ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูป ฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ตําแหนงประเภททั่วไป

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ดานการพยาบาล)

เรื่องที่เสนอใหประเมิน
1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง การพยาบาลผูปวยโรคปอดอักเสบ
2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การจัดทําเอกสารเรื่องการปองกันและดูแลแผลกดทับ

เสนอโดย
นางอัมพุชินี บัวสด
ตําแหนงวิชาชีพ 5
( ตําแหนงเลขที่ รพก. 249 )
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สํานักการแพทย

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูปวยโรคปอดอักเสบ
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 5 วัน(ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2550)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
โรคปอดอักเสบ(Pneumonia)เปนกระบวนการอักเสบของถุงลมปอดทําใหเนื้อปอดแข็งและ
มีหนองในถุงลมปอด
โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เปนโรคที่พบไดประมาณรอยละ 8-10 ของผูปวยที่มีการติด
เชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจ และเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ํากวา 5
ป ในปจจุบันนิยมจําแนกเปนปอดอักเสบในชุมชน (Community-Acquired Pneumonia-CAP) และ
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล (Nosocomial Pneumonia หรือ Hospital- Acquired Pneumonia-HAP)
เพื่อใชในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
ในป พ.ศ. 2550 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดอักเสบ ทั้ง 2 ชนิด จํานวน
142,250 ราย อัตราปวย 226.41 ตอประชากรแสนคน มีผูปวยเสียชีวิต 1,043 ราย อัตราตาย 1.66 ตอ
ประชากรแสนคน และอัตราปวยตายรอยละ 0.73
สาเหตุของโรคปอดอักเสบ
สวนใหญเกิดมาจากการติดเชื้อ เชนเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และสารเคมี ฯลฯ
สาเหตุสงเสริมของการเกิดโรคปอดอักเสบ
1. รางกายมีความตานทานต่ําลง
2. ติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
3. ดื่มสุรามากเกินไป สุรากดกลไกปองกันของรางกาย และการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว
ตลอดจนเซลลแมคโคฟาจ
4. ระบบประสาทสวนกลางถูกกด จากยาหรือไดรับบาดเจ็บที่ศรีษะ
5. หัวใจวาย
6. ไดรับเชื้อในโรงพยาบาลมากเกินไป
7. อยูในที่อากาศเย็น
8. หลอดลมถูกอุดกั้น เชน หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็ง และหอบหืด
9. ผูปวยที่นอนพักอยูกับเตียง และหายใจเขาไมเต็มที่ เชน ผูปวยหลังผาตัด เจ็บหนาอก
คนสูงอายุ จะเกิดปอดอักเสบจากเสมหะคั่ง (Hypostatic Pneumonia)
อาการของโรคปอดอักเสบ
มักเกิดขึ้นทันทีดวยอาการไขขึ้นสูงประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสซึ่งอาจจับไขตลอดเวลา มี
ลักษณะหนาวสั่นโดยเฉพาะในระยะที่เริ่มเปนและหายใจตื้นแตถี่ (หอบ) หนาแดง ริมฝปากแดง ลิ้น
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เปนฝา ในระยะแรกอาจมีอาการไอแหงๆ ไมมีเสมหะ แตตอมาเสมหะจะมีสีขาวขุนขนจนออกเปน
สีเ หลืองสี เ ขี ย วหรือมี เ ลือดปน สวนอาการที่พ บในเด็ก และผู ใ หญ นั้ น อาจมี อาการเจ็ บแปล บใน
หนาอกเวลาหายใจเขา หรือ เวลาไอแรงๆ บางครั้งอาจมีอาการปวดราวไปที่หัวไหล สีขางหรือทอง
ดวย ในเด็กเล็กอาจมีอาการปวดทอง ทองอืด ทองเดิน อาเจียน กระสับกระสายหรือชัก ถาเปน
มากๆ อาจมีอาการตัวเขียว ริมฝปาก ลิ้น เขียว และ เล็บจะเริ่มกลายเปนสีเขียว
การติดตอของโรคปอดอักเสบ
1. ทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม หรือหายใจรดกันโดยเชื้อโรคผานเขาทางจมูก ลําคอ ลง
ไปที่ปอด ซึ่งไดรับเชื้อจากละอองน้ํามูก น้ําลายหรือเสมหะของผูที่เปนโรค
2. โดยการสําลักเอาสารเคมีหรือเศษอาหารเขาไปในปอด
3. แพรกระจายไปตามกระแสเลือด เชน การฉีดยา ใหน้ําเกลือ การอักเสบในอวัยวะสวน
อื่น เปนตน
ลักษณะปอดอักเสบบางอยางที่ควรทราบ
1. เชื้อโรคที่ทําใหปอดอักเสบ อาจมีคนที่สุขภาพดีเปนพาหะนําโรคได
2. เชื้อโรคจะลุกลามเมื่อความตานทานของรางกายต่ําลง
3. การเปนหวัดหรือติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน เชื้อโรคอาจลุกลามลงไปถึงปอดได
4. ผูปวยที่ไดรับเสตียรอยดในขนาดสูง ๆ ยากดภูมิคุมกันทําใหความตานทานของรางกาย
ต่ําลง เสี่ยงตอการเกิดโรค
5. สาเหตุบางอยางที่ขัดขวางการขับมูกของทางเดินหายใจ เชน มะเร็งปอดหรือหลอดลม
จะเปนสาเหตุสงเสริมใหปอดบวมได
6. ผูปวยหลังผาตัดจะเกิดปอดอักเสบกระจายทั่วไป (Bronchopneumonia ) ไดเนื่องจากยา
ระงั บ ความรู สึก ทํ า ใหก ลไกการปอ งกั น ของระบบทางเดิ น หายใจเสี ย ไป และลดการ
เคลื่อนไหวของกระบังลม
7. การรักษาปอดอักเสบ ตองใหยาตามชนิดของเชื้อ
8. การเกิดปอดอักเสบซ้ํากันบอยๆ ควรคํานึงถึงสาเหตุพื้นฐานของโรค เชน มะเร็งหรือ
เนื้องอกของไขกระดูก
การแบงชนิดของปอดอักเสบ
1. แบงตามสาเหตุการเกิดโรค
1.1 ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Pneumonia)
1.2 ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia )
1.3 ปอดอักเสบจากเชื้อริคเก็ตเซีย (Rickettsia Pneumonia )
1.4 ปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma Pneumonia)
1.5 ปอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว (Protozor Pneumonia)
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1.6 ปอดอักเสบจากเชื้อรา (Fungal Pneumonia)
1.7 ปอดอักเสบจากสารเคมี (Chemical Pneumonia)
1.8 ปอดอักเสบจากการแพ (Allergic Pneumonia)
2. แบงตามพยาธิสภาพ คือ
2.1 ปอดอักเสบเฉพาะกลีบใดกลีบหนึ่ง (Lobar Pneumonia)
2.2 ปอดอักเสบเพียงสวนใดสวนหนึ่ง (Segmental Pneumonia)
2.3ปอดอั ก เสบเป น หย อ มๆรอบๆหลอดลมกระจายทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะกลี บ ก็ ไ ด
(Bronchopneumonai )
3. แบงตามลักษณะการเกิด คือ
3.1 เกิดจากเสมหะคั่งในหลอดลมและปอดในคนที่ออนแอ (Hypostatic Pneumonia)
3.2 ปอดอักเสบจากการสําลักสิ่งตาง ๆ เขาในหลอดลม (Aspirated Pneumonia)
ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Pneumonia)
เชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดปอดอักเสบไดบอยคือ
1. เชื้อนิวโมคอคไค ( Pneumococci ) ปจจุบันพบวาเกิดจากเชื้อสเตรฟโตคอคคัสนั่นเองซึ่ง
พบลักษณะเรียงตัวเปนคู
2. เชื้อสเตรฟโตคอคไค พบบอยในเด็กโดยติดเชื้อเขาไปในทางเดินหายใจ แตถาเปนในผูใหญ
จะไม ติด ต อทางเดิน หายใจ แตจ ะเกิดจากการฉีดเฮโรอี น ที่ใ ชเ ข็ม และกระบอกฉีด ยาไม
สะอาดจากการแกะสิว
3. เชื้อวัณโรคเกิดในผูปวยที่เปนวัณโรคปอดอยูกอนแลว เชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดปอดอักเสบ
และพบไดไมบอยนักคือ
3.1 เคร็ฟซิเอลลา พบในคนสูงอายุที่เจ็บปวยเปนเวลานาน ๆ หรือพวกติดสุราเรื้อรัง พบนอย
ในคนที่แข็งแรง แตถาเปนจะเปนรุนแรง ปกติเชื้อนี้จะมีอยูในทางเดินหายใจสวนบนอยูแลว
เมื่อความตานทานของรางกายต่ําลง จึงปรากฏอาการของโรคขึ้น เชื้อนี้ทําใหเกิดโรคไดทั้งชนิด
เฉียบพลันและเรื้อรัง ลักษณะเสมหะเปนกอนลักษณะเปนมันคลายเจลลี่ หรือน้ํามะเขือเทศ
ภาพถายรั งสีปอด มี ลัก ษณะคลา ยวัณโรค แต เ ชื้อนี้ ทําให การดําเนิ นของโรคเร็ ว มากผิ ด กับ
วัณโรคที่มีการดําเนินของโรคชา ๆ
3.2 สูโดโมแนส พบในลักษณะของการติดเชื้อซ้ําเติมของโรคอื่นๆ สวนมากเปนการติด
เชื้อในโรงพยาบาลจากผูใหการพยาบาลหรือจากเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
การพยาบาล
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอักเสบ แบงตามปญหาที่พบ คือผูปวยมีอุณหภูมิรางกาย
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการติดเชื้อที่ปอด ผูปวยไมสามารถทําใหทางเดินหายโลงเนื่องจากเสมหะ
มากและเหนียว ผูปวยอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารและไมสมดุลเกลือแรในรางกาย ผูปวยมี
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ความบกพรองในการดูแลตนเองเนื่องจากสูงอายุและกลามเนื้อออนแรง ญาติและผูดูแลขาด
ความรูและประสบการณในการดูแลผูปวย ผูปวยมีอุณหภูมิรางกายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการติด
เชื้อที่ปอด ผูปวยทุกรายจะมีไขสูงสวนใหญไขสูงเกิน 38.0 องศาเซลเซียส ไขอาจสูงถึง 40-41
องศาเซลเซียสมีลักษณะหนาวสั่นโดยเฉพาะในระยะเริ่มเปน ผูปวยมักมีหนาแดง ริมฝปากแดง
ลิ้นเปนฝา การพยาบาลลดไขดวยการเช็ดตัว โดยเฉพาะในผูปวยเด็กเพื่อปองกันอาการชัก การ
ดูแลใหผูปวยไดรับ ยาลดไขอยางถูกตอง การสังเกตอาการขางเคียงของการไดรับยาลดไข การ
กระตุนใหผูปวยไดรับอาหารและน้ําอยางเพียงพอ อาหารที่เหมาะสมคืออาหารออน ยอยงาย ถา
ผูปวยไมอยากรับประทานอาหาร ใหดื่มนม น้ําผลไมหรือน้ําเกลือแร ดูแลใหผูปวยไดรับสารน้ําทาง
หลอดเลือดดําอยางถูกตอง การติดตามและประเมินผลการตรวจ CBC การตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 4
ชั่วโมง การสังเกตอาการ
ผูปวยไมสามารถทําใหทางเดินหายโลงเนื่องจากเสมหะมากและเหนียว การพยาบาลคือ
ชวยเคาะปอด สอนและกระตุนใหไออยางถูกวิธี ผูปวยไมมีขอจํากัดในการดื่มน้ําจึงกระตุนให
ดื่มน้ํามาก ๆวันละ1,500 มล. ดูแลใหไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษา กระตุน
ใหเปลี่ยนทาบอย ๆ เพื่อใหขับเสมหะไดสะดวกและปอดขยายตัวไดทั่วถึง จัดใหนอนศีรษะสูง
ฟงเสียงหายใจและเสียงแทรกบอย ๆ เพื่อประเมินการคั่งคางของเสมหะในทางเดินหายใจ บันทึก
จํานวนสีและปริมาณของเสมหะเพื่อประเมินความกาวหนาของการรักษา
ผูปวยอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารและไมสมดุลเกลือแรในรางกาย การพยาบาลคือกระตุนให
ผูปวยดื่มน้ํามากขึ้น โดยใหน้ําตามที่ผูปวยตองการ เชนน้ําผลไม น้ําซุบ โดยใหทีละนอยๆ แต
บอยครั้งเพื่อปองกันการอาเจียน เติมเกลือแกงในอาหารและน้ําผลไมเล็กนอยเพื่อทดแทนโซเดียม
ที่เสียไปทางเหงื่อ ติดตามผลซีรัมอีเล็คโตรลัยทเพื่อพิจารณาการขาดน้ํา ทําความสะอาดปากและ
ฟนเพื่อกระตุนอาการอยากอาหาร แบงอาหารใหครั้งละนอย ๆ แตบอยครั้ง จัดอาหารที่มีโปรตีน
สูงและแคลอรี่สูงใหรับประทาน แนะนําญาติใหนําอาหารที่ผูปวยชอบและไมขัดตอแผนการ
รักษาของแพทยมาใหผูปวยรับประทาน
ผูปวยมี ความบกพรองในการดูแลตนเองเนื่องจากสูงอายุ และกลามเนื้ออ อนแรง การ
พยาบาลคื อดู แลผู ป ว ยให น อนพัก บนเตีย งในช ว งที่ยังมีไ ข สูงและออ นเพลี ย มาก ชว ยเหลื อ
กิจกรรมตางของผูปวยเชนการพลิกตะแคงตัวและเปลี่ยนทาบอย ๆ การลุกนั่งบนเตียง การลุกนั่ง
ขางเตียง การเดินรอบเตียง การดูแลความสะอาดของรางกายผูปวย ใหการดูแลผูปวยอยาง
ใกลชิด แนะนําใหญาติดูแลผูปวยอยางใกลชิด เมื่ออาการไขเริ่มทุเลาและอาการออนเพลียดีขึ้น
จึงไดออกกําลังกายแขนและขาใหผูปวย และสอนวิธีออกกําลังกายใหผูปวยแกญาติไดรับทราบ
ญาติและผูดูแลขาดความรูและประสบการณในการดูแลผูปวย การพยาบาลคืออธิบายและ
ใหความรูแกญาติและผูปวยเกี่ยวกับสาเหตุ การดําเนินของโรค ภาวะแทรกซอน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตัวในระยะฟนตัวเพื่อใหเกิดความมั่นใจ กระตุนใหญาติและผูปวยพูดถึงปญหาตาง ๆ
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การพยาบาลดานจิตใจ
ผูปวยจะรูสึกไมสุขสบาย เนื่องจากการมีไขสูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัว รวมกับอาการไอ
มีเสมหะหายใจหอบเหนื่อย ทําใหเกิดอาการหงุดหงิด เจ็บปวด หวาดกลัวการทําหัตถการตางๆ เชน การ
เจาะเลือด การวัดความดันโลหิต การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูปวยจะไดรับบอยๆ
ในขณะที่อยูในโรงพยาบาล ตองคอยดูแลอยางใกลชิด อธิบายใหผูปวยและญาติทราบทุกครั้งกอนให
การพยาบาลหรือการทําหัตถการ เปดโอกาสใหผูปวยและญาติไดซักถามไดตลอดเวลา ปลอบโยน ให
กําลังใจ ใหการพยาบาลดวยความนุมนวล ออนโยน เพื่อใหผูปวยคลายความวิตกกังวล ใหความรวมมือ
ในการรักษาพยาบาล
การเจ็บปวยของผูปวยไมไดมีผลกระทบตอผูปวยเทานั้น แตมีผลกระทบตอญาติและบุคคลใน
ครอบครัวของผูปวย ซึ่งจะมีความวิตกกังวล เปนหวง กลัวการสูญเสียชีวิตของผูปวย พยาบาลผูดูแล
ผูปวยตองใหการดูแลญาติผูปวยดวย ที่ตองรับรูแนวทางการรักษา และเปนผูตัดสินใจในการรักษาผูปวย
รวมกับแพทย พยาบาล มีการใหขอมูลการรักษาพยาบาลอยางถูกตอง ตอเนื่อง สื่อสารกับญาติผูปวยดวย
ภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน เปดโอกาสใหญาติไดซักถามตลอดเวลา ประสานกับแพทยผูดูแลในการอธิบาย
ลักษณะการดําเนินโรค แนวทางการรักษา การพยากรณโรค เพื่อใหญาติเขาใจและลดความวิตกกังวล
แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
1. การพยาบาลผูปวยแบบองครวม
2. การประยุกตแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
ผูปวยชายไทยอายุ 70 ป สถานภาพคู ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพ ภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร
เลขที่ภายนอก 53559/45 เลขที่ภายใน 14875/50 เขารับการรักษาตัวที่ หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ
20/15 วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 18.50 น.อาการสําคัญที่นํามาโรงพยาบาล คือ มีอาการไขสูง 1 วัน
รวมกับอาการหนาวสั่น หนาแดงริมฝปากแดง ไอมีเสมหะสีขาวขุนจากการตรวจรางกายพบวาแรก
รับ อุณหภูมิรางกาย 39 องศาเซลเซียส ชีพจร 90 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 24 ครั้ง/นาที ความดัน
โลหิต 134/87 มิลลิเมตรปรอท วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได 94 เปอรเซ็นต น้ําหนัก
56 กิโลกรัม ปฎิเสธโรคประจําตัวและโรคทางกรรมพันธุ ผูปวยไมมีประวัติแพยาและสารอาหาร
ไมสูบบุหรี่ ดื่มเบียรนานๆ ครั้งตรวจรางกายภายนอกพบวาปกติ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ พบ
ผลตรวจCBC เซลลเม็ดเลือดขาว 5,200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร(คาปกติ 5,000-10,000 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร), นิวโตฟว 89.2 %(คาปกติ 40-75%), ลิมโฟไซต 4.5%(คาปกติ 20-50%), โมโน
ไซต2%(คาปกติ 2-10%),อีโอซิโนฟว 1% (คาปกติ 1-6%),บาโซฟว 0.1%(คาปกติ 0-1%),เม็ดเลือดแดง
5.15 ไมลอนตอลูกบาศกมิลลิเมตร(คาปกติ 4.2-5.4 ไมลอนตอลูกบาศกมิลลิเมตร)ความเขมขนของเม็ด
เลือดแดง 38.7%(คาปกติ 31-43%), ปริมาตรเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดง 82.6 ไมลอนตอลูกบาศกมิลลิเมตร
(80-98 ไมลอนตอลูกบาศกมิลลิเมตร), เกล็ดเลือด 179,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร(คาปกติ 150,000-
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450,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร), และผลการตรวจทางเคมีคลินิกพบวาSUGAR 125 mg/dl (คา
ปกติ 60-110 mg/dl ) SGOT 16 U/L (คาปกติ 0-35 U/L) SGPT 20 U/L (คาปกติ 0-43 U/L) ALP 100
U/L (คาปกติ 39-117 U/L) BUN 10.9 mg/dl (คาปกติ 8-10 mg/dl ) Creatinine 0.91mg/dl (คาปกติ
0.5-1.5 mg/dl ) Sodium 133 mmol/l (คาปกติ 136-145 mmol/l) Potassium 3.4 mmol/l (คาปกติ 3.55.1 mmol/l) Chloride 101 mmol/l (คาปกติ 100-110 mmol/l)Bicarbonate20 mmol/l (คาปกติ 22-32
mmol/l) ผลตรวจทางจุลทรรศวิทยาคลินิก ผลปสสาวะ พบเม็ดเลือดขาว 0-1 /HPF(คาปกติมีไมเกิน 02 /HPF) เม็ดเลือดแดง 0-1 /HPF (คาปกติมีไมเกิน 1-2 /HPF) ผลตรวจทางรังสีวิทยา พบวาผล
ตรวจเอกซเรยที่ปอดคือ Patchy infiltration in RLL, suggesting pneumonia แพทยวินิจฉัยวาเปนโรค
ปอดอักเสบ (pneumonia) การพยาบาลเริ่มดวยการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยและญาติ การ
พูดคุยเอาใจใสสอบถามอาการอยางเปนกันเองและอัธยาศัยที่ดี ชวยเหลือผูปวยเปลี่ยนเสื้อผาและ
แนะนําระเบียบการอยูโรงพยาบาลและสถานที่ใน หอผูปวย ดูแลใหผูปวยพักผอนบนเตียง ตรวจวัด
สัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง เจาะเลือดสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ใหสารน้ําคือ 5% D/NSS 1,000
มิลลิลิตร อัตราการหยด 80 มิลลิลิตรตอชั่วโมงทางหลอดเลือดดํา ใหออกซิเจนทาง canular 3 ลิตรตอ
นาที ประเมินอาการของผูปวย ชวยเหลือผูปวยในการทําความสะอาดรางกายและทําความสะอาดปาก
และฟนเพื่อกระตุนความอยากอาหาร จัดสิ่งแวดลอมใหสะอาด จัดอุปกรณขับถายไวขางเตียง ดูแลให
รับประทานอาหารออนยอยงายโปรตีนสูง แคลอรี่สูง เชนขาวตมปลาและโจกใสไข แตผูปวยยังมีอาการ
ออยเพลียเบื่ออาหารรับประทานไดประมาณหนึ่งสวนสี่ถาด ผูปวยยังมีอาการไอมีเสมหะแพทยใหยา
Fremex รับประทานครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเชา กลางวัน เย็น การพยาบาลคือชวยเคาะปอด
สอนและกระตุนใหไออยางถูกวิธีเพื่อใหเสมหะหลุดไมมีการคั่งคางในปอด หลังไอแลวฟงเสียงเสมหะ
ในปอดไมมีการคั่งคาง กระตุนใหผูปวยเปลี่ยนทาบอยๆ จัดใหนอนศรีษะสูง ผูปวยมีไขอุณหภูมิ
รางกาย 39 องศาเซลเซียสเช็ดตัวลดไข ใหยาParacetamal ขนาด 500 มิลลิกรัม จํานวน 2 เม็ดเวลา 10.00
น.หลังเช็ดตัวลดไขและใหยาลดไขหนึ่งชั่วโมงวัดไขซ้ํา ได 37.4 องศาเซลเซียส และ ใหยา Rocephin
ขนาด 2 กรัมฉีดทางหลอดเลือดดําวันละครั้ง พรอมแนะนําใหผูปวยดื่มน้ํามาก ๆ รวมทั้งน้ําผลไมและน้ํา
ซุบตางๆ
วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ผูปวยรูสึกตัวดียังมีไขสูงรวมกับไอมีเสมหะซึ่งเสมหะเริ่มมีสีขาวขุน
ปนกับสีเขียวและยังมีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร และรับประทานอาหารไดนอย อุณหภูมิ 38.6 องศา
เซลเซียสชีพจร 86 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 140/70 มิลลิเมตรปรอท
วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได 94 เปอรเซ็นต แพทยใหเก็บเสมหะสงตรวจ Gram’S
STAIN และ SPUTUM C/S ผล Gram’S STAIN ตรวจพบ GRAM POSITIVE COCCI IN PAIRFEW
ผลการตรวจเลือด ผลตรวจตับ พบวา SGOT 31 ยูนิทตอลิตร (คาปกติ 0-35 ยูนิทตอลิตร) SGPT 19 ยู
นิทตอลิตร (คาปกติ 0-43 ยูนิทตอลิตร) ALP(ALKALINE PHOSPHATAS) 19 ยูนิทตอลิตร (คาปกติ
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39-117 ยูนิทตอลิตร) แพทยไดเปลี่ยนสารน้ําเปน 5% D/NSS 1,000 มิลลิลิตร อัตราการหยด 80
มิลลิลิตรตอชั่วโมงจํานวน 2,000 มิลลิลิตรการพยาบาลคือชวยเคาะปอด สอนและกระตุนใหไออยางถูก
วิธี กระตุนใหผูปวยเปลี่ยนทาบอย จัดใหนอนศรีษะสูง ฟงเสียงหายใจและเสียงเสมหะในปอดเพื่อ
ประเมินการคั่งคางของเสมหะดูแลใหผูปวยพักผอนและความอบอุนของรางกายแนะนําใหผูปวยดื่ม
น้ําอุน น้ําผลไม และน้ําซุบบอย ๆ วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง พบวาอุณหภูมิ 38.2-38.6 องศา
เซลเซียส ชีพจร 86-100 ครั้งตอนาที การหายใจ 20 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต100/60-140/70
มิลลิเมตรปรอท เช็ดตัวลดไขใหยาParacetamal ขนาด 500 มิลลิกรัม จํานวน 2 เม็ดเวลา 10.00 นหลังเช็ด
ตัวลดไขและใหยาลดไขหนึ่งชั่วโมงวัดไขซ้ําอาการไขลดลง อุณหภูมิ 37.3 องศาเซลเซียส ดูแลให
ผูปวยไดรับอาหารใหครบ 5 หมู อาหารออนยอยงาย รสไมจัดเชนขาวตมปลาและโจกใสไข เพื่อลด
การระคายเคืองกระเพาะอาหาร เปดโอกาสใหผูปวยและญาติซักถามขอสงสัยตางๆและใหกําลังใจ
ผูปวย หลังจากใหการพยาบาลผูปวยมีอาการไอนอยลง แตเสมหะยังมีสีขาวขุนปนกับสีเขียว อาการไข
ลดลง รับประทานอาหารไดครึ่งถาด
วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ผูปวยรูสึกตัวดียังมีอาการออนเพลีย ชวยเหลือตัวเองได ไมมีไขแตยัง
มีอาการไอเปนพัก ๆ รวมกับมีเสมหะ สีเขียวแตปริมาณเสมหะลดลง หายใจไมมีอาการหอบเหนื่อย
อุณหภูมิ 36.7 องศาเซลเซียส ชีพจร 76 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
116/71 มิลลิเมตรปรอท วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได 95 เปอรเซ็นต การพยาบาลคือ
ชวยเคาะปอด กระตุนใหไออยางถูกวิธี กระตุนใหผูปวยเปลี่ยนทาบอย จัดใหนอนศรีษะสูง ฟงเสียง
หายใจและเสียงแทรกบอยเพื่อประเมินการคั่งคางของเสมหะ ใหผูปวยดื่มน้ําอุน น้ําผลไม และน้ําซุบ
บอย ๆดูแลใหผูปวยไดรับอาหารคือขาวตมขาว แกงจืดเตาหูไขใสหมูสับ และผัดผักรวม อาหารออน
ยอยงาย รสไมจัด เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารเปดโอกาสใหผูปวยและญาติซักถามขอ
สงสัยตางๆและใหกําลังใจผูปวย หลังจากใหการพยาบาลผูปวยมีสีหนาดีขึ้นอาการไอนอยลง แต
เสมหะยังมีสีสีเขียวผูปวยรับประทานอาหารไดครึ่งถาด แพทยงดการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําแต
ให on Heparin lock ไวสําหรับฉีดยาแพทยไมไดมีคําสั่งใหเจาะเลือดและไมไดเพิ่มหรือลดยา
วันที่ 16 ธันวาคม 2550 ผูปวยรูสึกตัวดียังมีอาการออนเพลียเล็กนอย ชวยเหลือตัวเองได ไมมี
ไขนาน ๆ จะมีอาการไอเสมหะ สีขาวขุนแตปริมาณเสมหะลดลงมาก หายใจไมมีอาการหอบเหนื่อย
อุณหภูมิ 37.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
116/71 มิลลิเมตรปรอท วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได 95 เปอรเซ็นต พรอมตอบขอ
ซักถามของผูปวย และอธิบายเรื่องโรคและอาการใหผูปวยเขาใจ ผูปวยมีสีหนาแจมใสขึ้น คลายความ
วิตกกังวล ผูปว ยรับประทานอาหารไดครึ่งถาด อาการออนเพลียทุเลา แพทยไมไดมคี ําสั่งใหเจาะเลือด
และไมไดเพิ่มหรือลดยา
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วันที่ 17 ธันวาคม 2550 ผูปวยรูสึกตัวดีมีอาการสดชื่นมาก ชวยเหลือตัวเองไดดี ไมมีไข
นานๆ จะมีอาการไอแตปริมาณเสมหะมีนอยมากสีขาวขุน หายใจไมมีอาการหอบเหนื่อย ผูปวย
รับประทานอาหารไดดี อุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 66 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งตอ
นาที ความดั นโลหิต 113/70 มิลลิ เมตรปรอท วัด คาความอิ่มตัว ของออกซิเ จนในเลือ ดได 95
เปอรเซ็นต ผลเสมหะที่สงตรวจ SPUTUM C/S เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 พบเชื้อ Klebsiella
species ผูปวยไมมีภาวะแทรกซอน แพทยผูดูแลจึงอนุญาตใหผูปวยกลับบานได แนะนําผูปวยใหดูแล
ความอบอุนของรางกายอยูเสมอไมอยูในอากาศเย็น รักษาสุขภาพใหแข็งแรง เชนรับประทานอาหาร
ใหครบ 5 หมูคือเนื้อสัตวตาง ๆ แปงหรือขาว ไขมันทั้งจากพืชและสัตว ผัก ผลไม และนม ออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุมกันของรางกาย
5. ผูรวมดําเนินการ
ไมมี
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
เปนผูดําเนินการทั้งหมด รอยละ 100
7. ผลสําเร็จของงาน
กรณีศึกษาผูปวยรายนี้เปนโรคปอดอักเสบ มาดวยอาการไขสูงมา 1 วันรวมกับ อาการหนาวสั่น
หนาแดง ริมฝปากแดง หายใจเร็ว และมีอาการไอมีเสมหะสีขาวขุน ไมเจ็บคอ แพทยไดรับไวใน
โรงพยาบาล ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2550 จากการดูแลผูปวยรายนี้พบวา ผูปวยมีปญหาดังนี้ คือ
ผูปวยมีความบกพรองในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนื่องจากปอดอักเสบ ผูปวยมีอุณหภูมิรางกาย
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการติดเชื้อที่ปอด ผูปวยไมสามารถทําใหทางเดินหายโลงเนื่องจากเสมหะมาก
และเหนี ย ว ผูป ว ยอาจเกิ ด ภาวะขาดสารอาหารและไม ส มดุ ลเกลือ แร ใ นรา งกาย ผู ปว ยมี ค วาม
บกพรองในการดูแลตนเองเนื่องจากสูงอายุและกลามเนื้อออนแรง ญาติและผูดูแลขาดความรูและ
ประสบการณในการดูแลผูปวย
จากปญหาทั้งหมด ผูปวยไดรับการวินิจฉัย การรักษาอยางรวดเร็ว และไดรับการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ทําใหผูปวยปลอดภัยจากโรค ไมมีภาวะแทรกซอน และแพทยอนุญาตใหผูปวยกลับบานได
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 รวมอยูโรงพยาบาล 5 วัน
8.การนําไปใชประโยชน
1.ใชเปนแนวทางในการพยาบาลผูปวยโรคปอดอักเสบ
2. เปนแนวทางในการนํามาพัฒนาการบริการทางการพยาบาล ใหมีคุณภาพมากขึ้น
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
กรณีผูปว ยรายนี้ไดรับการดูแลรักษาพยาบาลอยางรวดเร็ว จึงทําใหผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอน
จากโรคปอดอักเสบ ความยุง ยากที่พบในการศึกษาคือ ความวิตกกังวลของญาติและผูปวยทีต่ องนอน
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางอัมพุชินี บัวสด
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ดานการพยาบาล)
(ตําแหนงเลขที่ รพก. 249) ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย
เรื่อง การจัดทําเอกสารสําหรับผูปวยที่มีภาวะเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ
หลักการและเหตุผล
จากการศึกษาพบวาแผลกดทับที่จะเกิดขึน้ ในรายทีม่ ีอาการบาดเจ็บสาหัสหรือคนที่ชวยเหลือตัวเอง
ไมไดเชนเด็กที่ไดรับบาดเจ็บทางสมองและกระดูกสันหลัง บริเวณตนคอหรือบริเวณหลังต่ํากวาคอก็จะทํา
ใหสมองไมสามารถสงกระแสประสาทไปสั่งการใหกลามเนื้อทํางานไดอยางปกติในรายของผูใหญที่มี
ปญหาเกี่ยวกับสมองหรือมีปญหาเกี่ยวกับ กลามเนื้อเปนอัมพาตในรายที่เกิดอุบัติเหตุกระดูกหักตองดึงขา
หรือใสเฝอกอยูในทาใดทาหนึ่งนานๆ ในรายหลังผาตัดจะเกิดในผูทไี่ มสามารถขยับตัวหรือชวยเหลือ
ตนเองไดหรือผูปวยที่เสียการรับรูความรูสึก สภาพอากาศเมืองไทยซึง่ เปนสภาพอากาศที่รอนนี้จะทําใหให
เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล ทําใหเซลลขาดเลือดไปเลีย้ งเนื้อเยื่อ ทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้นตายได
ในภาวะที่รอนขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสเมตาบอลิซึมของรางกายเราจะเพิม่ มากขึ้นถึง 10 เปอรเซ็นต รถเข็นที่
คนไขใชนั่งนัน้ ทําใหเกิดการเพิ่มของอุณหภูมิบริเวณกระดูกทีก่ น ที่เราใชลงน้ําหนักเวลานั่งหรือบริเวณตน
ขามีอุณหภูมิมากไดตั้งแต 0-10 องศาเซลเซียส ผูสูงอายุจะมีการเคลื่อนชาและนอยลงไมคลองแคลวเหมือน
กอน การรับประทานอาหารนอยลง บางรายมีโรคแทรคซอนตางๆ ทําใหการเสริมสรางเนื้อเยื่อนอยลง ซึ่ง
เราจะพบวาผูท ี่มีวัยสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ เวลาเปนแผลจะหายชามาก นอกจากนั้นความยืดหยุนของผิวหนัง
ในผูสูงอายุก็มนี อยซึ่งเราจะพบวาในวัยทีม่ ีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปนั้นความยืดหยุนของผิวหนังจะลดลงถาอายุ
มากกวา 40 ปขึ้นไปแลวพบวาเลือดที่มาหลอเลีย้ งผิวหนังจะมีการลดลงอยางรวดเร็วถาในรายที่มีการ
รับประทานอาหารไมครบถวนตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารทีม่ ีแคลเซียม ไนโตรเจนก็จะยิ่งทําให
แผลหายชาลงไปอีก สวนรายที่มีอาการบวมน้ําจะทําใหเกิด การขัดขวางทางเดินอาหารและออกซิเจนจาก
เสนเลือดฝอยมาเลี้ยงเซลล ทําใหเกิดแผลกดทับงายมากขึ้น ในรายทีโ่ ลหิตจางการขาดเลือดไปเลี้ยงแผล
เนื่องจากขาดฮีโมโกลบินมีออกซิเจนมาเลี้ยงเซลลนอยลง แผลจะหายชาในภาวะที่มีความผิดปกติของตอม
ไรทอ เชน โรคเบาหวาน ไทรอยด ซึ่งเปนตัวกระตุนทําใหเกิดแผลกดทับ
ผูจัดทําเปนพยาบาลที่ปฏิบตั งิ านที่หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ 20/15 ใหการดูแลผูปวยอายุรกรรม
และกุมารเวชกรรม ซึ่งสถิติในปพ.ศ.2551มีผูปวยที่มารับการรักษาดวยแผลกดทับมีจํานวนถึง 78 ราย
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ผูจัดทําจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะปองกันภาวะดังกลาวไมใหเกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดเหตุการณ
ดังกลาว ญาติผูดูแลสามารถใหการดูแลไดอยางถูกตอง เปนการปองกันการเจ็บปวยหรือการสูญเสีย
คาใชจายของผูปวยและญาติ จึงไดรวบรวมความรูและแนวคิดในการจัดทําเอกสารสําหรับกลุมเสี่ยงตอการ
เกิดแผลกดทับซึ่งเปนกลุมผูส ูงอายุและผูทชี่ วยเหลือตัวเองไดนอย โดยเนนการใหความรูใ นการปองกันการ
เกิดแผลกดทับ เพื่อใหเกิดประโยชนแก ญาติ ผูดแู ลและบุคคลทั่วไปใหสามารถดูแลผูป วย ไดอยางถูกตอง
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. เพื่อเพิ่มความรูใหแกญาติ ผูดแู ลและบุคคลทั่วไปในการดูแลผูปว ยที่เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ
2. เพื่อใหญาติผูดแู ลและบุคคลทั่วไป สามารถประเมินลักษณะอาการเริ่มแรกของการเกิดแผลกดทับ
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
ผูจัดทํามีการศึกษาการเกิดแผลกดทับจากเอกสารทางวิชาการตางๆ
การศึกษาคนควาทางระบบ
อินเตอรเน็ตและจากการศึกษาประวัติผูปว ยบางรายที่เขารับการรักษาทีห่ อผูปวย ซึ่งพบวาผูปวยทีม่ ารักษาที่
หอผูปวยมาดวยมีแผลกดทับตามรางกาย จากการซักประวัติพบวาเกิดจากผูดแู ลใหการพยาบาลผูปว ยไม
ถูกตองจากการสอบถามญาติหรือผูดแู ลถึงวิธกี ารดูแลผูป วยที่เสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ ญาติหรือผูด ูแลไม
สามารถตอบไดหรือชวยเหลือไดอยางไมถกู วิธีซึ่งทําใหผปู วยตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น ครอบครัวเสีย
คาใชจายในการดูแลผูปวยมากขึ้น ทําใหทราบวาการเกิดแผลกดทับเปนเรื่องที่สําคัญ และยังไมมแี นวทาง
ปฏิบัติ หรือเอกสารที่เปนความรูใหแกผูปว ย ญาติ หรือผูด ูแล รวมถึงพยาบาลทีด่ ูแลผูป วยดวย
จากเหตุผลดังกลาวผูจ ัดทําจึงเห็นความสําคัญของเรื่องการปองกันการเกิดแผลกดทับจึงไดนํา
แนวความคิดและความรูจากการพยาบาลทางอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแล
แผลเรื้อรังดวยการแพทยแบบผสมผสานของกระทรวงสาธารณสุข และบทความวิชาการตางๆซึ่งเปดเผย
ทางอินเตอรเน็ตในเรื่องการดูแลแผลกดทับ มารวบรวมจัดเปนเอกสาร แผนพับ และแบบสอบถามเรื่อง การ
ดูแลแผลกดทับโดยการจัดทําเอกสารนี้ ผูจดั ทํามีจุดมุงหมายในการใหการชวยเหลือผูปวยสูงอายุและผูที่
ชวยเหลือตัวเองไดนอย ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับโดยเนนใหญาติหรือผูดแู ล มีความรู
และสามารถใหการชวยเหลือและดูแลผูปว ยกลุมเสีย่ งไดอยางถูกตอง
และลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิด
ตามมา
ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
1. ขั้นเตรียมการ ผูจัดทําตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยในที่เขารับการรักษาในหนวยงาน ศึกษาสาเหตุ
ของความเจ็บปวย พบวาสาเหตุหนึ่งคือการขาดความรูในการดูแลผูปวย จึงไดศึกษา คนควา สาเหตุการเกิด
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ภาคผนวก

การปองกันและดูแลแผลกดทับ
ปญหาแผลกดทับมีแตโบราณ ซึ่งผูทตี่ อง
เกี่ยวของคือบุคลากรหลายสวน ตัวผูปว ยก็ตอง
ทนทุกขทรมานกับแผลดังกลาวแลว แพทย
พยาบาล ญาติ และบุคลากรอื่นตางก็มีความทุกข
ดวยกันทั้งนั้นเพราะแผลกดทับนั้นหายยาก และ
ตองใชเวลานานในการรักษา คารักษาแผลกดทับ
จึงคอนขางสูง
แผลกดทับ หมายถึง การที่ผิวหนังถูกกดทับอยู
ตลอดเวลา ทําใหเนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงเปน
เวลานาน เนื้อเยื่อบริเวณทีถ่ กู กดเกิดเนื้อตาย
กลายเปนแผล ซึ่งผิวหนังจะถูกทําลายลึกลงไป
ถึง เนื้อเยื่อชั้นลางหรือกลามเนื้อและกระดูก
การแบงระดับของแผลกดทับ
แบงได4 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 บริเวณทีถ่ ูกกดทับจะเปนรอยแดง
ผิวหนังที่ปกคลุมยังไมมีรอยฉีกขาดเมื่อลดการกด
ทับรอยแดงจะไมหายไปภายใน 30 นาที
ระดับที่ 2 มีการฉีกขาดของผิวหนังชั้นนอก
เชนแผลถลอก เปนตุมพองหรือเปนแผลตื้นๆ
รอบๆแผลจะแดง อาจมีน้ําเหลืองซึม
ระดับที่ 3 เกิดแผลลึกถึงชั้นใตผิวหนัง ชั้น
พังผืด แผลมักเปนหลุมลึกอาจเซาะไปยังเนื้อเยื่อ
รอบๆบริเวณนั้นหรือมีน้ําเหลืองซึมหรือมีหนอง
จากแผล

ระดับที่ 4 มีการตายของเนือ้ เยื่อลึกถึงชัน้
กลามเนื้อ กระดูก เอ็นหรือเยือ่ หุมขอตอ
เนื้อเยื่อมวงคล้าํ หรือดํา
ผูปวยกลุมเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ
หมายถึง ผูทเี่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่
มีโอกาสเกิดแผลกดทับสูงไดแก
1. ผูปวยไมรูสึกตัว/เปนอัมพาต
2. ผูปวยที่ถกู จํากัดการเคลื่อนไหว/
จํากัดกิจกรรม
3. ผูปวยสูงอายุ อายุตั้งแต 60ปขึ้นไป
4. ผูปวยที่มีการบาดเจ็บของระบบ
ประสาทและไขสันหลัง
5. ผูปวยที่ถายอุจจาระ ปสสาวะราด
บอยครั้ง
6. ผูปว ยที่มีภาวะขาดสารอาหาร / มี
ระดับอัลบูมนิ ในเลือดต่ํากวาปกติ
7. ผูปวยที่มีโรคประจําตัวที่มีผลตอการ
ไหลเวียนโลหิต เชน ภาวะโลหิตจาง
เบาหวาน มะเร็ง เอดส ความดันโลหิตต่ํา
8. ผูปวยที่ที่ไดรับยา เสตียรอยด ใน
ระยะยาว
9. ผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกหลัง
การผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง
10. ผูปวยที่มีน้ําหนักตัวมาก

11. ผูปวยที่พกั รักษาตัวในหอผูปวยวิกฤต
12. ผูปวยที่มไี ข ( อุณหภูม>ิ 38 องศา
การดูแลและการปองกันแผลกดทับ
ในผูป วยที่มีความเสี่ยงปฏิบตั ิไดดังนี้
1. เพื่อลดแรงกดทับและระยะเวลาการกด
ทับ มีดังนี้
1.1 จัดทานอนและทานั่งที่ถกู ตอง
โดยจัดใหนอนหงายศีรษะสูง 30 องศา (หนุน
หมอน 1 ใบ สูงประมาณ 3 นิว้ ) สลับกับนอน
ตะแคงลําตัวเอียงทํามุม 30 องศา หรือนอน
คว่ําถาไมมีขอหาม จัดทานั่งใหลําตัวตรงหลัง
พิงพนัก ปองกันไมใหตัวไหลลงมา มีทรี่ องขา
และไขหัวเตียงสูงเพียง 60 องศาขณะให
อาหารนาน 1 ชั่วโมง
1.2 ผูปวยที่เคลื่อนไหวรางกายได
เอง กระตุนใหพลิกตัวหรือโหนตัวยกกน
บอยๆ
1.3 ผูปวยที่เคลื่อนไหวรางกายเอง
ไมไดหรือไดนอย พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัว่ โมง
หรือตามสภาพผิวหนังอยางถูกวิธี
1.4 ในกรณีที่นั่งรถเข็นควรกระตุน
ใหเปลี่ยนถายน้ําหนักตัวใหกนลอยจากพืน้ ทุก
15 - 30 นาทีและไมควรใหนั่งรถเข็น
ติดตอกันเกิน 6 ชั่วโมง/วัน
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1.5 ใชอุปกรณเสริมเพื่อลดแรงกดใหเหมาะสม
กับสภาพผูปวยเชนใชที่นอนฟองน้ําหรือที่นอน
ลมในผูปว ยสูงอายุ หมอนหรือเจล
รองปุมกระดูกตางๆ เบาะรองกนในผูปว ยนั่ง
รถเข็น เปนตน
2. เพื่อลดแรงเสียดทานและแรงเฉือนโดย
เคลื่อนยายหรือเลื่อนผูปวยดวยการยกตัวแทนการ
ดึงลากผูปว ยหรือใชอุปกรณชวยในการ
เคลื่อนยาย
3. เพื่อปองกันความเปยกชื้นของผิวหนัง
ดังนี้
3.1 ถูผวิ หนังดวยความนุมนวล
3.2 ทาโลชั่นหรือน้ํามันมะกอกหลัง
อาบน้ําเพื่อปองกันผิวแหงโดยเฉพาะผูสูงอายุ
3.3 รักษาความสะอาดของผิวหนังไมให
เปยกชืน้ จากอุจจาระ ปสสาวะและเหงื่อ เชนทํา
ความสะอาดบริเวณฝเย็บและซับใหแหงหลังการ
ขับถายทุกครั้ง
3.4 เลือกใชผาปูทนี่ อนเสื้อผาที่เนื้อ
ละเอียด ออนนุม
3.5 ผาปูที่นอนและผารองตัวผูปว ยตอง
เรียบตึง และแหงสะอาด
4. เพื่อสงเสริมการหายของแผล

ใหไดรับสารอาหารครบถวนโดยเนนอาหาร
ประเภทโปรตีนและ วิตามินซี
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