหง และระคาย

-เพิ่มความชุมชื้นใหกับ

ผิวหนัง 

-ปกปองผิวหนังจาก

ความเปยกชื้นจาก

ภายนอก เชนปสสาวะ, 

อุจจาระ 

- 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

เคือง 

 

-เนื้อครีมสีขาว และไม

ทําใหระคายเคอืง 

-ปองกันการเกดิ 

maceration รอบขอบ

แผล 

-บริเวณที่ทาครีมสามารถ 

ติดพลาสเตอรได และทํา

ใหพลาสเตอรติดไดด ี

-ไมลอกหลุดงายเมื่อทํา

ความสะอาด 

-สาร Antimicrobial ผสม

ในเนื้อครีม ปองกัน

โอกาสปนเปอนเชื้อใน

เนื้อครีม 

 

No Sting 

Barrier 

Film 

- -3M Cavilon® 

No Sting Barrier 

Film 

-ใชปองกนัการเกิด Skin 

breakdown และปองกัน

การเกิดแผลกดทับ 

-ทารอบขอบแผล เพื่อ

-ปกปองผิวหนังจาก

ความเปยกชื้นจาก

ภายนอก เชนปสสาวะ, 

อุจจาระ 

-หลังพน หรือทาที่

ผิวตองรอใหแหง

กลายเปน film 

กอนจึงจะใส
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

ปองกัน maceration 

 

-ปองกันการเกดิ 

maceration รอบขอบ

แผล 

-ไมมีสวนผสมของ 

Alcohol และ Petrolatum 

based 

-ประหยัด เนื่องจาก

สามารถปกปองอยูบนผิว

ไดถึง 72 ช.ม. 

-สามารถใชกับเด็กตั้งแต 

1 เดือนได 

เสื้อผา หรือผาออม

ได 
 

 

- Hyper-oxygenated 

fatty acid esters 

ผสมกับ glycerides 

composed of 

glycerol tri-

esterified by fatty 

acids, principally, 

และ linoleic acid 

Hyper-

oxygenate

d fatty 

acid esters 

 

-Sanyrène®: 

Urgo 

 

-ใชปองกนัการเกิด Skin 

breakdown และปองกัน

การเกิดแผลกดทับ 

-ใชเพิ่ม หรือควบคุม

ปริมาณออกซิเจนในหลอด

เลือด ในผูที่มคีวามเสี่ยงสูง 

เชนผูสูงอายุ ผูที่มีความ

จํากัดในการเคลื่อนไหว 

-เพิ่มความชุมชื้นใหกับ

ผิวหนัง 

-เพิ่มปริมาณออกซิเจน 

หรือควบคุมปริมาณ

ออกซิเจนในหลอดเลือด

(tcpO2)ไมใหลดลงไป

จากเดิม 

 

-บริเวณที่ทาอาจ

ติดพลาสเตอรไม

อยู ตองรอใหซึม

ลงไปในผิวหนัง

กอนจึงจะติดพลา

สเตอรได 
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ชนิด สวนประกอบ ชื่อการคา ขอบงใช ขอด ี ขอเสีย 

 เปนตน 

 
 ** หมายเหตุ: เวชภัณฑที่เนนสีเขม มีจําหนายใน รพ.พระมงกุฎเกลา สามารถลงรหัส Computer เบิกไดเลย สําหรับเวชภัณฑที่

ไมไดเนนสีเขมสามารถติดตอกับผูแทนยาไดในโรงพยาบาลของทาน หรือที่มีจําหนายตามรานขายยานอกโรงพยาบาล 

กระบวนการกําจัดเนื้อตาย  (Debridement Methods)  

 ในการทําแผลการกําจัดเนื้อตายเปนหัวใจสําคัญของการทําแผล เพื่อชวยใหเกิดกระบวนการหายของแผลไดเร็วขึ้น เนื่องจาก

เนื้อตายจะเปนตัวขัดขวางในการงอกเจริญของเนื้อเยื่อ การกําจัดเนื้อตายมีหลายวิธี ดังนี้คือ 4, 33

1. การกําจัดเนื้อตายโดยใชแรงกล (Mechanical Debridement) มีหลายวิธี เชน 

1.1 Wet – to – Dry dressing    คือการใชกอสชุบน้ําเกลือใหชุม แลววางลงในแผล เมื่อกอสแหงจึง

ดึงออก  ซึ่งเนื้อตายจะ หลุดติดกับผากอส ออกมา  ใชกับแผลที่มีเนื้อตาย

ตั้งแตปานกลาง ถึงมาก หามใชในแผลที่มีเนื้อเยื่อกําลังงอกเจริญ 

 

 

1.2 Hydrotherapy/ Whirlpool Debridement  คือการใหผูปวยที่มีแผลขนาดใหญลงแชในอางน้ํา ซึ่งจะมีการ

ควบคุมอุณหภูมิของน้ําใหอยูที่ 26.7 – 33.3 องศาเซลเซียส โดยอางน้ําจะ

เปนน้ําวน ซึ่งน้ําที่วนนี้จะเปนตัวชวยพา หรือกําจัดเนื้อตายออกจากแผล 

เวลาที่ใชในการแชน้ําประมาณ 10 – 20 นาที วันละ 1 – 2 ครั้ง ขอเสียคือ

ภายหลังจากการใชตองทําความสะอาดอางน้ําทุกครั้ง และในการใชวิธีนี้

ผูปวยที่ติดเชื้อมาลงแช ผูปวยอาจมีโอกาสติดเชื้อได ดังนั้นไมควรนํา
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1.3 Pulsed lavage Debridement    เปนการ irrigate โดยใชแรงดัน 4 – 15 psi ทําประมาณ 15 – 30 

นาที 1 – 2 ครั้ง ตอวัน การที่จะใหไดความดันขนาดนี้ตองใชกระบอกฉีด

ยาขนาด 35 ซีซี และหัวเข็มเบอร 19 แตในโรงพยาบาลของเราไมมี

กระบอกฉีดยา และหัวเข็มขนาดดังกลาว  จึงสามารถดัดแปลงโดยใช

กระบอกฉีดยาขนาด 20 ซีซี และหัวเข็มเบอร 20 หรือ 21 แทน การฉีด

ลางจะทําใหเนื้อตายหลุดออกมา 

 

 

2. การกําจัดเนื้อตายโดยการใชของมีคม หรือการผาตัด (Sharp/Surgical Debridment) 

เปนการกําจัดเนื้อตาย โดยการใชกรรไกร หรือมีดสําหรับผาตัดในการ

เลาะเอาเนื้อตายออกจากแผล การเลาะเอาเนื้อตายออกนั้นตองอาศัยความ

ชํานาญในการทํา เนื่องจากอาจตัดโดนหลอดเลือดได  และหลีกเลี่ยงในผูปวยที่

มีปญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หรือผูปวยที่ไดรับยาปองกันการแข็งตัว

ของเลือด 

 

3. การกําจัดเนื้อตายโดยกระบวนการกําจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ  (Autolytic Debridement) 

เปนการกําจัดเนื้อตายโดยการใหเอ็นไซมของรางกาย คอย ๆ  

กําจัดเนื้อตายอยางชา ๆ  ในความชุมชื้นที่พอเหมาะ phagocyte cells 

และ proteolytic enzymatic จะทํางาน ดังนั้นถาเราสามารถทําให

สิ่งแวดลอมภายในแผลมีความชุมชื้นที่พอเหมาะ และมีอุณหภูมิที่คงที่ 
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จะชวยใหเกิดกระบวนการนี้ไดเร็วขึ้น (โดยการใช Hydrocolloide หรือ Hydrogel ในการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นภายใน

แผล) 

4. การกําจัดเนื้อตายโดยใชเอ็นไซม (Enzymatic Debridement) 

เปนการกําจัดเนื้อตายโดยการใช exogenous enzymes กอนการใชควรทํา cross hatching 

scoring บน eschar กอน เมื่อแผลปราศจากเนื้อตายแลวจึงจะทําใหแผลเขาสูกระบวนการหาย ซึ่ง

ไดผลดี และงายตอการใช แตมีราคาคอนขางสูง ใช 2 ครั้ง ตอวัน กอนที่จะใชเอ็นไซมครั้งตอไป ใหทํา

ความสะอาดคราบเอ็นไซมเดิม และเนื้อตายที่ถูกกําจัดออกมา หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาที่เปนโลหะ เชน 

silver หรือ mercury เปนตน เนื่องจากจะทําใหลดการทํางานของเอ็นไซมลง (enzymes ที่ใชมีหลาย

ชนิด เชนfibrinolysin/deoxyribonuclease (Fibrinolysin/DNase), bacterial     

           collagenase, papain/urea เปนตน) 

 

5 การกําจัดเนื้อตายโดยใชหนอนแมลงวัน (Maggot Debridement Therapy) 22, 29 

เปนการใชหนอนแมลงวันเขียว (larvae of the green bottle fly หรือ Phaenicia sericata) ซึ่งเพาะเลี้ยง

ในหองที่ปราศจากเชื้อ กลไกการทํางานของหนอนแมลงวันคือ 

1) กําจัดเนื้อตาย โดยสามารถใชกําจัดเนื้อตายในแผลที่มีเนื้อตาย  

2) ชําระลางเชื้อโรคในแผล โดยการกําจัดแบคทีเรียในแผล และสามารถใชในแผลที่ดื้อยา

ปฏิชีวนะ      (MRSA) ได 

3) กระตุนการหายของแผล (เนื่องจากน้ําลายของหนอนแมลงวันมีผลตอ growth factor และ

การเคลื่อนไหวของหนอนเปนเหมือนการนวด micromassage ซึ่งเปนการกระตุนใหมีกระบวนการ

หายของแผลเกิดขึ้น) 
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 ในการใชหนอนแมลงวันในการกําจัดเนื้อตายนั้น ตัวหนอนแมลงวันจะบรรจุอยูในถุงผา ใชวางลงในแผลเปนเวลา 3 วันจึงคอย

นําออกแลวเปลี่ยนหนอนชุดใหม โดยหนอนจะขยายตัวจาก 1-2 mm. เปน 8-10 mm. (มีการใชตังแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และนํา

กลับมาใชอีกครั้งในป 1931 ซึ่งมีการศึกษาและนํามาใชอยางแพรหลายในอังกฤษ และอเมริกา) ใชไดดีในผูปวยที่เจ็บแผลมาก เวลาทํา

แผล หรือมีขอจํากัดในการกําจัดเนื้อตายวิธีอื่นๆ สวนขอจํากัดของการใชหนอนแมลงวันคือ มีวงจรชีวิตสั้น บางครั้งหนอนอาจเล็ดรอด

ออกมาจากถุงไดบาง เวลาทําแผลตองคอยดู และหนอนตองใช oxygen ในการหายใจ ดังนั้นการปดแผลตองระวังไมใหหนอนตาย 

นอกจากนี้ผูปวยอาจจะรูสึกเวลาหนอนเคลื่อนไหว เปนตน 

 
 

ยา และน้ํายาทีใ่ชในการทําแผล (Topical Antiseptic and Solution for Wound Dressing) 

น้ํายาที่ใชในการลางแผล และยาที่ใชในการทําแผลมีหลายชนิด ดังนี้ 4, 33

1. น้ําเกลือลางแผล (Normal Saline Solution) 

เปนสารละลายที่เปนไมเปนอันตรายกับเนื้อเยื่อ (Isotonic Solution) สวนใหญใช 0.9 % Sodium chloride ในการทํา

ความสะอาดแผล ชวยลดจํานวนแบคทีเรีย สําหรับน้ํานั้นไมไดเปน Isotonic  แตอาจใชเปนทางเลือกหนึ่งได แตไมควรใชใน

ระยะเวลานาน เนื่องจากอาจเกิดการปนเปอนเชื้อโรคได จากหลักฐานอางอิงทางวิทยาศาสตร แนะนําวาควรใชน้ํายาที่ไมเปน

อันตรายตอเนื้อเยื่อ (nontoxic cleaning solution) ในการลางแผล เพื่อจํากัดไมใหเนื้อเยื่อถูกทําลาย 

2. น้ํายาโพวิดอนไอโอดีน (Povidone-Iodine Solution) 

น้ํายาโพวิดอนไอโอดีน 1% เปนยาฆาเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดทั้ง แกรมลบ      และแกรมบวก (broad spectrum 

germicide) ใชทําความสะอาดแผลเพื่อฆาเชื้อกอน แลวจึงลางออกดวยน้ําเกลือลางแผล ลดการติดเชื้อ ผลขางเคียงของน้ํายานี้ 

เปนอันตรายตอเนื้อเยื่อที่กําลังงอกเจริญ มีพิษตอไฟโบรบลาสท และหากมีการดูดซึม iodine เขาสูรางกาย อาจทําใหไตวาย และ

ความไมสมดุลของกรด-ดาง 

3. น้ํายาเดกิ้นส (Dakin’s Solution) 
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เปนน้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆาเชือ้แบคทีเรีย ขจัดเนื้อตาย และละลายลิ่มเลอืดที่คาง  ผลคางเคียงมีผลตอ

เนื้อเยื่อทีก่ําลังงอกเจริญ ทําใหฝอไมสามารถเจริญเติบโตได มีพิษตอไฟโบรบลาสท แสบ และเจ็บปวด ในการใชสามารถใช

กอสชุบน้ํายา และคลุมลงในแผลประมาณ 5 นาที และนํากอสออก จากนั้นลางดวยน้ําเกลือนอรมอลสําหรับลางแผล 

4. น้ํายาอะซิติค (Acetic Acid Solution) 

เปนน้ํายาที่ใชทาํลายเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ใชความเขมขน 0.25 % ในการทําลายเชื้อ ผลขางเคียงเปนพิษตอไฟ

โบรบลาสท และอาจทําใหกระบวนการหายของแผลชาลง ดังนั้นควรใชในการลางแผล หรือใชกอสชุบน้ํายา และคลุมลงใน

แผลประมาณ 5 นาที และลางออกดวยน้ําเกลือ หรือใชในการ irrigate เพื่อลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อที่กําลังงอกเจริญ 
 

5. น้ํายาไฮโดรเจน เปอรออกไซด (Hydrogen peroxide) 

เปนน้ํายาที่ใชในการฆาเชื้อแบคทีเรีย และกําจัดเนื้อตาย เนื่องจากเมื่อใชน้ํายาฟอกลงในแผลจะเปนฟองฟู ซึ่งฟองที่

เกิดขึ้นจะทํางาน 

เหมือนแรงกล ทําใหเนื้อตายคอย ๆ เปอยยุย และหลุดออกได แตขอเสียของการใชน้ํายานี้คือ มีพิษตอเนื้อเยื่อเจริญ ไมควรใชใน

แผลที่เปนโพรง และมองไมเห็นกนแผล ในการใชสามารถใชสําลี หรือกอสชุบน้ํายาที่เจือจางโดยน้ําเกลือ 0.9% NSS และคลุม

ลงในแผล หรือเช็ดลงในแผลที่มีเนื้อตาย ทิ้งไว 5 นาที เพื่อใหฟองทํางานในการกําจัดเนื้อตาย แลวลางออกดวยน้ําเกลือนอร

มอลสําหรับลางแผล ไมควรใชในแผลที่มีเนื้อเยื่องอกเจริญ  

6. ซิลเวอรซัลฟาไดอะซิน (Silver Sulfadiazine) 

ลักษณะเปนครีมสีขาว มีตัวยาสําคัญคือ 1% Silver Sulfadiazine กระจายอยูใน Hydrophilic Base ในรูป 

Oil in Water Emulsion ตัวยา Silver Sulfadiazine อยูในรูป Micronized Crystalline Poweder จะปลอย

ตัวยาออกมาชาๆ ทําใหไมเสียสมดุลยของเกลือแรในรางกาย แตปริมาณที่ปลอยมีฤทธิ์เพียงพอที่ใชฆา 

และยับยั้งเชื้อโรค สามารถฆาแบคทีเรียไดทั้งแกรมลบ และแกรมบวก รวมทั้งเชื้อราบางชนิด เนื้อครีมมี 
www.sn

mri.g
o.t

h



                                                                                                   

pH ประมาณ 5.7 และเปน Hydrophilic Base ทําให Spread /remove ทําไดสะดวก ยานี้ปราศจากเชื้อ 

จึงสามารถทาลงในแผลได แผลที่ใชเปนแผลติดเชื้อ แผลไฟไหมน้ํารอนลวก  

แผลกดทับ แผลเบาหวานที่เทา และแผลที่เกิดจากหลอดเลือด (Venous Ulcers) เปนตน  

 หมายเหตุ บางโรงพยาบาลสามารถผลิตยาลักษณะเปนครีมสีขาวที่ใสในแผลไดเอง โดยผสม Zinc ลงไป เพื่อชวย

สงเสริมการหายของแผล สามารถนํามาใชไดทั้งในแผลกดทับ (Pressure Ulcers) แผลเบาหวานที่เทา (DM foot Ulcers) แผลที่เกิดจาก

หลอดเลือด (Venous Ulcers) และแผลไฟไหมน้ํารอนลวก (Burn Wounds) เปนตน 
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แนวทางการทาํแผลสําหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล  

(**ในการเลือกใชอุปกรณหรือวัสดุปดแผลขึ้นอยูกับ ปจจัยทางดานเศรษฐานะของผูปวย และปจจัยทางดานอุปกรณที่มีในแตละโรงพยาบาล**) 
 

 ทําความสะอาดแผลดวยน้ําเกลือ แลวซับใหแหง 

 ทาดวยโลชั่น, ครีม เพื่อปองกันผิวจากความเปยกชื้น แลวลดการกดทับ 

หรือลดความเปยกชื้นบริเวณแผล หรือ 

 ปดดวยแผนฟลม(Transparent film)ปด 3-5 วัน หรือใช Hydrocolloid 

ชนิดแผนบาง/หนา (ปด 5-7 วัน)  เพื่อปองกันไมใหแผลเปลี่ยนระดับ 

ระดับที่ 2 

 

ไมใช 

ใช 

 ใชการลางแผลดวยการ Irrigate โดยใช Syringe Disp. ไมติดหัวเข็ม

ดูดน้ําเกลือฉีดลาง เพื่อลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเจริญ 

 ทาดวย Zinc oxide หรือ Silver sulfadiazine  ปดดวยกอส (OD / AD) 

หรือ  

 ปดดวย  Tulle หรือวาสลีนกอสปด แลวคลุมปดดวยกอสบางๆ (Bid / 

OD) หรือ 

 ปดดวย Hydrocolloid (ตองแนใจวาแผลไมติดเชื้อ) ปด 3-5 วันขึ้นกับ

ปริมาณ exudates หรือ 

 ถาเนื้อเยื่อเจริญแหงมากใหใช Hydrogel ใสในแผลและปดกอส (OD) 

 ถาเปนแผล Donor site ใช Tulle หรือ Ca Alginate (ปด 2-3 วัน) หรือ 

Foam (ปด 3-5 วัน ขึ้นกับปริมาณ exudate) 

ใช 
มีเนื้อเยื่อ

เจริญ 

 

ระดับที่ 1 

 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 
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ใช 
มีเนื้อตายสีเหลืองเปอยยุย 

(slough) และมีสิ่งคัดหลั่ง

จากแผล (exudate) 

ใช 
 ลางทําความสะอาดโดยใชสําลีชุบน้ําเกลือ หรือใช Syringe 

เพื่อลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเจริญ 

 ทาดวย Zinc oxide หรือ Silver sulfadiazine  ปดดวยกอส 

(OD / AD) หรือ  

 ปดดวย  Tulle หรือวาสลีนกอสปด แลวคลุมปดดวยกอส

บางๆ (bid / OD) หรือ 

 ใช Hydrogel ปดดวยกอส (OD) หรือ 

 ใช Hydrocolloid ปดแผล แตตองแนใจวาแผลไมติดเชื้อ 

และแผน สามารถปดถึงกนแผล (ประมาณ 2 - 3 วัน) 

ไมใช 

 ใชการลางแผลดวยการ Irrigate โดยใช Syringe Disp. ติด

หัวเข็มดูดน้ําเกลือฉีดลาง เพื่อใชแรงดนัในการกําจดัเนือ้
ตาย 

 ใชกอสชุบน้ําเกลือแบบ Wet – to – dry เพือ่ประโยชนใน

การกําจัดเนื้อตาย หรือ 
 ใช Hydrogel ใสแผล เพื่อใหแผลมีความชุมชื้น และชวย

กําจัดเนื้อตาย (OD) หรือ 
 ปดดวย Hydrocolloid (ตองแนใจวาแผลไมติดเชื้อ) ปด 3-5 

วันขึ้นกับปริมาณ exudate  

มีผสมทั้งเนื้อตาย และ 

เนื้อเยื่อเจริญ 

 

ไมใช 
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ระดับ 3 – 4 

 

ใช 
มีเนื้อตาย แตไมมีสิ่ง

คัดหลั่งออกจากแผล 

หรือมีเพียงเล็กนอย 

 

ใช 

 ใชการลางแผลดวยการ Irrigate โดยใช Syringe Disp. 

ไมติดหัวเข็มดูดน้ําเกลือฉีดลาง เพื่อลดการบาดเจ็บของ

เนื้อเยื่อเจริญ 

 ใช Hydrogel ปดดวยกอส (OD) หรือ 

 ใช Silver Zinc ใสในแผล แลวปดกอส ( OD) หรือ 

 ใช Negative Pressure หรือ VAC Dressing (ภายใต

แรงดัน 125 mmHg เปลี่ยนฟองน้ําทุก 72 ชั่วโมง) 

ไมมีเนื้อตาย 

 

ไมใช 

 ลางทําความสะอาดโดยใชสําลีชุบน้ําเกลือ 
 เลือกวิธีการ Debridement (กําจัดเนื้อตาย) ตาม

ภาคผนวกโดยอาจใช Wet-to-Dry,  Hydrogel, Chemical 

(Hydrogenperoxide), Maggot, Enzyme หรือ Sharp 

Debridement เปนตน 

 ใช Hydrogel ปดดวยกอส (OD) เพื่อเพิ่มความชุมชื้น

ใหกับแผล หรืออาจใช Wet-to-Wet (คอยหยอดน้ําเกลือ

ลงในผากอสทุก 2 – 4 ชั่วโมง และเปลี่ยน D/S Bid) 

 ใช Silver Zinc ใสในแผล แลวปดกอส ( OD) 

 ตรงสวนทีมีเนื้อเยื่อเจริญใหใช Tulle ปด เพื่อปองกัน

ไมใหเนื้อเยื่อเจริญจนเกินขอบแผล และปดทับดวยกอส 

 ถากําจัดเนื้อตายหมดแลวใหประเมินแผลใหม แลวคอย
เลือกวิธีการทําแผลตอ 

ไมใช 

ใช

ไมใช 
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มีเนื้อตาย และมีสิ่งคัดหลั่ง

ปริมาณปานกลาง – มาก 

 

 ใชการลางแผลดวยการ Irrigate โดยใช Syringe Disp. 

ติดหวัเข็มดูดน้ําเกลือฉีดลาง เพื่อใชแรงดนัในการ
กําจัดเนื้อตาย 

 เลือกวิธีการ Debridement (กําจัดเนื้อตาย) ตาม

ภาคผนวกโดยอาจใช Wet-to-Dry,   Chemical 

(Hydrogenperoxide), Maggot, Enzyme หรือ Sharp 

Debridement เปนตน (ไมใช Hydrogel เพราะน้ําใน

แผลมีมากอยูแลว) 

 ลดปริมาณน้ําในแผล (exudate)โดยใช Alginate, หรือ

Hydrofiber (OD/Bid ขึ้นกับปริมาณน้ําในแผล) ไมใช 

ใช  ใชการลางแผลดวยการ Irrigate โดยใช Syringe Disp. ไมติดหัวเข็มดูด

น้ําเกลือฉีดลาง  

 ถาแผลติดเชื้อ(โดยการทํา Tissue C/S) สามารถใช Pevidine dilute 1:10 

ฉีดลางกอน แลวลางดวยน้ําเกลือตาม หามใชน้ํายา Hydrogereroxide 

เนื่องจากมองไมเห็นกนแผล ซึ่งอาจมีfistula ได 

 ลดปริมาณน้ําในแผล (exudate)โดยใช Alginate, หรือHydrofiber 

(OD/Bid ขึ้นกับปริมาณน้ําในแผล) 

 หลังจากน้ําในแผล (exudate) ลดลง จึงคอยมาประเมินแผลใหม 

 ถาแผลมีเนื้อเยื่อเจริญดี ไมติดเชื้อสามารถใช Negative pressure ได และ

สามารถใหศัลยแพทย Plastic พิจารณารักษาโดยการทํา Flap หรือ Graft  

เปนแผลโพรงทั้งปากแผลกวาง และแคบ 
มีสิ่งคัดหลั่งปริมาณมาก 

ใช 

ไมใช 
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ไมทราบระดับ 

 

ใช 

 ลางทําความสะอาดโดยใชสําลีชุบน้ําเกลือ 

 เลือกวิธีการ Debridement (กําจัดเนื้อตาย) ตามภาคผนวกโดยอาจใช 

Wet-to-Dry, Hydrogel, Hydrocolloid, Chemical (Hydrogenperoxide), 

Enzyme หรือ Sharp Debridement เปนตน  

 ถากําจัดเนื้อตายหมดแลว ใหประเมินแผลใหม แลวคอยเลือกวิธีการทํา

แผลตอ 

ใช

 ลางทําความสะอาดโดยใชสําลีชุบน้ําเกลือ 

 ทาดวย Zinc oxide หรือ Silver sulfadiazine  ปดดวยกอส (OD / AD) 

หรือ 

 ปดดวย Hydrocolloid  ปด 3-5 วันขึ้นกับปริมาณ exudates 

 ถา Bleb แตกใหตัดผิวหนังใหเปดแผลใหหมด แลวใช Silver 

sulfadiazine  ปดดวยกอส (OD / AD) หรือ ทําแผลเหมือนแผลระดับ 2 

 ถา Burn พื้นที่มากๆ ใช Silver sulfadiazine  หรือ ใช Hydrofiber หรือ 

Nano-crystalline หรือ Ionic silver 

แผล Burn ที่ Bleb 

ยังไมแตก 

(เกิดจากการเสียดสี) 

                                                                                                   

ไมใช 
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แบบวัดความเชื่อในความสามารถในตนเองของผูปวย  คร้ังท่ี ………….. 

ใหทานโปรดเลือกขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานตองการเลือก 

ขอความ มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

1. ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ฉันสามารถผอนคลายความเครียดดวยตนเองได      

2. เมื่อไปงานเลี้ยง/เทศกาล/งานบุญ ฉันสามารถควบคุมการรับประทานที่

ถูกตองกับโรคที่เปนอยูได 

     

3. ฉันสามารถหาเวลาพอที่จะออกกําลังกายได      

4. ฉันสามารถใชเวลาที่มีอยูดูแลตนเองไดคุมคา      

5. ฉันสามารถออกกําลังกาย หรือกายภาพบําบัดไดถูกตอง      

6. ฉันสามารถทําหนาที่ตามบทบาทไดดีเหมือนเดิม      

7. ฉันคิดวาฉันสามารถใหกําลังใจแกตนเองได      

8. ฉันคาดวาฉันสามารถใหความรวมมือในการรักษาพยาบาลไดตลอด      

9. ฉันมีความอดทนในการฝกกายภาพบําบัด      

10. ฉันไมเบื่อกับการตองอยูโรงพยาบาลซักระยะหนึ่ง      

11. ฉันคาดวาฉันจะสามารถแกไขปญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได      

12. ฉันไมเหนื่อยกับการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค/การปฏิบัติตัว

ของฉัน 

     

13. ฉันกลาที่จะถามแพทย/พยาบาลเกี่ยวกับความเจ็บปวยของฉัน      

14. ฉันเชื่อวาฉันจะไมทําใหผูอื่นรําคาญหรือเบื่อ      

15. ฉันคาดวาฉันสามารถชวยตนเองได      

16. ฉันยังมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน      

17. ฉันสามารถจัดสิ่งแวดลอมที่เปนผลดีตอสุขภาพของฉันได      

18. ฉันสามารถควบคุมการปรุงอาหารที่ถูกตองของบุคคลในบานได หรือ

การซื้ออาหารจากนอกบานได 

     

19. ฉันสามารถหาเวลาพักผอนได      

20. ฉันสามารถควบคุมปจจัยเสี่ยงของโรคได เชนการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา      
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แบบวัดความเชื่อในความสามารถในตนเองของญาตผิูปวย    คร้ังท่ี…………… 

ใหทานโปรดเลือกขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานตองการเลือก 

ขอความ มาก 

ท่ีสุด 

มาก ป าน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

1. ฉันสามารถชวยใหผูปวยหายได      

2. ฉันสามารถจัดอาหารที่ถูกตองใหผูปวยได      

3. ฉันมีเวลาดูแลผูปวยได      

4. ฉันสามารถใชเวลาที่มีอยูดูแลผูปวยไดคุมคา      

5. ฉันสามารถชวยผูปวยฝกออกกําลังกาย หรือกายภาพบําบัดไดถูกตอง      

6. ฉันทําหนาที่ตามบทบาทไดดีเหมือนเดิม      

7. ฉันคิดวาฉันสามารถใหกําลังใจแกผูปวยได      

8. ฉันคาดวาฉันสามารถใหความชวยเหลือดานคารักษาพยาบาลแกผูปวย

ไดตลอด (ถาไมใชผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาลไมตองตอบขอนี้ และใหขีด ---) 

     

9. ฉันมีความอดทนในการใหการดูแลผูปวย      

10. ฉันไมเบื่อกับสภาพรางกายผูปวยที่เปลี่ยนแปลงไป      

11. ฉันคาดวาฉันจะสามารถแกไขปญหา หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับ

ผูปวยได 

     

12. ฉันไมเหนื่อยกับการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค หรือการปฏิบัติ

ตัวของผูปวย 

     

13. ฉันกลาที่จะถามแพทยเกี่ยวกับความเจ็บปวยของผูปวย      

14.  ฉันกลาที่จะถามพยาบาลเกี่ยวกับความเจ็บปวยของผูปวย      

15. ฉันเชื่อวาฉันจะไมรําคาญคําบนของผูปวย      

16. ฉันยังมีแรงพอที่จะชวยผูปวย      

17. ฉันยังมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน      

18. ฉันสามารถหาปจจัยที่จําเปนใหผูปวยได      

19. ฉันยังเปนที่ยอมรับของผูปวย      

20. ฉันยังสามารถเปนที่พึงของผูปวยได      
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แบบประเมินความรูสําหรับผูปวย และญาติ เก่ียวกับเรื่องการปองกัน และการดูแลแผลกดทับ 

คําชี้แจง ใหทานทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ทานเห็นวาถูก และทําเครื่องหมาย  X หนาขอที่ทานเห็นวาผิด 

 

________  1. แผลกดทับหมายถึง บริเวณที่มีการตายของเซลล และเนื้อเยื่อจากการขาดเลือดอันเปนผลจากการถูกกด

ทับเปนเวลานาน ๆ 

________  2. ปจจัยเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับมีหลายปจจัยเชน แรงกดทับ แรงเลื่อนไถล แรงถูไถ และความเปยกชื้น 

เปนตน 

________  3.  ผูปวยสามารถนอนบนที่นอนลมไดโดยไมตองพลิกตะแคงตัว จะสามารถปองกันการเกิดแผลกดทับได 

________  4. แผลกดทับสวนใหญมักเกิดตามปุมกระดูก เชนบริเวณกนกบ สะโพก และตาตุม เปนตน 

________  5. รอยแดงที่เกิดตามปุมกระดูก เมื่อพลิกตะแคงตัวแลวรอยไมจางหาย แสดงวาเปนแผลกดทับระดับที่ 1 ไม

จําเปนตองทําอะไร แผลสามารถหายไปเองได 

________  6. ผิวหนังของผูปวยสูงอายุจะบางกวาผิวหนังของคนวัยหนุมสาว เนื่องจากความตึงตัวของผิวหนังลดลง 

และชั้นไขมันใตผิวหนังบางลง 

________  7. ผูปวยที่มีแผลกดทับควรรับประทานอาหารโปรตีนสูง วิตามินซี และวิตามินอื่นๆ เพื่อสงเสริมการหาย

ของแผล และควรงดสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

________  8. ผูปวยที่มีแผลกดทับไมควรที่จะรับประทานไข เนื่องจากเมื่อแผลหายจะทําใหกลายเปนแผลเปนนูนขึ้น 

________  9. ในการทําแผลกดทับนั้น น้ํายาที่ใชในการลางแผล สามารถใชแอลกอฮอลได ถาแผลมีเนื้อตายสามารถใช

ไฮโดรเจน เปอรร็อกไซด ในการฟอกแผลเพื่อกําจัดเนื้อตายได 

________ 10. หากผูปวยไมสามารถกลั้นปสสาวะ หรืออุจาระได สามารถใสผาออมผูใหญได แตควรทาโลชั่น หรือวา

สลีนที่กนกอนทุกครั้ง เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ และควรตรวจดูปสสาวะ หรืออุจจาระทุก 2 - 4 

ช่ัวโมง  

________ 11. น้ํายาที่ใชในการลางแผลที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อเจริญ คือน้ําเกลือนอรมอล (0.9% 

NSS) 

________ 12. ผูปวยที่อวนไมมีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ แตผูปวยที่ผอมมาก ๆ และขาดสารอาหาร มีโอกาสเกิด

แผลกดทับไดงาย 

________ 13. ในการนั่งควรใหผูปวยน่ังบนหวงยาง เพื่อลดแรงกดทับ และปองกันไมใหเปนแผลกดทับ 

________ 14. การพลิกตะแคงตัวผูปวยควรใหผูปวยนอนตะแคงกึ่งควํ่า หรือก่ึงหงาย โดยใหสะโพกทํามุม 30 องศากับ

ที่นอน เพื่อลดแรงกดทับ 

________ 15. ผูปวยที่ชวยเหลือตนเองได ควรใชกระจกสองดูกน หรือบริเวณผิวหนัง หรือปุมกระดูกที่มองไมเห็น เพื่อ

ประเมินสภาพผิวหนังทุกวัน ปองกันการเกิดแผลกดทับ  
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เฉลยแบบประเมินความรูสําหรับผูปวย และญาติ เก่ียวกับเรื่องการปองกัน และการดูแลแผลกดทบั 

คําชี้แจง ใหทานทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ทานเห็นวาถูก และทําเครื่องหมาย  X หนาขอที่ทานเห็นวาผิด 

 

_____  1. แผลกดทับหมายถึง บริเวณที่มีการตายของเซลล และเนื้อเยื่อจากการขาดเลือดอันเปนผลจากการถูกกด

ทับเปนเวลานาน ๆ 

_____  2. ปจจัยเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับมีหลายปจจัยเชน แรงกดทับ แรงเลื่อนไถล แรงถูไถ และความเปยกชื้น 

เปนตน 

X  _____  3.  ผูปวยสามารถนอนบนที่นอนลมไดโดยไมตองพลิกตะแคงตัว จะสามารถปองกันการเกิดแผลกดทับได 

_____  4. แผลกดทับสวนใหญมักเกิดตามปุมกระดูก เชนบริเวณกนกบ สะโพก และตาตุม เปนตน 

X  _____  5. รอยแดงที่เกิดตามปุมกระดูก เมื่อพลิกตะแคงตัวแลวรอยไมจางหาย แสดงวาเปนแผลกดทับระดับที่ 1 ไม

จําเปนตองทําอะไร แผลสามารถหายไปเองได 

_____  6. ผิวหนังของผูปวยสูงอายุจะบางกวาผิวหนังของคนวัยหนุมสาว เนื่องจากความตึงตัวของผิวหนังลดลง 

และชั้นไขมันใตผิวหนังบางลง 

_____  7. ผูปวยที่มีแผลกดทับควรรับประทานอาหารโปรตีนสูง วิตามินซี และวิตามินอื่นๆ เพื่อสงเสริมการหาย

ของแผล และควรงดสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

X  _____  8. ผูปวยที่มีแผลกดทับไมควรที่จะรับประทานไข เนื่องจากเมื่อแผลหายจะทําใหกลายเปนแผลเปนนูนขึ้น 

X  _____  9. ในการทําแผลกดทับนั้น น้ํายาที่ใชในการลางแผล สามารถใชแอลกอฮอลได ถาแผลมีเนื้อตายสามารถใช

ไฮโดรเจน เปอรร็อกไซด ในการฟอกแผลเพื่อกําจัดเนื้อตายได 

_____ 10. หากผูปวยไมสามารถกลั้นปสสาวะ หรืออุจาระได สามารถใสผาออมผูใหญได แตควรทาโลชั่น หรือวา

สลีนที่กนกอนทุกครั้ง เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ และควรตรวจดูปสสาวะ หรืออุจจาระทุก 2 - 4 

ช่ัวโมง  

_____ 11. น้ํายาที่ใชในการลางแผลที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อเจริญ คือน้ําเกลือนอรมอล (0.9% 

NSS) 

X  _____ 12. ผูปวยที่อวนไมมีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ แตผูปวยที่ผอมมาก ๆ และขาดสารอาหาร มีโอกาสเกิด

แผลกดทับไดงาย 

X  _____ 13. ในการนั่งควรใหผูปวยน่ังบนหวงยาง เพื่อลดแรงกดทับ และปองกันไมใหเปนแผลกดทับ 

  ____ 14. การพลิกตะแคงตัวผูปวยควรใหผูปวยนอนตะแคงกึ่งควํ่า หรือก่ึงหงาย โดยใหสะโพกทํามุม 30 องศากับ

ที่นอน เพื่อลดแรงกดทับ 

  ____ 15. ผูปวยที่ชวยเหลือตนเองได ควรใชกระจกสองดูกน หรือบริเวณผิวหนัง หรือปุมกระดูกที่มองไมเห็น เพื่อ

ประเมินสภาพผิวหนังทุกวัน ปองกันการเกิดแผลกดทับ  
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	           1 คะแนน  ไม่รู้สึกตัว หรือไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวด หรือได้ยาระงับปวด หรือเป็นอัมพาตทั้งตัว (ทั้ง 4 ส่วน)
	หมวดที่ 2   ความเปียกชื้น (Moisture)  

	            1 คะแนน  นอนอยู่บนเตียงตลอด 24 ชั่วโมง
	หมวดที่ 5  ภาวะโภชนาการ (Nutrition)
	หมวดที่ 6  แรงเสียดสี และแรงเสียดทาน (Friction and Shear)
	คะแนนรวม  (16 คะแนน เสี่ยงเล็กน้อย, 15 คะแนน เสี่ยงปานกลาง, 12-14 คะแนน เสี่ยงมาก, < 12 คะแนนเสี่ยงมากที่สุด)
	ช
	           1 คะแนน  ไม่รู้สึกตัว หรือไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวด หรือได้ยาระงับปวด หรือเป็นอัมพาตทั้งตัว
	หมวดที่ 2   ความเปียกชื้น (Moisture)  



	            1 คะแนน  นอนอยู่บนเตียงตลอด 24 ชั่วโมง
	หมวดที่ 5  ภาวะโภชนาการ (Nutrition)
	หมวดที่ 6  แรงเสียดสี และแรงเสียดทาน (Friction and Shear)
	คะแนนรวม 
	 (16 คะแนน เสี่ยงเล็กน้อย, 15 คะแนน เสี่ยงปานกลาง, 12-14 คะแนน เสี่ยงมาก, < 12 คะแนนเสี่ยงมากที่สุด)
	ลงชื่อ
	     Age of Wound
	S  Size, Shape, Stage
	     Shape
	     Stage
	S  Sinus tract, Tunneling, Undermining, Fistulas
	E  Exudate
	     Amount          None         Scant         Moderate     Large
	S  Sepsis 
	S  Surrounding skin
	M  Maceration
	E  Epithelialization
	N  Necrotic tissue
	T  Tissue bed
	S  Status


	วัสดุที่ใช้ในการทำแผล และดูแลผิวหนัง  (Wound Care & Skin Care Product) สำหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล
	Hydrogel
	Foam
	 ในการใช้หนอนแมลงวันในการกำจัดเนื้อตายนั้น ตัวหนอนแมลงวันจะบรรจุอยู่ในถุงผ้า ใช้วางลงในแผลเป็นเวลา 3 วันจึงค่อยนำออกแล้วเปลี่ยนหนอนชุดใหม่ โดยหนอนจะขยายตัวจาก 1-2 mm. เป็น 8-10 mm. (มีการใช้ตังแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และนำกลับมาใช้อีกครั้งในปี 1931 ซึ่งมีการศึกษาและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอังกฤษ และอเมริกา) ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่เจ็บแผลมาก เวลาทำแผล หรือมีข้อจำกัดในการกำจัดเนื้อตายวิธีอื่นๆ ส่วนข้อจำกัดของการใช้หนอนแมลงวันคือ มีวงจรชีวิตสั้น บางครั้งหนอนอาจเล็ดรอดออกมาจากถุงได้บ้าง เวลาทำแผลต้องคอยดู และหนอนต้องใช้ oxygen ในการหายใจ ดังนั้นการปิดแผลต้องระวังไม่ให้หนอนตาย นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเวลาหนอนเคลื่อนไหว เป็นต้น
	ยา และน้ำยาที่ใช้ในการทำแผล (Topical Antiseptic and Solution for Wound Dressing)


	แนวทางการทำแผลสำหรับพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล 



