
การบริหารจัดการ การดแูลแผลกดทบั



คณะอนุกรรมการ 
ป้องกันการเกดิ
แผลกดทบั

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
พยาบาลเก่ียวกับการ
ป้องกันและดูแลแผล

กดทบั

ตดิตามดัชนีชีว้ัดการ
เกดิแผลกดทบั
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แนวทางการดูแลผู้ป่วย
แผลกดทบั

ให้การดูแลตาม
แผนการรักษา

ประสานงาน
กบัทมีสหสาขาบ

วางแผนการจ าหน่าย
ติดตามต่อเน่ืองโดยพยาบาลเยีย่มบ้าน
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การพฒันาศักยภาพพยาบาลในการดูแลแผลกดทบั

•มกีารจัดอบรมให้กบัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลปีละ 1 คร้ังโดย
แบ่งกลุ่ม ดงันี้
 พยาบาลจบใหม่ก่อนขึน้ปฏิบัติงาน
 พยาบาลที่มีประสบการณ์



ก าหนดให้มี WOWN 
( WOUND & OSTOMY WARD NURSE )

อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละหอผู้ป่วย



ท างานประสานกับคณะอนุกรรมการป้องกันแผลกดทบั
ฝ่ายการพยาบาล และ wound care team

ช่วยหวัหน้าหอผู้ป่วย-ส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานเก่ียวกับการป้องกันและดแูลแผลกดทบั

ตดิตามตัวชีว้ัดการเกดิแผลกดทบัเพื่อพัฒนาคุณภาพใน
หน่วยงานของตน



จุดอ่อนทีพ่บ
1. Staging แผลกดทบัไม่ถูกต้อง

2. การดูแลแผลกดทบั ไม่ถูกต้อง
3. การเลอืกใช้วสัดุปิดแผลไม่เหมาะสม

4. ขาดประสบการณ์ในการดูแลแผลกดทับ
5. ขาดความต่อเน่ืองในการดูแลแผล



สอบผ่าน
10%

สอบไม่
ผ่าน
90%

ผลคะแนนสอบ PRE TEST

สอบผ่าน
79%

สอบไม่
ผ่าน
21%

ผลคะแนนสอบ POST TEST



การด าเนินการเพือ่ลดจุดอ่อน
•จดัสร้างบทเรียน ให้อยู่ในแหล่งทีส่ามารถเข้าถงึข้อมูลได้ง่าย
•เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง
 การประเมินระดบัของแผลกดทับและการให้การพยาบาล
 การเลอืกใช้วสัดุปิดแผล
 ข้อสอบเกีย่วกบัแผลกดทับ



การสร้างบทเรียนให้อยู่ในแหล่งทีส่ามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย













การพฒันาทีมและพฒันาศกัยภาพ WOWN





20 เมษายน ที่งานการพยาบาลศัลยศาสตร์

18 พฤษภาคม ที่งานการพยาบาลอายรุศาสตร์

15 มถินุายน ที่งานการพยาบาลออรโ์ธปิดกิส์

27 กรกฎาคม ที่ งานการพยาบาลเวชศาสตรฉ์กุเฉิน (ER)

17 สิงหาคม ท่ี งานการพยาบาลสิริกติิ ์(NK)

21 กนัยายน ที่ งานการพยาบาลสตูนิรีเวช

19 ตลุาคม ที่ งานการพยาบาลกมุาร

16 พฤศจิกายน ที่ งานการพยาบาลอาคารสมเด็จพระเทพรตัน์

21 ธนัวาคม ที่ งานการพยาบาล ห ูคอ จมกู

H:/แบบบันทึก WOWN Round.docx
H:/กรรมการแผลกดทับรูปและแผล/7sw แบบบันทึก WOWN Round.docx
H:/กรรมการแผลกดทับรูปและแผล/แบบบันทึก WOWN Round ortho.docx


ทบทวนความรู้และสอบ WOWN 
ก่อนเก็บ PI Prevalence survey 2 ครัง้/ปี 

10 กุมภาพันธ์ ,10 สิงหาคม (ต้องสอบได้คะแนน > 85 %)



ทบทวนความรู้และสอบ WOWN ก่อนเก็บ PU Prevalence 
survey 2 ครัง้/ปี (ต้องสอบได้คะแนน > 85 %)







Update Pressure Injury 
Staging





ประเดน็การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั

• เปล่ียนจาก PU (Pressure Ulcer) >>> PI ( Pressure Injury) แต่ยังคงใช้ค าว่า 
แผลกดทบั เหมือนเดมิ
• แบ่งเป็น 4 stage และ 2 ลักษณะ เหมือนเดมิ
แต่การเขียนระบุระดับ staging ให้เขียนเป็นเลขอารบกิ แทนเลขโรมัน  เช่น
stage I  >>stage 1 , stage II  >>stage 2    

stage III >> stage 3      , stage IV >> stage 4

Unstageable ,                Deep Tissue Injury

• ยกเลิกการใช้ sDTI >>> DTI

• เปล่ียน definition ของ DTI 
• จากเดมิ >>>>ผิวหนังไม่เปิดแต่มีผิวหนังม่วงคล า้ หรือมีถุงน า้ด้านในเป็นสีเลือดนก
• เปล่ียนเป็น  >>>ผิวหนัง อาจเปิด หรือไม่เปิด กไ็ด้ แต่ผิวหนังม่วงคล า้ หรือมีถุงน า้ด้านใน
เป็นสีเลือดนก



แผลกดทบั คือ อะไร?

• แผลกดทับ คือ การบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนัง และ/หรือผิวหนังตามปุ่ ม
กระดูกต่างๆ มีสาเหตุจากแรงกด หรือแรงกดร่วมกับแรงไถล/แรงเฉือน/แรง
เสียดทาน (Shear) ส่งผลโดยตรงเนือ้เยื่อผิวหนังเฉพาะที่ และเป็นสาเหตุ
ท าให้เนือ้เยื่อบริเวณนัน้ขาดเลือดและออกซเิจน 
• ในท่านอนบริเวณที่พบแรงกดสูงคือ ท้ายทอย เหนือกระดูกก้นกบ และ
ส้นเท้า

• ส่วนในท่าน่ังพบที่บริเวณกระดูกเชิงกราน ขณะที่ท่านอนตะแคงพบแรง
กดสูงบริเวณปุ่มกระดูกต้นขา 



ต าแหน่งของแผลกดทบั

1. Occiput 
2. Ear 
3. Scapula 
4. Spinous Process 
5. Shoulder 
6. Elbow 
7. Iliac Crest 
8. Sacrum/Coccyx 
9. Ischial Tuberosity
10. Trochanter 
11. Knee 
12. Malleolus 
13. Heel 
14. Toe

ภาพจาก www.nursingquality.org



ผิวหนงับริเวณอื่นท่ีได้รับแรงกด 

•ผิวหนังใต้สาย oxygen 
•ผิวหนังใต้ท่อระบายต่างๆ  
•ผิวหนังใต้เฝือก
•ผิวหนังใต้ปลอกคอ 
•บริเวณผิวหนังใต้อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิด
อื่นๆ



Update Pressure Injury Staging

•การแบ่งระดับของแผลกดทบัเพื่อสะท้อนให้เหน็ถึงระดับ
ความรุนแรงของเนือ้เยื่อที่ได้รับบาดเจบ็หรือถูกท าลาย
•แผลกดทบัแบ่งเป็น 

1.ระดับ 1 (stage 1)
2.ระดับ 2 (stage 2) 
3.ระดับ 3 (stage 3)  
4.ระดับ 4 (stage 4)  
5.Unstageable (ไม่สามารถระบุระดับได้ )
6.Deep Tissue Injury (DTI)



ผิวหนงัปกติ



แผลกดทบัระดับ 1
• ผิวหนังยังสมบรูณ์ แต่เม่ือประเมนิ
โดยการใช้นิว้กดเบาๆ บริเวณผิวหนัง
ที่มีรอยแดงแล้วรอยแดงนัน้ไม่ซีดลง 
มักพบตามปุ่มกระดูกต่างๆ 

• ในคนที่มีผิวด าอาจจะประเมนิการ
เปล่ียนแปลงของสีผิวหนังได้ยาก
อย่างไรกต็ามส าหรับคนผิวด าสี
ผิวหนังบริเวณที่ขาดเลือดไปเลีย้งจะ
มีความแตกต่างไปจากสีผิวหนัง
บริเวณข้างเคียง จงึให้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของสีกับผิวหนัง
ข้างเคียง

ภาพจาก www.psklawfirm.com



แผลกดทบัระดับ 1
• บริเวณที่เป็นแผลกดทบัระดับ 
1 จะมีความเจบ็ปวด แข็ง น่ิม 
ร้อน หรือ เยน็ กว่าผิวหนัง
ข้างเคียง ส าหรับผู้ที่มีความ
เส่ียงต่อการเกดิแผลกดทบั
อาการเหล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีค้วาม
จ าเป็นที่จะต้องจัดการแก้ไข

• แผลกดทบัระดับ1 ตรวจพบได้
ยากในผู้ที่มีผิวด า

ภาพจาก www.psklawfirm.com



Non Blanchable Erythema

คือ ผิวหนังที่ปรากฏเป็น
รอยแดง และรอยแดง
นีย้ังคงอยู่เม่ือได้รับ
แรงกดเบาๆ



ตัวอย่างแผลกดทบั stage 1

• ผิวหนังมีรอยแดงที่บริเวณ
ก้นกบ 
• ผิวหนังยังสมบูรณ์อยู่

• ไม่มีตุ่มพอง 

• สีไม่เปล่ียนเม่ือลดแรงกด



แผลกดทบัระดับ 2
• ผิวหนังมีการสูญเสียถึง
ชัน้ dermisโดยพืน้แผล
แดง ไม่มีเนือ้ตายสี
เหลืองหรือ อาจเป็นตุ่ม
น า้พอง 



แผลกดทบัระดับ 2

• แผลกดทบัระดับ 2 อาจจะพบ
เป็นแอ่งตืน้ๆ สะท้อนแสงหรือ
เป็นแอ่งแห้งๆ ไม่มีเนือ้ตายสี
เหลือง ไม่รวมผิวหนังที่ฉีกขาด
จากการดงึรัง้ของพลาสเตอร์  
หรือผิวหนังที่เป่ือยยุ่ย อักเสบ 
หรือถูกท าลายจากการสัมผัส
ความเปียกชืน้



ตัวอย่างแผลกดทบั stage 2

• แผลบริเวณก้น ที่มีการ
สูญเสียผิวหนังถงึชัน้ dermis 
สามารถวัดขนาดกว้าง x ยาว  
โดยที่พืน้แผลแดง



แผลกดทบัระดับ 3

• มีการสูญเสียผิวหนังทัง้หมด
คือชัน้ epidermis และ 
dermis ไปจนถงึ 
subcutaneous fat แต่ยังไม่
ถึงกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น 
กระดกู อาจมี เนือ้ตายสี
เหลือง โพรงใต้ผิวหนัง หรือ
ช่องได้



แผลกดทบัระดับ 3

•ความลกึของแผลกดทับระดับนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไปตามต าแหน่งของแผล 
เช่น จมูก หู  กระดูกท้ายทอย ตาตุ่ม 
เน่ืองจากผิวหนังบริเวณนัน้จะไม่มีชัน้
ไขมันแผลกดทับระดับ 3 ส าหรับ
บริเวณเหล่านีจ้ะพบเป็นแอ่งตืน้ๆ  
ในทางกลับกันแผลกดทับระดับ 3
ส าหรับบริเวณที่มีชัน้ไขมันจะพบ
แผลเป็นหลุมลึกมากแต่มองไม่เหน็
กล้ามเนือ้ และกระดูก



ตัวอย่างแผลกดทบั stage 3
• แผลบริเวณก้น มีขนาด กว้าง x
ยาว x ลกึ มีการสูญเสียผิวหนัง
ชัน้ epidermis และ dermis ถงึ
ชัน้subcutaneous tissue 
สามารถมองเหน็พืน้แผล 
มีหรือไม่มีช่องโพรงกไ็ด้



แผลกดทบัระดับ 4

• มีการสูญเสียผิวหนังทัง้หมด ไปจนถงึ
ชัน้กล้ามเนือ้ เส้นเอ็น และกระดูก 
อาจพบเนือ้ตาย สีเหลืองและเนือ้ตาย
สีด าแข็ง(eschar) รวมทัง้โพรงใต้
ผิวหนังและช่องได้

• ความลึกของแผลกดทบัระดับนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไปตามต าแหน่งของแผล 
เช่น จมูก ห ู กระดูกท้ายทอย ตาตุ่ม
เน่ืองจากผิวหนังบริเวณนัน้จะไม่มีชัน้
ไขมัน



แผลกดทบัระดับ 4

• แผลกดทับระดับ 4 ส าหรับบริเวณ
เหล่านีจ้ะพบเป็นแอ่ง ในทาง
กลับกันแผลกดทับระดับ 4 ที่ลกึถงึ
กล้ามเนือ้และเอน็สามารถมองเหน็
หรือคล ากล้ามเนือ้และกระดูกได้
และอาจจะเป็นสาเหตุของการตดิ
เชือ้ของกระดูกและกล้ามเนือ้
(osteomyelitis) หรือ การตดิเชือ้ของ
กระดูก(osteitis)



ตัวอย่างแผลกดทบัstage 4

• มีการสูญเสียผิวหนังทัง้หมด 
•สามารถมองเหน็เอ็นและ
กล้ามเนือ้ 
• มีเนือ้ตาย และโพรงใต้
ผิวหนังร่วมด้วย



Unstageable
•มีการสูญเสียผิวหนัง
ทัง้หมดโดยที่พืน้แผล
ทัง้หมดถูกคลุมไว้ด้วย
เนือ้ตายสีเหลือง หรือ 
เนือ้ตายสีด าแข็ง 



Unstageable
• ถ้ามีเนือ้ตายที่แห้ง โดยไม่มีรอย
แดงหรือกดแล้วไม่รู้สึกหยุ่นๆ
(เหมือนมีน า้ข้างใต้ผิวหนัง
บริเวณส้นเท้า) ไม่ควรตัดเนือ้
ตายนีอ้อกและควรปล่อยไว้ให้
เป็นสิ่งปกคลุมแผลตาม
ธรรมชาติ



ตวัอย่าง....Unstageable

• แผลบริเวณก้นกบ

• มีการสูญเสียผิวหนังทัง้หมด

• มีเนือ้ตายคลุมทั่วแผล

• ไม่สามารถประเมินความลึกของแผลได้



Deep Tissue Injury (DTI)
• บริเวณที่ผิวหนังยงัคงปกคลุมอยู่หรือมีการฉีก
ขาดของผิวหนังก็ได้ แต่มีการเปล่ียนสีเป็นสีม่วง
คล า้หรือสีแดง หรือมีตุ่มเลือดที่เกิดจาก
กล้ามเนือ้ใต้บริเวณนัน้ได้รับแรงกดทบั หรือแรง
ไถล

• ผิวหนังบริเวณที่เกิด DTI อาจจะมีอาการเจบ็ปวด 
แข็ง แฉะ หรือหยุ่นเหมือนมีน า้ใต้ผิวหนัง ร้อน
ขึน้ หรือเยน็ลงกว่าผิวหนังบริเวณใกล้เคียง  
นอกจากนีย้งัตรวจพบได้ยากในคนที่มีผิวด า
การเปล่ียนแปลงที่พบหลังจากพบผิวหนังที่เกิด 
DTI คือพบตุ่มน า้บนผิวหนังที่เกิด DTI พบการ
เปล่ียนแปลงเป็น eschar บางๆ ได้เร็ว และพบ
การท าลายชัน้เนือ้เยื่อเพิ่มเตมิได้แม้จะได้
พยายามรักษาอย่างเตม็ที่แล้ว



ตัวอย่างแผลกดทบั DTI



IAD
Incontinence

Associated
Dermatitis



ความหมาย
IAD เป็นการตอบสนองของผิวหนังที่มี

ต่อการสัมผัสกับปัสสาวะและอุจจาระเหลว
เป็นเวลานาน สังเกตเหน็ได้โดยผิวหนังที่
สัมผัสมีการอักเสบและแดง ซึ่งอาจมีการ
ถลอกของผิวหนังร่วมด้วย

Gray,et al





ลกัษณะ IAD PI

สาเหตุ การสัมผสักบัอุจจาระ ปัสสาวะ การมแีรงกด   แรงเฉือน  แรงไถล

ต าแหน่ง จ ากดัอยู่ในบริเวณที่สัมผสักบัปัสสาวะ
หรือ อุจจาระ

บริเวณปุ่มกระดูก

พยาธิสรีรวทิยา การอกัเสบของผวิหนังจากการสัมผสัส่ิง
ระคายเคอืง การกดักร่อนของผวิหนัง
ช้ันบน

การขาดเลอืดมาเลีย้งของเนือ้เยือ่

สี สีแดงสดในคนผวิขาว  มีสีแดงซีดหรือ
คล า้ในคนผวิคล า้

แดงคล า้  แดงม่วง ม่วงคล า้  ด า  เหลอืง

ความลกึ ผวิหนังช้ันหนังก าพร้า และหนังแท้
ขอบแผลไม่ชัดเจน

มีหลายระดบั อาจลกึถงึกล้ามเนือ้   
กระดูก   ขอบแผลชัดเจน

เนือ้ตาย ไม่พบ อาจมี Yellow  slough หรือ Black
slough

กลิน่ กลิน่ของปัสสาวะ หรือ อุจจาระ มีกลิน่เมื่อมีการตดิเช้ือ



PI   or  IAD  ?

Pressure Injury



Pi  or  IAD  ?

IAD



การแบ่งระดบัความรุนแรง

•High  risk  to  IAD

•Mild IAD

•Moderate IAD

•Severe  IAD



High risk  to IAD
บุคคลทีม่ีถ่ายเหลวอย่างน้อย 
3 คร้ังใน 24 hr ร่วมกบัภาวะ
กลั้นการขบัถ่ายไม่ได้  และ/
หรือเคยมีแผลจาก IAD 
หรือแผลกดทบัมาก่อน 

ระดบัความรุนแรงของ IAD



Mild  IAD
ผวิหนังชมพูหรือแดงไม่มี
ขอบเขตชัดเจน การสัมผสัจะ
พบว่าอุ่นกว่าบริเวณอืน่ แต่ยงั
ไม่มีการสูญเสียของช้ันผวิหนัง

ระดบัความรุนแรงของ IAD



Moderate  IAD
ผวิหนังแดงสดหรือแดงจัด
ผวิมักเงาและช้ืนร่วมกบัมีการ
ซึมหรือมีจุดเลอืดออกมตุ่ีมน า้
เลก็ๆเกดิขึน้ อาจมีผวิเปิดออก

บริเวณเลก็ๆ

ระดบัความรุนแรงของ IAD



Severe  IAD
มีการสูญเสียผวิหนัง ผวิหนัง
ถูกท าลายถงึ ช้ัน dermis
เป็นแผลเปิดระดบัตืน้สีแดง 
เป็นบริเวณกว้าง อาจมี
เลอืดออกและเจ็บปวด 

ระดบัความรุนแรงของ IAD



หลกัการดูแล  IAD

รักษาตามสาเหตุและป้องกนัผวิถูกท าลาย
1.ท าความสะอาดผิว (skin cleansing)
2.ใหค้วามชุ่มช้ืน ( skin moisturising )
3.ปกป้องผวิ ( skin protectant/moisture barrier )
4. การเลือกใชแ้ผน่รองซบัท่ีเหมาะสม (protective 
garment and padding ) 



Moisture barrier of the skin

•ชัน้ผิวก าพร้ามีสภาพความเป็นกรดอ่อน 5-5.9
•ประกอบด้วย protein 70 % , lipids 15 % ,น า้ 
15 % ท าหน้าที่เป็นปราการ ป้องกันสารพษิ สิ่งระคาย
เคือง และควบคุมความชุ่มชืน้
•ไขมันที่ชัน้ผิวถูกท าลายได้ง่ายในภาวะ pHที่เป็นด่าง



IAD RISK

URINE

• 6.0-6.5

Formed 
faeces
+/- urine

• 7.0-7.5

Liquid 
faeces
+/-
urine

• 11

สบูก้่อน pH9.5-11ผิวหนัง 
pH5.0-

5.9



Type of moisture barrier

• Petrolatum

• Dimethicone

• Zinc oxide

• Combinations

• Barrier film



ระดบั IAD

high risk  to IAD : คือบุคคลท่ีไม่
สามารถดูแลตนเองได ้หรือส่ือสารไม่ได ้

ร่วมกบัมีถ่ายเหลวอยา่งนอ้ย 3 คร้ังใน 24 ชัว่โมง

- บุคคลท่ีเคยมีแผล   เป็นจาก IAD หรือแผลกด
ทบัมาก่อน

การประเมิน : ทุกคร้ังท่ี
เปล่ียนท่า และทุกคร้ังท่ีท า

ความสะอาดผิว

เขียนรายงาน IAD / บนัทึก
ใน nurse's note 

ขั้นตอนการใหค้วามชุ่มช้ืน

และปกป้องผิว

ทาวาสลนีให้ทัว่พืน้ผวิบริเวณท่ีจะ
สามารถสมัผสักบัอุจจาระ/ปัสสาวะได้

พน่ NO STING SPRAY 

ทา cavilon cream 

การเลือกใช้แผ่นรอง
ซบัท่ีเหมาะสม

ปูแผ่นรองซับทีม่ี
ความดูดซับสูง 

ห้ามห่อด้วย 
diaper 

หรื
อ

หรื
อ

emr iad สอน.docx


ระดบั IAD

mild หรือ early  : 
ผิวสมัผสัปัสสาวะ/อุจจาระยงั
แหง้ปกติ และไม่เกิดตุ่มพองน ้ า

ผิวจะเป็นสีแดง หรือชมพไูม่มี
ขอบเขตชดัเจน การสมัผสัจะ
พบวา่ผิวอุ่นกวา่บริเวณอ่ืน

การประเมิน : ทุกคร้ังท่ีเปล่ียน
ท่า และทุกคร้ังท่ีท าความ

สะอาดผิว

เขียนรายงาน IAD / บนัทึกใน
nurse's note 

ขั้นตอนการท าความ
สะอาดผิว

-ใชว้ธีิซับท าความสะอาดแทน
การเช็ดขดัถูบริเวณผวิหนงั  

-ท าความสะอาดแค่พอให้
คราบออกมากสุด ไม่
จ าเป็นตอ้งใหส้ะอาดหมด
เกล้ียง

- ใชส้เปรย ์NO RINSE SKIN 
CLEANSER พน่บริเวณผิวหนงัท่ี
จะท าความสะอาด  พน่ท้ิงไว ้5 
วนิาที แลว้ใชก้ระดาษหรือผา้ซบัท า
ความสะอาดอยา่งเบามือ 

- วธีิการน้ีแทนการใชน้ ้ าเปล่าและ
สบู่

ขั้นตอนการใหค้วามชุ่มช้ืน

และปกป้องผิว

ทาวาสลีนใหท้ัว่พ้ืนผิวบริเวณท่ี
จะสามารถสมัผสักบัอุจจาระ/

ปัสสาวะได้

พน่ NO STING SPRAY 

ทา cavilon cream 

ปูแผ่นรองซับทีม่ีความดูด
ซับสูง 

ห้ามห่อด้วย diaper 

หรื
อ

หรื
อ

emr iad สอน.docx


ระดบั IAD

moderate :ผิวมีสแีดงสด หรือแดงจดัในคน
ผิวเข้ม 

ผิวมกัจะเป็นมนัเงาหรือช้ืน ร่วมกบัมีการซึมหรือ
จุดเลือดออก มีตุ่มพองหรือตุ่มน ้ าเลก็ๆเกิดข้ึน มีผิว

เปิดออกเป็นบริเวณเลก็ๆ ผูป่้วยจะเจ็บแสบ

เขียนรายงาน IAD / บนัทึกใน nurse's 
note 

การประเมิน : ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนท่า และทุก
คร้ังท่ีท  าความสะอาดผวิ

รายงานแพทยท์ราบเพื่อรักษาเร่ืองการถ่าย
เหลว

ขั้นตอนการท า
ความสะอาดผิว

- ใชว้ธีิซับท าความสะอาดแทนการเช็ดถู
บริเวณผิวหนงั 

- ท าความสะอาดแค่พอใหค้ราบออกมาก
สุด ไม่จ าเป็นตอ้งใหส้ะอาดหมดเกล้ียง 

-ใชก้ระดาษทิชชู กอบอุจจาระออก แลว้ใช้
สเปรย ์NO RINSE SKIN 
CLEANSER พน่บริเวณผิวหนงัท่ีจะท า
ความสะอาด  พน่ท้ิงไว ้5 วนิาที แลว้ใช้
กระดาษหรือผา้ซบัท าความสะอาดอยา่งเบา
มือ  วธีิการน้ีใชแ้ทนการน ้ าเปล่าและสบู่

ขั้นตอนการใหค้วามชุ่มช้ืน

และปกป้องผิว

ทาวาสลีน ผสม zinc paste 

special อตัราส่วน 1:1 ให้ทัว่พืน้ผิว
บริเวณที่สมัผสักบัอจุจาระ/ปัสสาวะ

พน่ NO STING SPRAY 

ใช้ CRITIC BARRIER ให้ทัว่พืน้ผิว
บริเวณที่สมัผสักบัอจุจาระ/ปัสสาวะ

ปูแผ่นรองซับที่มีความดูด
ซับสูง 

ห้ามห่อด้วย diaper 

หรื
อ
หรื
อ

emr iad สอน.docx


ระดบั IAD

severe : เป็นแผลเปิดระดบั
ตืน้สแีดง และมีสารขบัหลัง่หรือ
เลอืดซมึ 

ผิวด้านบนอาจลอกออก เมื่อสิง่
ขบัหลัง่ติดกบัผิวสมัผสัอื่น

เขียนรายงาน IAD / 
บนัทึกใน nurse's 

note 

การประเมิน : ทุกคร้ังท่ี
เปล่ียนท่า และทุกคร้ังท่ี
ท าความสะอาดผวิ

ขั้นตอนการท าความ
สะอาดผิว

ใชส้เปรย ์NO RINSE SKIN 
CLEANSER พน่บริเวณผิวหนงัท่ี
จะท าความสะอาด  พน่ท้ิงไว ้5 วนิาที 
แลว้ใชก้ระดาษหรือผา้ซบัท าความ
สะอาดอยา่งเบามือ  วธีิการน้ีใชแ้ทน
การน ้ าเปล่าและสบู่

ขั้นตอนการใหค้วามชุ่มช้ืน

และปกป้องผิว

โรยแป้ง stomahesive

powder  แล้วตามด้วยพน่ NO 

STING SPRAY ท าซ า้ 3 ครัง้ 

ทาวาสลีน ผสม zinc paste special

อตัราส่วน 1:1 ให้ทัว่พืน้ผิวบริเวณท่ีสมัผสั
กบัอจุจาระ/ปัสสาวะ

ใช้ CRITIC BARRIER ให้ทัว่พืน้ผิว
บริเวณท่ีสมัผสักบัอจุจาระ/ปัสสาวะ

ปูแผ่นรองซับทีม่คีวามดูดซับสูง 

ห้ามห่อด้วย diaper 

หรื
อ

หรื
อ
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ระดบั IAD

infected : ภาวะผ่ืนเชือ้รา 
สามารถเกิดได้ทกุระดบัของ IAD

มกัเกิดผื่นเชือ้ราบริเวณขอบของ
รอยแดง ( อาจมีสขีาว เหลอืง หรือ
แดงเข้มในคนผิวคล า้)

อาจมีลกัษณะเหมือนเม็ดสวิหรือ
จดุผื่นแดง (มีสขีาวหรือเหลอืง) 
ผู้ ป่วยอาจคนัมาก

เขียนรายงาน IAD / 
บนัทึกใน nurse's 

note 

การประเมิน : ทุกคร้ังท่ี
เปล่ียนท่า และทุกคร้ังท่ี
ท าความสะอาดผิว

ขั้นตอนการท าความ
สะอาดผิว

ใชส้เปรย ์NO RINSE
SKIN CLEANSER 
พ่นบริเวณผวิหนงัท่ีจะท า
ความสะอาด  พ่นท้ิงไว้ 5 
วินาที แลว้ใชก้ระดาษ
หรือผา้ซบัท าความ
สะอาดอยา่งเบามือ  
วิธีการน้ีใชแ้ทนการ
น ้ าเปล่าและสบู่

ขั้นตอนการใหค้วามชุ่มช้ืน

และปกป้องผิว

โรยแป้ง stomahesive powder  แลว้
ตามดว้ยพน่ NO STING SPRAY 

ท าซ ้ า 3 คร้ัง

ท าทุกคร้ังหลงัถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ

ปูแผ่นรองซับทีม่ีความดูดซับสูง 

ห้ามห่อด้วย diaper

ปรึกษาแพทยเ์พื่อรักษาภาวะ
ติดเช้ือ หากเป็นเช้ือราใหใ้ช ้
Clotrimazole cream 
หรือ silversulfadiazine

cream

( flamazine)



ทาวาสลีน ผสม zinc paste 
specialอตัราสว่น 1:1 ให้ทัว่
พืน้ผิวบริเวณที่สมัผสักบัอจุจาระ/
ปัสสาวะ



• ไมม่ีสว่นผสมของ 
alcohol   ใช้ได้ทัง้
ผิวหนงัท่ีมี  หรือ ไมม่ีการ
สญูเสียของชัน้ผิวหนงั
• พ่น no sting 
Spray ห่างจากแผล  
10 cm  ให้เป็นละออง
ฝอย คลมุให้ทัว่แผล  หรือ
ทัว่ผิวหนงัท่ีมีโอกาส
สมัผสัอจุจาระ/ปัสสาวะ

•ใช้ในกรณี skin 
intact เท่านัน้ ( 
ผิวหนังที่ยังไม่มีการ
สูญเสียของชัน้ผิว)
• บีบใช้แต่ละครัง้ ให้บีบ
เท่าเม็ดถ่ัวเขียว ทาเกล่ีย
ให้ทั่วผิว เพื่อให้ตัวเนือ้
ครีมซึมซับเข้าไปในผิว
ให้หมด



•ทา CRITIC 
BARRIER ให้ทัว่
พืน้ผิวท่ีมีโอกาสสมัผสั
อจุจาระ ปัสสาวะ

สว่นประกอบ
• 20% zinc oxide
• Karaya powder 



โรยแป้ง stomahesive
powder  แล้วตามด้วยพน่ NO
STING SPRAY 
ท าซ า้ 3 ครัง้

โรยแป้งให้ทั่วแผล  แล้วใช้
ส าลีแห้งเกล่ียแป้งให้อยู่บน
แผล  อย่าให้แป้งจับกัน
เป็นก้อน

พ่น spray เป็น
ละอองฝอยให้คลุมทั่ว
ทัง้แผล









before After 3 days



Thank  You 


