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º·¤Ñ´Â‹Í
แผลกดทับเปนภาวะแทรกซอนซึ่งสะทอนคุณภาพการพยาบาลที่พบไดบอยในผูปวยวิกฤตเนื่องจาก
ผูปวยวิกฤตมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว การไดรับสารนํ้าและสารอาหารไมเพียงพอ ทําใหผิวหนังสูญเสียหนาที่
เกิดแผลกดทับ สงผลกระทบตอผูปวยและครอบครัว การปองกันการเกิดแผลกดทับจึงเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ โดยเฉพาะ
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ ในปจจุบันเครื่องมือที่ใชในการประเมินความเสี่ยงยังไมมีความไว
และไมครอบคลุมปจจัยเสี่ยงในผูปวยวิกฤต ทําใหไมสามารถคัดกรองระดับความเสี่ยงที่นําสูการปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการเกิดแผลกดทับได บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ทบทวนความรูเกีย่ วกับปจจัยเสีย่ งตอการเกิดแผลกด
ทับในผูปวยวิกฤตและวิเคราะหเครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินความเสีย่ ง พบวาเครือ่ งมือประเมิน Cubbin Jackson
ถึงแมวาจะใชเวลาในการประเมินนานกวา แตมีหวั ขอในการประเมินทีค่ รอบคลุมปจจัยเสีย่ งในผูปวยวิกฤตมากกวา
เครื่องมืออื่นๆ ที่ทบทวน
คําสําคัญ : แผลกดทับ เครื่องมือประเมินความเสี่ยง ผูปวยวิกฤต

Abstract
The pressure injury is a complication which reﬂects the nursing care quality. It is the most common
in critically ill patients because they are commonly dehydrated and malnourish, so their skin loses the function
leads the patients to the pressure injury. Because the pressure injury affects both of the patients and their
family, prevention is a critical issue, especially in terms of risk assessment. Currently, the risk assessment
tools are not sensitive and do not cover all of the risk factors in critically ill patients, as a result, the risk
levels cannot be screened for the prevention of the pressure injury. The purpose of this article was to review
the knowledge about the risk factors of the pressure injury and review the risk assessment tools. In spite of its
time consuming, the Cubbin Jackson is superior to other reviewed tools in terms of its inclusiveness of risks
related to pressure injury in critically ill patients.
keywords: pressure injury, risk assessment tool, critically ill patients
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º·¹íÒ
แผลกดทับที่เกิดในโรงพยาบาลคือ 1 ใน 10
ตัวชี้วัดสําคัญ ที่บ งบอกถึงคุณภาพการดูแลผิวหนัง
ผูปวยของพยาบาลโดยตรง เปนภาวะแทรกซอนทีเ่ ปน
ปญหาสําคัญของโรงพยาบาลทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ผูปวยวิกฤต 1,2 จากการศึกษาอุบัติการณ (incidence)
และความชุก (prevalence) ของการเกิดแผลกดทับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในผู ปวยทั่วไปพบอุบัติการณ
รอยละ 8.8-25.1 ผูปวยวิกฤตพบอุบัติการณรอยละ
19.2-45.5 และมีความชุกของการเกิดแผลกดทับรอย
ละ 7.2 3,4 ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมีตัวเลขอุบัติ
การณทีช่ ดั เจน แตไดมีการศึกษาการเกิดแผลกดทับใน
ผูปวยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ มมีโรคเบาหวาน
รวมดวยพบอุบตั กิ ารณการเกิดรอยละ1.7-41.6 5 และ
จากการสํารวจความชุกของการเกิดแผลกดทับโดย
สมาคมเครือขายพัฒนาการพยาบาลแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พบความชุกรอยละ
4.69 และโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดขอนแกน หอ
ผูปวยทั่วไปพบมีความชุก รอยละ 0-20 แตหอผูปวย
วิกฤตมีความชุกรอยละ 16.67-50 ซึง่ เปนอัตราความ
ชุกที่ค อนขางสูง สงผลกระทบตอผู ปวยหลายดาน
ไดแก ดานรางกายทําใหเกิดความเจ็บปวด จากแผล
กดทับตัง้ แตระยะแรกและเมือ่ เปนแผลเรือ้ รังก็มโี อกาส
เสีย่ งตอการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ การเคลือ่ นไหวของรางกาย
ลดลงหรื อ พิ ก าร สงผลใหผู ปวยมี ภ าวะพึ่ ง พาและ
คุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง และพบวาผูปวยที่เกิด
แผลกดทับมีอัตราการตายมากกวาผูปวยที่ไมมีแผล
กดทับถึงรอยละ7.3 6 ผลกระทบดานจิตใจทําใหผูปวย
สูญเสียภาพลักษณ เกิดความวิตกกังวลและอารมณ
เปลีย่ นแปลง 7 ผลกระทบตอครอบครัวพบวานอกจาก
ทําใหครอบครัวมีความเครียดวิตกกังวลเกีย่ วกับอาการ
ของผูปวยแลว ครอบครัวตองรับภาระดูแลเพิ่มขึ้นใน
ผูปวยที่มีภาวะพึ่งพา ภาระคาใชจายในการรักษาและ
ดูแลแผล และสุดทายคือผลกระทบตอระบบบริการ
สุขภาพคือ ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึน้ สูญเสีย
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คาใชจายในการรักษาแผลกดทับเพิม่ ขึน้ ซึง่ ในประเทศ
แถบยุโรปไดมีการศึกษาคาใชจายในการรักษาแผล
กดทับพบวาสูงถึง 1.71-470.49 ยูโรตอคนตอวัน
หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 65-17,832 บาทตอคน
ตอวัน 8
สําหรับผูปวยวิกฤตเปนกลุมทีม่ คี วามเสีย่ งตอ
การเกิดแผลกดทับสูง เนื่องจากลักษณะการเจ็บปวยที่
รุนแรงทําใหระดับความรูสึกตัวลดลง ตองนอนพักบน
เตียงเปนระยะเวลานาน ไดรับการรักษาดวยการใส
เครื่องชวยหายใจ การไดรับยาเฉพาะ และระบบไหล
เวียนเลือดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา1 วิธีการปองกัน
การเกิดแผลกดทับนั้นมีขั้นตอนที่สําคัญเปนอยางยิ่ง
คือการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับเพื่อ
คัดกรองระดับความเสีย่ งนําไปสูการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับไดอยางเหมาะสม ใน
ปจจุบันแบบประเมินที่นิยมใชทั่วไปคือแบบประเมิน
ของบราเดนประกอบดวยการประเมินปจจัย 6 ดาน
ไดแก การรับรูความรูสึก การเคลื่อนไหวรางกาย การ
ปฏิบัติกิจกรรม ความชื้นของผิวหนัง ภาวะโภชนาการ
แรงเสียดสีและแรงเฉือน 9 ผูเขียนไดทําการศึกษาโดย
ใชแบบประเมินของบราเดนเก็บขอมูลประเมินความ
เสีย่ งยอนหลังในผูปวยวิกฤตทีเ่ กิดแผลกดทับแลวของ
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน ในชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จํานวน 19 ราย
ไดพบวาผูปวยมีระดับเสี่ยงนอย 3 ราย เสี่ยงปานกลาง
8 ราย เสี่ยงสูง 7 ราย และเสี่ยงสูงมาก 1 ราย ในผูปวย
ทีป่ ระเมินไดระดับความเสี่ยงนอยถึงปานกลางจํานวน
11 ราย มีการเกิดแผลกดทับแสดงใหเห็นวาแบบ
ประเมินของบราเดนที่ใชอยู อาจไมมีความไวในการ
คั ด กรองผู ปวยที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และไมครอบคลุ ม
ปจจัยเสีย่ งในผูปวยวิกฤต สอดคลองกับการศึกษาของ
Sousa ที่พบวาแบบประเมินของบราเดนสําหรับผูปวย
วิกฤตมีความไวเพียง รอยละ 66.710 และมีความ
จําเพาะ รอยละ 70.7 10เทานั้น ตอมาในชวงเดือน
กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผูเขียนจึงไดทําการ
»‚·Õè 42 ©ºÑº·Õè 2 (àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹) 2562
Volume 42 No.2 (April-June) 2019

á¼Å¡´·Ñº»˜ÞËÒ·Õè«Ñº«ŒÍ¹ã¹¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ : à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

ศึ ก ษาทบทวนหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษที่ เ กี่ ย วของกั บ
ปจจัยเสีย่ งของการเกิดแผลกดทับและไดทําการศึกษา
โดยการคัดเลือกแบบประเมินทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ
แนะนําใหใชในผูปวยวิกฤตจํานวน 2 แบบประเมินและ
แบบประเมินของบราเดน (1998) ซึง่ เปนแบบประเมิน
มาตรฐาน9 ที่ใชในหอผูปวยทั่วไปและหอผูปวยวิกฤติ
โรงพยาบาลทีศ่ กึ ษารวมเปน 3 แบบประเมิน และไดนํา
มาประเมินผูปวยวิกฤตที่ยังไมเกิดแผลกดทับจํานวน
5 ราย ผลการประเมินพบวาแบบประเมินของบราเดน
มีระดับคะแนนความเสี่ยงนอยกวาแบบประเมินอื่นที่
คัดสรรมา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการเกิดแผลกดทับใน
ผูปวยวิกฤตินนั้ เปนปญหาทีซ่ บั ซอนและเครือ่ งมือทีจ่ ะ
ใชในการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลตองมี
ความไวและครอบคลุมปจจัยทีเ่ กีย่ วของอยางเพียงพอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายปจจัย
สงเสริมและกลไกการเกิดแผลกดทับในผูปวยวิกฤต
และนําเสนอการทบทวนวิเคราะหเกี่ยวกับเครื่องมือ
ประเมินความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับสําหรับผูปวย
วิกฤตในปจจุบนั และเพือ่ เปนขอมูลใหบุคลากรทางการ
แพทยไดมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชแบบประเมิน
การเกิดแผลกดทับไดอยางเหมาะสมในการดูแลผูปวย
วิกฤติ

¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÅÑ¡É³Ð¢Í§á¼Å¡´·Ñº
แผลกดทับ มีชื่อเรียกที่หลากหลายไดแก
bed-sore, decubitus ulcer, pressure sore หรือบางครัง้
เรียกวา pressure necrosis หรือ ischemic ulcer แตชื่อ
ที่ นิ ย มใชกั น อยางแพรหลายในทางการแพทยคื อ
pressure ulcer11 ซึ่งตอมาไดถูกเปลี่ยนชื่อเรียกมาเปน
pressure injury โดยสถาบัน National Pressure Ulcer
Advisory Panel หรือ NPUAP ในป ค.ศ. 2016 จาก
การประชุมรวมกันของผูเชี่ยวชาญเรื่องแผลกวา 400
คน ในเมือง ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหไดขอ
สรุปในการเปลี่ยนคํานิยามแผลกดทับ เพื่อใหตรงกับ
ลักษณะของผิวหนังทีถ่ กู ทําลาย แผลกดทับจึงหมายถึง
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การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อผิวหนังเฉพาะที่ และ/หรือ
เนือ้ เยือ่ ใตชัน้ ผิวหนัง มักจะพบบริเวณปุมกระดูก หรือ
บริเวณที่มีเครื่องมือแพทยกดทับ ลักษณะผิวหนังอาจ
มีหรือไมมีรอยฉีกขาด บางครัง้ อาจรูสึกเจ็บปวด ซึง่ เปน
ผลมาจากแรงกดที่รุนแรงและ / หรือ ระยะเวลาที่ถูก
กดนานรวมกับแรงเฉือน ความทนของเนื้อเยื่อตอแรง
กดและแรงเฉือนขึ้นอยูกับภาวะโภชนาการ ระบบไหล
เวียนเลือด โรครวมและสภาวะของผิวหนัง นอกจากนี้
ยังมีแผลกดทับที่เกิดจากเครื่องมือแพทย (medical
device related pressure ulcer) ซึง่ หมายถึงการบาดเจ็บ
ของเนือ้ เยือ่ ผิวหนังเฉพาะทีห่ รือเนือ้ เยือ่ บุใตผิวหนังที่
ไดรับแรงกดจากอุปกรณทางการแพทย เชนทอชวย
หายใจ สายใหออกซิเจนทางจมูก หนากากออกซิเจน
เปนตน12,13

¡ÒÃáº‹§ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§á¼Å¡´·Ñº
แผลกดทั บ ที่ เ กิ ด ในผู ปวยมี ค วามรุ น แรง
แตกตางกัน จึงตองมีการแบงระดับความรุนแรงโดยยึด
ตามเกณฑการแบงระดับจากการประชุมรวมกันของ
ผูเชีย่ วชาญ 3 สถาบันไดแก สถาบัน National Pressure
Ulcer Advisory Panel สถาบันEuropean Pressure
Ulcer Advisory Panel และสถาบั น Pan Paciﬁc
Pressure injury Alliance13 ไดมีการปรับปรุงการแบง
ระดับของแผลกดทับเรื่อยมาเปนลําดับตั้งแต ป ค.ศ.
1989 มีการแบงความรุนแรงของแผลกดทับเปน 4
ระดับตามลักษณะชัน้ ของผิวหนังทีถ่ กู ทําลายโดยระดับ
1 หมายถึงไมมีผิวหนังฉีกขาด ระดับ 2-4 คือชั้น
ผิวหนังที่อยูระดับลึกลงไปถูกทําลายตามลําดับ และมี
การระบุลกั ษณะของแผลทีไ่ มสามารถบอกระดับไดอีก
1 ลักษณะ ตอมามีการปรับปรุงในป ค.ศ. 2015 โดย
เพิม่ ลักษณะของเนือ้ เยือ่ ชัน้ ลึกทีถ่ กู ทําลาย (deep tissue
injury) แตไมสามารถบอกระดับความลึกของแผลที่
อยูระหวางระดับที่ 2 และระดับที่ 3 และในป ค.ศ.
2016 มีการปรับปรุงลาสุดและใชเปนเกณฑตอมา
จนถึงปจจุบนั โดยสถาบัน NPUAP แบงแผลกดทับตาม
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ระดับความรุนแรงของเนือ้ เยือ่ ทีถ่ กู ทําลายเปน 4 ระดับ
และ 2 ลักษณะ12,13 ซึ่งระดับของแผลกดทับที่แบงเปน
4 ระดับและ 2 ลักษณะมีดังตอไปนี้
แผลกดทับระดับ 1 ผิวหนังยังไมฉีกขาด แต
มองเห็นเปนรอยแดงเมือ่ ใชมือกดรอยแดงไมจางหาย
ไป (nonblanchable erythema) อาจสังเกตไดยากใน
ผูปวยทีม่ ผี วิ สีเขม ปกติพบบริเวณปุมกระดูก อาจทําให
เกิดความเจ็บปวดบริเวณผิวหนัง การเปลีย่ นแปลงของ
ผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือนุมขึ้น อุณหภูมิผิวหนังอาจ
อุนหรือเย็นกวาผิวหนังบริเวณขางเคียง
แผลกดทับระดับ 2 มีการสูญเสียผิวหนังบาง
สวน (partial-thickness skin loss) ลึกถึงชัน้ ใตผิวหนัง
(dermis) ผิ ว หนั ง อาจไมฉี ก ขาด แตเปนตุ มนํ้ า ใส
(serous) หรือตุมนํา้ ปนเลือดจางๆ (serosanguineous)
ตุมนํา้ อาจแตกหรือยังไมแตกก็ได ลักษณะแผลอาจเปน
แผลตืน้ ทีช่ มชื
ุ น้ หรือแผลแหงโดยไมมีเนือ้ ตาย (slough)
ซึง่ แผลกดทับระดับ 2 จะไมรวมแผลกลุมทีเ่ กิดจากการ
ระคายเคืองจากปสสาวะหรืออุจจาระ หรือแผลที่เกิด
จากการฉีกขาดอืน่ ๆ เชน แผลทีเ่ กิดจากผิวหนังฉีกขาด
(skin tears), แผลไฟไหม นํ้ารอนลวก (burns) และ
แผลถลอก (abrasions)
แผลกดทับระดับ 3 มีการสูญเสียผิวหนัง
ทั้งหมด (full-thickness skin loss) มองเห็นลึกถึงชั้น
ไขมันแตมองไมเห็นกระดูก เอ็นและกลามเนื้อ อาจมี
เนื้อตายปดอยูแตไมปดสวนที่ลึกสุดของผิวหนังที่ถูก
ทําลายหรืออาจมีโพรงใตขอบแผล
แผลกดทับระดับ 4 มีการสูญเสียผิวหนัง
ทัง้ หมด (full-thickness skin loss) ซึง่ สามารถมองเห็น
กระดูก เอ็นหรือกลามเนื้อ พื้นผิวแผลอาจมีเนื้อตาย
หรือสะเก็ดแข็งปกคลุมบางสวน สวนใหญมีโพรงและ
ชองใตขอบแผล สามารถมองเห็นกระดูก กระดูกออน
และเอ็น หรือสามารถคลําพบกระดูกได ความลึกของ
แผลกดทับระดับ 4 จะขึ้นอยูกับตําแหนงที่เกิด เชน
บริเวณ จมูก หู ตาตุม และสวนหลังของศีรษะบริเวณ
ทายทอย ซึ่งบริเวณนี้จะไมมีชั้นเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

(subcutaneous tissue) ลักษณะของแผลระดับ 4 จะตืน้
และสามารถมองเห็นชั้นกลามเนื้อ เอ็น หรือกระดูก
และในกรณีที่มองเห็นหรือคลําไดกระดูกออน (cartilage) สถาบัน NPUAP ใหความเห็นวากระดูกออนทํา
หนาที่เหมือนกระดูกทั่วไปดังนั้นจึงถือวาเปนแผลกด
ทับระดับ 4 เชนเดียวกัน
สําหรับแผลกดทับทีไ่ มทราบความลึกและไม
สามารถระบุระดับตามการแบงระดับ 4 ระดับขางตนที่
กลาวมาแลวนั้น สามารถแบงเปน 2 ลักษณะดังตอไป
นี้ 12,13
ลักษณะที่ 1 unstageable มีการสูญเสีย
ผิวหนังทั้งหมด (full-thickness skin loss) ซึ่งพื้นผิว
แผลทัง้ หมดถูกปกคลุมดวยเนือ้ ตายหรือสะเก็ดแข็งจึง
ทําใหไมสามารถระบุระดับของแผลกดทับทีถ่ กู ตองได
จะสามารถระบุระดับแผลกดทับไดเมื่อกําจัดเนื้อตาย
ออกแลว และใหระบุระดับแผลกดทับตามการสูญเสีย
ของชั้นผิวหนังที่มองเห็น
ลักษณะที่ 2 deep tissue injury เปนแผลกด
ทับที่ผิวหนังยังไมฉีกขาดหรือฉีกขาดแลว สีผิวมีการ
เปลีย่ นแปลงเปนสีมวงเขม (purple) หรือสีเลือดนกปน
นํ้าตาล (maroon) ผิวหนังอาจมีลักษณะเปนตุมนํ้าปน
เลือด เนือ่ งจากการทําลายของเนือ้ เยือ่ จากแรงกดหรือ
แรงไถล ทําใหเกิดความเจ็บปวด ผิวหนังแข็งหรือนุม
ขึ้น และอุณหภูมิอาจอุนหรือเย็นกวาบริเวณขางเคียง
ลักษณะดังกลาวจะทําใหระบุระดับที่ชัดเจนไดยากขึ้น
ในผูปวยที่มีผิวสีคลํ้า14
กลไกการเกิดแผลกดทับ : แผลกดทับมี
กลไกการเกิดเนื่องมาจากแรงที่มากระทําตอผิวหนัง
และเนือ้ เยือ่ ใตผิวหนัง โดยแรงทีเ่ ปนสาเหตุหลักไดแก
แรงกด แรงเฉือน และแรงเสียดทาน โดยแตละแรงที่
กลาวมาในผูปวยวิกฤติมีลักษณะดังตอไปนี้ : แรงกด
ที่เกิดจากนํ้าหนักตัวของรางกายผู ปวยที่จํากัดการ
เคลือ่ นไหวหรือบางรายไมเคลือ่ นไหวกระทําตอผิวหนัง
ของผูปวยในทิศตั้งฉากมีผลตอหลอดเลือดฝอยใตชั้น
ผิวหนัง ถาแรงกดมีคามากกวาแรงดันในหลอดเลือด
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ฝอย โดยแรงดันในหลอดเลือดฝอยปกติมีคาเทากับ
16-33 มิลลิเมตรปรอท เมื่อมีแรงกดมากกวา 33
มิลลิเมตรปรอท เปนระยะเวลานาน 1-2 ชัว่ โมง จะทําให
หลอดเลือดฝอยอุดตัน15 เนือ้ เยือ่ ขาดเลือดมาเลีย้ ง เกิด
เนื้อเยื่อตาย และกลายเปนแผลกดทับ นอกจากนี้ใน
ผู ปวยวิกฤตยังมีป จจัยสงเสริมที่ทําใหผู ปวยไดรับ
อันตรายจากแรงกดเพิ่มมากขึ้น ไดแก การไดรับยา
นอนหลับทําใหระดับความรูสึกตัวลดลง 1 การถูกจํากัด
การเคลื่อนไหว เปนตน แรงเฉือน เปนแรงที่เกิดจาก
การเคลือ่ นไหวของกระดูกและเนือ้ เยือ่ ใตผิวหนังทีส่ วน
ทางกับผิวหนังซึ่งถูกยับยั้งการเคลื่อนที่เนื่องจากแรง
เสียดทาน จะทําใหเนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณที่
ทาบบนปุมกระดูกยืดและบิดตัวทําใหหลอดเลือดอุดตัน9
พบวาในผูปวยสูงอายุทมี่ จี าํ นวนอีลาสตินในผิวหนังลด
ลง โดยเฉพาะในผูปวยวิกฤตที่มีระบบไหลเวียนเลือด
ไมคงที่ 1 รวมทัง้ การขาดสารนํา้ สารอาหารทําใหสูญเสีย
ชัน้ ไขมันใตผิวหนังสงเสริมใหผูปวยไดรับอันตรายจาก
แรงเฉือนเพิม่ มากขึน้ แรงเสียดทาน เปนแรงทีต่ อตาน
การเคลื่อนที่ของพื้นผิวหนึ่งกับพื้นผิวหนึ่ง ในที่นี้คือ
ระหวางผิวหนังกับเตียง ผาปูเตียง ซึ่งอาจนําไปสูการ
ถลอกของผิวหนัง เกิดแผลพุพองใตชัน้ ผิวหนัง ซึง่ เปน
จุดเริม่ ตนหรือทําใหเกิดแผลกดทับ นอกจากแรง 3 แรง
ที่กลาวมาขางตนยังมีสาเหตุของการเกิดแผลกดทับที่
มาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงเสริมใหผูปวยวิกฤติ
เกิดแผลกดทับไดแก ความชุ มชื้น ที่เกิดจากเหงื่อ
ปสสาวะ อุจจาระ หรือนํ้าที่ซึมออกจากบาดแผล เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผิวหนังออนแอลง สงเสริมใหได
รับอันตรายจากแรงเสียดทานและแรงเฉือนเพิ่มมาก
ขึ้น 11
ปจจัยสงเสริมการเกิดแผลกดทับ ในผูปวย
ทั่วไป ไดแก การรับความรู สึกที่ลดลง ไมสามารถ
เคลือ่ นไหวรางกายหรือปฏิบตั กิ จิ กรรมได และภาวะทุพ
โภชนาการ 5 แตสําหรับผูปวยวิกฤตแลวนั้นยังมีปจจัย
เสีย่ งเฉพาะทีท่ าํ ใหผูปวยวิกฤตมีโอกาสเกิดแผลกดทับ
ไดมากกวาผูปวยทั่วไป แบงได 2 ดานที่สําคัญ คือ
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ดานที่ 1. ปจจัยภายในตัวผูปวย ไดแก อายุ
ผูปวยสูงอายุทมี่ อี ายุตงั้ แต 60 ปขึน้ ไปจะเขาสูกระบวนการ
ชราภาพ ระบบผิวหนังมีการสูญเสียชัน้ ไขมันใตผิวหนัง
ทําใหผิวหนังบางลง มองเห็นปุมกระดูกชัดเจน การไหล
เวียนเลือดลดลง ความยืดหยุนของเสนไยอีลาสตินและ
คอลลาเจนลดลง ผิวหนังฉีกขาดไดงาย ทําใหเสี่ยงตอ
การเกิดแผลกดทับ 11 อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ มีความสัมพันธ
กับการเกิดแผลกดทับ โดยรอยละ 53.8 ของผูปวยที่
เกิดแผลกดทับเปนผูปวยทีม่ อี ายุมากกวา 60 ปขึน้ ไป1
โรครวม โดยเฉพาะโรคเรือ้ รังทีส่ งผลทําใหหลอดเลือด
มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก โรคเบาหวาน และโรคระบบ
หลอดเลือดแดง ในโรคเบาหวานจะมีผลกระทบตอ
ระบบหลอดเลือดทําใหหลอดเลือดอักเสบและแข็งตัว
มีผลกับระบบประสาทรับความรูสึกทีอ่ วัยวะสวนปลาย
เมือ่ รวมกับการไดรับแรงกดจะทําใหเกิดแผลกดทับได
จากการศึกษาของ Slowikowski and Funk16 ในผูปวย
วิกฤตศัลยกรรมจํานวน 369 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวาโรคเบาหวานเปนปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกับการ
เกิดแผลกดทับ โดยผูปวยวิกฤตทีม่ โี รคโรคเบาหวานรวม
จะมีโอกาสเกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ 1.93 เทา ของผูปวย
ทีไ่ มมีโรคเบาหวานรวมดวย สําหรับโรคระบบหลอดเลือดแดง
ซึ่งหมายรวมถึงกลุ มโรคของหลอดเลือดที่มีสาเหตุ
มาจากการตีบแคบ อุดตัน หรือโปงพองของหลอดเลือด
รอบๆ ที่ไมใชหลอดเลือดแดงใหญซึ่งเปนสาเหตุของ
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ทําให
เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งสวนตางๆของรางกายลดลงเกิด
การตายของเนื้อเยื่อ และเกิดเปนแผลกดทับในที่สุด
การศึกษาของ Nijs et al.3 ในผูปวยวิกฤตจํานวน 520 ราย
พบวาผูปวยที่มีประวัติปวยเปนโรคระบบหลอดเลือด
(vascular disease) มีโอกาสเกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ เปน
2.85 เทา ของผูปวยที่ไมมีประวัติปวยเปนโรคระบบ
หลอดเลือด และภาวะความดันโลหิตตํา่ ทีแ่ รงดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวมีแรงดันตํ่ากวา 90 มิลลิเมตรปรอท
และแรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว มีแรงดันนอยกวา
60 มิลลิเมตรปรอท ทําใหเลือดไมสามารถไปเลี้ยง
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สวนตางๆ ของรางกายไดเพียงพอโดยเฉพาะอวัยวะ
สวนปลาย17 ทําใหผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตตํ่ามี
โอกาสเกิดแผลกดทับได
ดานที่ 2.ปจจัยภายนอกตัวผูปวย คือปจจัย
ดานสิง่ แวดลอม รวมไปถึงปจจัยดานการรักษาทีส่ งผล
ตอการเกิดแผลกดทับ ไดแก ระยะเวลานอนรักษาใน
หอผูปวยวิกฤต (length of stay in ICU) มักสัมพันธ
กับอาการเจ็บปวย กลาวคือผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรคที่
ซับซอน รุนแรง มีอวัยวะลมเหลวหลายระบบ ตองนอน
พั ก รั ก ษาตั ว ในหอผู ปวยวิ ก ฤตเปนระยะเวลานาน
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น
จากปจจัยภายในตัวผู ปวยเองและการถูกจํากัดการ
เคลือ่ นไหว โดยพบวาระยะเวลานอนรักษาในหอผูปวย
วิกฤตที่นานขึ้นมีผลทําใหมีโอกาสการเกิดแผลกดทับ
เพิ่มขึ้น 1.07เทา1 การใสเครื่องชวยหายใจในผูปวย
วิกฤตรอยละ 30.4 พบมีภาวะหายใจลมเหลว18 ทําให
การกําซาบของเนือ้ เยือ่ ลดลง แพทยตองแกไขภาวะนัน้
ดวยการใสเครื่องชวยหายใจ ทําใหเกิดปญหาเนื้อเยื่อ
ไดรับออกซิเจนไปเลี้ยงไมเพียงพอ เกิดเนื้อตายจน
ทําใหเกิดแผลกดทับในที่สุด และจากการใสทอชวย
หายใจตอกับเครือ่ งชวยหายใจทําใหผูปวยถูกจํากัดการ
เคลือ่ นไหวไมสามารถเคลือ่ นไหวไดอยางอิสระเปนอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูปวยเกิดแผลกดทับ โดยในตาง
ประเทศมีหลายงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผูปวยที่ใสทอ
ชวยหายใจกับการเกิดแผลกดทับพบวามีความสัมพันธ
กัน เชน การศึกษาของ Deng1 ในผูปวยที่ใสทอชวย
หายใจมีโอกาสเกิดแผลกดทับ 2.79 เทา ของผูปวยที่
ไมไดใสทอชวยหายใจ การไดรับยากระตุนความดัน
โลหิตซึ่งเปนยาที่ใชในการชวยเหลือชีวิตผูปวย แพทย
จะพิจารณาใหยาเพือ่ เพิม่ ความดันโลหิตในผูปวยวิกฤต
ทีป่ ระสบกับปญหาความดันโลหิตตํา่ หรือ ภาวะช็อก คือ
มีความดันโลหิตเฉลี่ย (mean arterialpressure: MAP)
ตํ่ากวา 65 โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยาจะกระตุนให
หลอดเลือดสวนปลายหดตัวเพื่อเพิ่มแรงดันโลหิตไป
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เลี้ยงอวัยวะสําคัญ ไมใหไดรับอันตรายจากการขาด
ออกซิเจน แตอวัยวะสวนปลายจะไดรับเลือดลดลงจาก
การทีห่ ลอดเลือดสวนปลายหดตัวสงเสริมกับการไดรับ
แรงกดบริเวณปุมกระดูกเปนผลใหเนื้อเยื่อขาดเลือด
มาเลี้ยงและตาย จนเกิดเปนแผลกดทับ 19 ไดในที่สุด

à¤Ã×Íè §Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕÂè §µ‹Í¡ÒÃà¡Ô´á¼Å¡´·Ñº
ã¹¼ÙŒ»†ÇÂÇÔ¡Äµ
ปจจุบันเครื่องมือที่ใชในการประเมินความ
เสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับนัน้ มีความหลากหลาย มีทงั้
เครื่องมือที่เปนมาตรฐานที่ใชสําหรับผูปวยทั่วไป เชน
แบบประเมินของบราเดน9,10เครือ่ งมือทีใ่ ชเฉพาะสําหรับ
ผูปวยบางกลุมเชน ผูปวยระยะสุดทายไดแก แบบประเมิน
Hunter’s Hill โดยบทความนี้ผูเขียนจะไดนําเสนอถึง
แบบประเมิ น ที่ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษแนะนํ า ใหใช
สําหรับผูปวยวิกฤต 4 แบบประเมิน20 ไดแก 1. แบบ
ประเมิน Cubbin Jackson 10 2.แบบประเมิน Sunderland10 3.แบบประเมิน COMHON 21 และ4.แบบ
ประเมิน CALCULATE 22 ดังนี้
1. แบบประเมิน Cubbin Jackson (1999)
สรางขึ้นในป1991 และปรับปรุงใหมในป 1999 มี
ลักษณะเปนมาตรประมาณคา ประกอบดวย 12 ปจจัย
ซึง่ เปนปจจัยเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับไดแก อายุ นํา้
หนัก ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ระดับความรูสึกตัว
การเคลือ่ นไหว ระบบไหลเวียนเลือด การหายใจ ความ
ตองการออกซิเจน ภาวะโภชนาการ การกลั้นปสสาวะ
หรื อ อุ จ จาระ และความสามารถในการดู แ ลความ
สะอาดตนเอง คะแนนรวมทัง้ หมด 48 คะแนน 10 ขอดี
คือเปนแบบประเมินที่มีหัวขอการประเมินคอนขาง
ละเอียด แตละหัวขอเปนปจจัยเสีย่ งทีท่ าํ ใหเกิดแผลกด
ทับในผูปวยวิกฤตมีความไวและความเฉพาะตอผูปวย
วิกฤตสูง10 แตมีขอจํากัดคือ การประเมินตองใชระยะ
เวลามากและการนําไปใชอาจไมสะดวก
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2. แบบประเมิน Sunderland (1995) มี
ลักษณะเปนมาตรประมาณคา ประกอบดวย 10 ปจจัย
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ ไดแก โรคที่
เปน นํ้าหนัก สภาพผิวหนังทั่วไป ระดับความรูสึกตัว
อุณหภูมิ ภาวะโภชนาการ การหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือด สวนประกอบของเลือด และภาวะกลั้นปสสาวะ
และอุจจาระไมได คะแนนรวมทัง้ หมด 40 คะแนน แบบ
ประเมิน Sunderland เปนอีกหนึง่ แบบประเมินทีแ่ นะนํา
ใหใชในผูปวยวิกฤต ซึง่ สามารถทํานายการเกิดแผลกด
ทับได รอยละ 47.4 มีความไว (sensitivity) รอยละ 60
ความจําเพาะ (speciﬁcity) รอยละ 86.7 10 ขอดีคือ
เปนแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ
เฉพาะสําหรับผูปวยวิกฤต มีความไวและความเฉพาะ
สําหรับผูปวยวิกฤตสูง10 แตมีขอจํากัดคือรายละเอียด
ในการประเมินคอนขางมาก ทําใหตองใชระยะเวลาใน
การประเมิน
3. แบบประเมิน COMHON (2016) เปน
เครื่องมือประเมินที่สรางขึ้นใหมโดยพยายามปรับลด
หัวขอในการประเมินลงเพือ่ ใหสามารถประเมินไดงาย
และรวดเร็ ว ขึ้ น มี ลั ก ษณะเปนมาตรประมาณคา
ประกอบดวย 5 ปจจัยซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
แผลกดทับไดแก ระดับความรูสึกตัวประเมินโดยใช
แบบประเมินของ RASS (Richmond agitation sedation scale) การเคลือ่ นไหว ระบบไหลเวียนเลือด ความ
ตองการออกซิเจน และภาวะโภชนาการ คะแนนรวม
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ทั้งหมด 20 คะแนน 21 ขอดีคือเปนแบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นใหม โดยมีเนื้อหาในการประเมินสั้น กระชับ
ใชเวลาในการประเมินนอย แตมีขอจํากัดคือเมือ่ นําไป
ทดลองใชประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับแบบ
ประเมินของบราเดน และแบบประเมิน Cubbin Jackson ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไดเทากับแบบประเมิน
ของบราเดน เพราะรายละเอียดในการประเมินนอยเกิน
ไปและยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับความไวและความ
เฉพาะของแบบประเมินนี้
4. แบบประเมิน CALCULATE (2015)
เปนเครือ่ งมือทีส่ รางขึน้ ใหมเชนเดียวกับแบบประเมิน
COMHON มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา ประกอบ
ดวย 7 ปจจัยซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ
ไดแก การไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได ระบบไหล
เวี ย นเลื อ ดบกพรอง ไดรั บ การฟอกไต (IHD or
CVVH) ใสเครื่องชวยหายใจ ผาตัดใชระยะเวลานาน
กวา4 ชั่วโมง ระดับโปรตีน (ระดับ albumin นอยกวา
3.5 mg/dl) และการกลั้นปสสาวะและอุจจาระไมได
คะแนนรวมทั้งหมด 7 คะแนน22 ขอดีคือเปนแบบ
ประเมิ น ที่ ส รางขึ้ น ใหมเชนเดี ย วกั บ แบบประเมิ น
COMHON สัน้ กระชับ ใชเวลาในการประเมินนอย แต
มีขอจํากัดคือขาดรายละเอียดในหัวขอประเมินแตละ
ขอและยังไมมีการศึกษาถึงความไวและความจําเพาะ
(รายละเอียดการเปรียบเทียบองคประกอบของปจจัย
ในแตละแบบประเมินความเสีย่ งแสดงตามตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบองคประกอบของแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับชนิดตางๆ
องคประกอบของปจจัยเสี่ยง Braden scale
Sunderland
ที่ใชในการประเมิน
Bergstrom 1998 Lowery,1995
1.อายุ
2.นํ้าหนัก/ tissue viability
3. Past medical history
4. General skin condition
5. Mental condition
6. Mobility
7. Hemodynamics
8. Respiration
9. Oxygen requirements
10. Nutrition
11. Incontinence
12. Hygiene
13.Activity
14.การเสียดสี
15.Medical condition
16.Body temperature
ความไว (sensitivity) 10
ความจําเพาะ (speciﬁcity)10

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Cubbin
Jackson,1999
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CALCULATE COMHOM
Richardson & Fulbrook and
Barrow, 2015 Anderson,2016

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
66.7%
70.7%

80%
80%

จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยเสีย่ ง
ในแบบประเมินพบวามีทั้งสวนที่คลายคลึงกันและ
สวนที่แตกตางกัน ปจจัยเสี่ยงในแบบประเมินสวนที่
คลายคลึงกัน ไดแก การเคลื่อนไหว (mobility) ซึ่งพบ
ทั้ ง ในแบบประเมิ น ของบราเดนและแบบประเมิ น
สําหรับผูปวยวิกฤตทัง้ 3 แบบประเมิน ในขณะทีป่ จจัย
เสี่ยงสําคัญที่มีผลตอการเกิดแผลกดทับที่ไดจากการ
ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ 2 ปจจัยไดแก ระบบไหล
เวียนเลือด (hemodynamics) และการหายใจ (respiration) พบเฉพาะในแบบประเมินสําหรับผูปวยวิกฤต แต
ไมพบในแบบประเมินของบราเดน สวนปจจัยอื่นที่ยัง

✓
93.3%
81.3%

ยังไมมีการ
ศึกษา

ยังไมมีการศึกษา

ไมมีการศึกษาสรุปไดอยางชัดเจน ไดแก อุณหภูมิ
รางกายที่ สู ง ขึ้ น (body temperature) พบในแบบ
ประเมิน Sunderland และแบบประเมิน CALCULATE
เทานัน้ อยางไรก็ตามทีผ่ านมาในบริบทของประเทศไทย
ยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดแผล
กดทับในผูปวยวิกฤตโดยตรง อันจะเปนขอมูลพืน้ ฐาน
ในการนํามาประกอบการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับในผู ปวย
วิกฤตวาควรมีองคประกอบของปจจัยเสีย่ งใดบางทีค่ วร
ประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยง
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จากที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ดวยจุดประสงคที่
ตองการศึกษาหาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตอการ
เกิดแผลกดทับทีเ่ หมาะสมกับผูปวยวิกฤตในบริบทของ
ไทย ผูเขียนจึงไดทําการศึกษาโดยการคัดเลือกแบบ
ประเมินทีแ่ นะนําใหใชในผูปวยวิกฤต คือแบบประเมิน
Cubbin Jackson20 แบบประเมิน COMHON (2016)
และแบบประเมินของบราเดน (1998) ซึ่งเปนแบบ
ประเมินมาตรฐาน9 ทีใ่ ชในหอผูปวยทัว่ ไปและหอผูปวย
วิกฤติโรงพยาบาลที่ศึกษา ทําการประเมินผูปวยวิกฤต
ที่ยังไมเกิดแผลกดทับจํานวน 5 ราย ผลการประเมิน
พบวาแบบประเมิน Cubbin Jackson มีระดับความเสีย่ ง
มากกวาแบบประเมินของบราเดนและแบบประเมิน
COMHON 1 ระดับ สวนแบบประเมิน COMHON
ประเมินความเสีย่ งไดทีร่ ะดับเดียวกันกับแบบประเมิน
ของบราเดน ดังนั้นแบบประเมิน Cubbin Jackson จึง
เปนเครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ
ในผูปวยวิกฤตที่มีความไวมากที่สุดในขณะนี้แตมีขอ
จํากัดดังที่มาแลวกลาวขางตน

ÊÃØ»
การเกิดแผลกดทับในผู ปวยวิกฤตินั้นเปน
ปญหาที่ซับซอน มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของไดแก อายุ
โรครวม การใสเครื่องชวยหายใจ การไดรับยากระตุน
ความดันโลหิต และระยะเวลานอนรักษาในหอผูปวย
วิกฤต เครื่องมือที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิ ด แผลตองมี ค วามไวและครอบคลุ ม ปจจั ย ที่
เกีย่ วของเพียงพอ โดยแบบประเมินความเสีย่ งตอการ
เกิดแผลกดทับทีแ่ นะนําสําหรับผูปวยวิกฤต ไดแก แบบ
ประเมิน Cubbin Jackson แบบประเมิน Sunderland
แบบประเมิน COMHON และแบบประเมิน CALCULATE เนือ้ หาในแบบประเมินมีทงั้ สวนทีค่ ลายคลึงและ
แตกตางกัน แตโดยรวมแลวเปนการรวบรวมปจจัย
เสีย่ งทีม่ ผี ลตอการเกิดแผลกดทับในผูปวยวิกฤตมาใช
ในการประเมิน จากการทบทวนพบวาแบบประเมิน
Cubbin Jackson เปนแบบประเมินที่รวบรวมปจจัย
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เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับไดมากที่สุด มีความไวและ
ความเฉพาะตอผูปวยวิกฤตสูง แตมีขอจํากัดคือเนือ้ หา
ในแบบประเมินคอนขางละเอียดทําใหตองใชระยะเวลา
มากในการประเมิน ซึง่ ในอนาคตหากมีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกับการเกิดแผลกดทับ
ในผูปวยวิกฤต ควรมีการเพิม่ เติมหรือสรางแบบประเมิน
ใหมทีม่ อี งคประกอบของการประเมินเปนปจจัยเสีย่ งที่
คนพบใหมเพื่อใหสามารถนํามาใชคัดกรองการเกิด
แผลกดทับในผู ปวยวิกฤตไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอไป
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