
พยาบาลกาญจนา รุ่งแสงจันทร ์

Pressure Ulcer Prevention:  

SSI-ET Bundle 

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
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ใช้ท่ีนอนลมเมื่อคะแนนบราเดน  14 

Surface 

ร่วมกับการเปลี่ยนท่าเสมอ 

 K. Rungsangjun 5 



• มีการตรวจสอบอปุกรณ์ลดแรงกดเพื่อ
ป้องกันการเกิด ‘bottom out’ 

– วัดระยะห่างของฝ่ามือที่สอดระหว่างอุปกรณ์ลดแรง
กด (ที่นอน, เบาะรองนั่ง) กับต าแหน่งที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดแผลกดทับ = 2.5 เซนติเมตร  

Surface 

ถ้ามี ‘bottom out’ 
หมายถึง ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการเกิดแผล
กดทับ  

Cr. M. Ngamprasert  K. Rungsangjun 6 



• ใช้หมอนสอดคั่น ระหว่างเข่าและขาทัง้สอง
ข้าง เพื่อป้องกันการเสียดสีและลดแรงกด
ทับระหว่างปุ่มกระดกู 

 

Surface 
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• ใช้หมอนหรือผ้ารองใต้น่องเพื่อยกส้นเทา้
ให้ลอย (floating heel) จากพื้นผิวเตียง  

• ประเมินผิวหนังบริเวณส้นเท้าเป็นประจ า 
 

 

Surface 
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• เก้าอี้ หรือรถเข็นที่
นั่งต้องมีพนังพิง มี
ที่วางแขน มีที่พัก
เท้า และ/หรือเบาะ
รองน่ัง  
 

 

Surface 
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• เก้าอี้นั่ง ต้องไม่กว้าง-
แคบ หรือยาวมาก
เกินไป ต้องสามารถ
วางเท้าบนพื้น/ที่
รองเท้าได้สบาย  

• ระยะระหว่างขาพับกับ
ที่นั่งอย่างน้อย 2 นิ้ว
มือ 

 

Surface 
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• ห้ามใช้ถุงมือใส่น้ า
รองรับบริเวณปุม่
กระดูก ส้นเท้า 
เนื่องจากนอกจะ
ไม่สามารถ
กระจายแรงกด
แล้วยังเพิ่มแรงกด
ทับเพิ่มขึ้นด้วย 

 

Surface 

แรงกดเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 
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หลีกเลี่ยงการใช้
อุปกรณ์รูปโดนัท 
(Donut type devices) 
รองรับบริเวณส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย เพราะจะท า
ให้เกิดแรงกดทับบริเวณ
เนื้อเยื่อโดยรอบ ท าให้
บวมและเลือดคั่งบริเวณ
นั้น 

 

Surface 
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1. ใชท้ี่นอนลม ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือค่าคะแนนบราเดน  
14 ทุกราย 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพที่นอนลมป้องกันการเกิด ‘bottom 
out’ 

3. ใชห้มอนสอดคั่น ระหว่างเข่าและขาทั้งสองข้าง 
4. ใชห้มอนหรือผ้ารองใต้น่องเพ่ือยกส้นเท้าให้ลอย  
5. ห้ามใช้ถุงมือใส่น้ ารองรับบริเวณปุ่มกระดูก ส้นเท้า 
6. ห้ามใช้อุปกรณ์รูปโดนัท รองรับบริเวณส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย 
7. เก้าอี้ หรือรถเข็นที่นั่งต้องมีพนังพิง ที่วางแขนที่พักเท้าและ/ 

/หรือเบาะรองน่ังเก้าอี้น่ัง ต้องไม่กว้าง-แคบ หรือยาวมาก
เกินไป ต้องสามารถวางเท้าบนพื้น/ที่รองเท้าได้สบาย ระยะ
ระหว่างขาพับกับที่นั่งอย่างน้อย 2 นิ้วมือ 

Surface 
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Skin 
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• ดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้น โดยการทาโลชั่น วา
สลีน ครีม หรือ Ointment เพื่อป้องกันการ
เสียดสีกับที่นอน  

Skin 
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ห้ามนวดผิวหนังบริเวณปุ่มกระดูก 

Skin 
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• ใช้วัสดุปิดแผลปิดทีร่่องหูบริเวณผ้าเทปผูก
ท่อช่วยหายใจพาดผ่าน 

Skin 
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Skin 

Hydrogel sheet 
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• ใช้วัสดุปิดแผล ปิดตามปุ่มกระดูก เช่น 
ข้อศอก ตาตุ่ม และส้นเท้า เพื่อป้องกันการ
เสียดสีกับที่นอน  

Skin 
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Skin 

Semi permeable Foams 
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1. ประเมินผิวหนังตั้งแต่แรกรับและประเมินซ้ า 
ทุกเวร 

2. ดูแลผิวหนังให้ชุ่มช้ืน โดยการทาโลชั่น ครีม 
หรือปิโตเลียมออยท์เมนต์ 

3. ห้ามนวดผิวหนังบริเวณปุ่มกระดูก 

4. ใชว้ัสดุปิดแผล ปิดที่ร่องหูบริเวณผ้าเทปผูกท่อ
ช่วยหายใจพาดผ่าน 

5. ใชว้ัสดุปิดแผล ปิดตามปุ่มกระดูก เพื่อป้องกัน
การเสียดสีกับที่นอน  

Skin 
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Incontinence 
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• ท าความสะอาดผิวหนังเปน็ประจ าทุกวัน 
และทุกครั้งหลังการขับถา่ยปสัสาวะ และ
อุจจาระ 

• ด้วยน้ าเปล่าและ/หรือสบู่ pH 5.5  

• ซับบริเวณผิวหนังใหแ้ห้ง 

 

 

Incontinence 

• หลีกเลี่ยงการขัดถูบริเวณผิวหนัง 
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• ป้องกันผิวหนังถูกท าลายจากความเปยีก
ชื้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาควบคุมการขับถา่ย 
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนังเพื่อลดความ
เสี่ยงจากผิวหนังถูกท าลาย 

Incontinence 
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Incontinence 

Zinc paste/Petroleum Jelly = 1 : 2  K. Rungsangjun 25 



Dumpling Technique:  
• โรย Hydrocolloid Powder  สลับกับการ
พ่น protection spray  จ านวน 3 ชั้น   

 

Incontinence 
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Incontinence 

• ใช้ผ้าอ้อมส าเร็จรูป (diaper) เฉพาะกรณีที่
ควบคุมการขับถ่ายอุจาระ/ปสัสาวะไม่ได ้ 

• หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอ้อม (blue pad)  
ที่ท าให้เกิดผิวหนังถกูท าลาย 
จากความอับชื้น 
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• พิจารณาคาสายสวนปัสสาวะ หรือสายสวน
อุจจาระ ในผู้ป่วยที่ผิวหนังสัมผัสกบัปสัสาวะ 
หรืออุจจาระตลอดเวลา ในกรณีท่ีไม่มีข้อ
ห้าม 

 

Incontinence 
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1. ท าความสะอาดผิวหนังทุกครั้งหลังการขับถ่าย
ปัสสาวะ/อุจจาระ ด้วยน้ าเปล่าและ/หรือสบู่  
pH 5.5 

2. หลีกเลี่ยงการขัดถูบริเวณผิวหนังและซับบริเวณ
ผิวหนังให้แห้ง 

3. กรณคีวบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใช้ปิโตเลียมออยท์
เมนต์และ/หรือ Zn paste ผสมปิโตเลียมออยท์
เมนต์ทาผิวหนัง หรือ ฟิล์มปกป้องผิวหนัง 

4. ใชผ้้าอ้อมส าเร็จรูป และหลีกเลี่ยงการใช้ผ้ารองซับ 

5. พิจารณาคาสายสวนปัสสาวะ/อุจจาระ ในผู้ป่วยที่
ผิวหนังสัมผัสกับปัสสาวะ/อุจจาระตลอดเวลา 

Incontinence 
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Encourage Nutrition 
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<5%                 คะแนน = 0 
5-10%    คะแนน= 1 
>10%    คะแนน= 2 

ขั้นตอนที2่ ประเมินน้้าหนักที่ลดลง
ภายในระยะเวลา3-6เดือน 

ผู้ป่วยวิกฤต มีปัญหาในเรื่องการ
กลืน หรือ ไม่ได้รับสารอาหาร
มากกว่า 5 วัน   ให้คะแนน= 2 

ขั้นตอนที่3 ประเมิน 

Acute disease effect Score 
ขั้นตอนที1่ ประเมิน  

BMI 

BMI >20   คะแนน = 0 
BMI 18.5-20 คะแนน= 1 
BMI< 18.5 คะแนน= 2 

ประเมินภาวะโภชนาการซ้้าภายใน 1 สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง 

คะแนนเท่ากับ 0 
 

 ผู้ป่วยไม่มีความเสี่ยงในเรื่อง
ภาวะโภชนาการ 

คะแนนเท่ากับ 1 
 

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเรื่องภาวะ
โภชนาการปานกลาง 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 
 

 ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเรื่องภาวะ
โภชนาการสูง 

ขั้นตอนที4่ 
น้าคะแนนในข้ันตอนที1่, 2 และ3มารวมกัน   

-ให้ปรึกษาหน่วยโภชนาการ 
เพื่อจัดการให้ผู้ป่วยได้รับ
สารอาหารให้เพียงพอ การให้
อาหารพลังงาน 250-500 กิโล
แคลอร่ี 

 

 

[1] Refer to National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) and European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) Guideline 2009 

-ให้บันทึกการรับประทานอาหารที่
ได้รับเป็นเวลา 3 วัน 
-ดูแลให้ได้รับอาหารเสริมประเภท
โปรตีน 

   แบบคัดกรองภาวะโภชนาการของผู้ป่วย  
       Malnutrition Universal Screening Tool: MUST   
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1. ดูแลภาวะโภชนาการตามค่าคะแนนของ MUST 
– 0 คะแนน ดูแลให้ได้รับอาหารตามปกติ 

– 1 คะแนน บันทึกการรับประทานอาหารที่ได้รับเป็น
เวลา 3 วัน และดูแลให้ได้รับอาหารเสริมประเภท
โปรตีน 

– 2 คะแนน ประสานงานกับแพทย์เพื่อปรึกษาหน่วย
โภชนาการ เพื่อจัดการให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารให้
เพียงพอ โดยการให้อาหารพลังงาน  250 -500 กิโล
แคลอรี 

2. ติดตามดูแลเรื่องการได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ 
บันทึกจ านวนIntake, Outputในแต่ละวัน 

Encourage Nutrition 
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Turn Position 
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• การจัด/เปลีย่นท่า 

– เป็นหลักการพื้นฐานในการป้องกันการเกิด
แผลกดทับ 

– เปลี่ยนท่าผู้ป่วยมีความเสี่ยง (at-risk)  
ทุกราย 

– เมื่อค่าคะแนนบราเดน  18 

Turn Position 
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• ก าหนดตารางเวลา
การเปลี่ยนท่าเป็น
ประจ าทุก 2 ชั่วโมง 

 

Turn Position 

ได้รับการอนุเคราะห์จากงานการพยาบาลอายุรศาตร์ฯ 
 K. Rungsangjun 35 



• หลีกเลี่ยงการลากดึง 
ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
บาดเจ็บจากแรงเสยีดสี 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วย
เปลี่ยนท่า/เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ 

 

Turn Position 

• ใชผ้้ารองยกตวัผู้ป่วย เพื่อป้องกันผิวหนัง
ของผู้ป่วยเสียดสีกบัท่ีนอน  

ได้รับการอนุเคราะห์จากงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 
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• นั่งในท่า 90 องศา หลังตรง ไม่เอียงไป
ด้านหน้า-หลัง หรือซ้าย-ขวา 

• ไม่นั่งนานเกินครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 

 

Turn Position 
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• หลีกเลี่ยงการกดทับ
บริเวณปุ่มกระดูก 
ต าแหน่งที่มีความ
อ่อนแอของผิวหนัง 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
รักษา เช่น ท่อช่วย
หายใจ สายยางให้
อาหาร ท่อระบาย
ทรวงอก สายสวน
ปัสสาวะฯลฯ 

 

Turn Position 
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Turn Position 

ได้รับการอนุเคราะหจ์ากงานการพยาบาลศัลยศาสตรฯ์ 
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ได้รับการอนุเคราะห์จากงานการพยาบาลอายุรศาตร์ 

Turn Position 
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Turn Position 

ได้รับการอนุเคราะห์จากงานการพยาบาลอายุรศาตร์  K. Rungsangjun 41 



• การเปลี่ยนท่าน่ังบนรถเข็นด้วยตนเองโดย
หมุนเวียน ทุก 15-30 นาที โดยยกสะโพก 
โน้มตัวข้างหน้า และยกตัวลอย 
 

 

Turn Position 
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• จัดท่านอนหงายศีรษะสูง 30 องศา 

• ถ้าจ าเป็นต้องนอนศีรษะสูงเพื่อใหอ้าหาร
ทางสายยาง ให้ปรับระดบัเตียงลงเหลือ
ศีรษะสูง 30 องศา ภายหลังรับประทาน
อาหารหรือได้รับอาหารทางสายยาง 1 
ชั่วโมง 

Turn Position 
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• นอนตะแคงกึ่งหงาย 
ให้สะโพกเอียงท ามุม 
30 องศากับที่นอน 
เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกด
โดยตรงกับปุ่มกระดูก
บริเวณไหล่และสะโพก  

 

Turn Position 
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1. จัด/เปลี่ยนท่าเมื่อคะแนนบราเดน  18 

2. ก าหนดตารางเวลาการเปลี่ยนท่าทุก 2 ชั่วโมง 

3. ใชผ้้ารองยกตัวผู้ป่วย /อุปกรณ์ยกตัว  ในการยกตัว
หลีกเลี่ยงการลากดึง 

4. หลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณปุ่มกระดูก บริเวณที่มีอุปกรณ์
ในการรักษาและต าแหน่งที่มีความอ่อนแอของผิวหนงั 

5. จัดท่านอนหงายศีรษะสูง 30 องศา 

6. นอนตะแคงกึ่งหงาย ให้สะโพกเอียงท ามุม 30 องศากับที่
นอน 

7. จัดท่านั่งให้หลังตรง ไม่นั่งนานเกินครั้งละ 1 ชั่วโมง  

8. เปลี่ยนท่านั่งบนรถเข็นโดยยกสะโพก โน้มตัวข้างหน้า 
และยกตัวลอยทุก 15–30 นาที 

Turn Position 
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P r e s s u r e  U l c e r  P r e ve n t i o n :   
SS I -ET  Bundle  
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