แผลกดทับ

หลายคนอาจจะไม่ ค้ ุนหูกับคาว่ า แผลกดทับ คืออะไร แต่ สาหรั บแพทย์ พยาบาลหรื อสาหรั บบางคนที่มีญาติ
เป็ นผู้ป่วยแผลกดทับ จะรู้ สึกว่ าเป็ นเรื่ องที่ย่ งุ ยากมากถ้ าเหตุการณ์ นี้
ก่อนอื่นเรามาทาความรู ้จกั กับแผลกดทับกันก่อน ว่ามีกี่ระดับ และแต่ละระดับมีลกั ษณะอย่างไร

ระดับอาการของแผล

อาการแผลกดทับเป็ นอย่างไร
แผลกดทับ คือ บริ เวณเนื้อเยื่อหรื อเซลล์ที่มีการตายเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง จากการถูกกดทับเป็ น
เวลานาน สาหรับส่ วนที่พบแผลกดทับบ่อย คือ บริ เวณเนื้ อเยือ่ หรื อปุ่ มกระดูก ที่พบส่ วนมากคือบริ เวณปุ่ ม
กระดูกก้นกบ ตามตุ่ม และส้นเท้า เพราะโดยปกติทวั่ ไปเราจะชอบนอนหงาย แต่ที่มากที่สุด คือ บริ เวณก้น
กบสะโพก ต่อมาก็บริ เวณสะบักทั้ง 2 ข้าง ส้นเท้าทั้ง 2 ข้าง และบริ เวณท้ายทอย สาหรับแผลที่เกิดกับผูท้ ี่
นอนหงาย แต่สาหรับผูท้ ี่นอนตะแคงแผลกดทับที่เกิด คือ บริ เวณด้านข้างของศีรษะ ปุ่ มกระดูกบริ เวณ
หัวไหล่ บริ เวณข้อศอก ต้นขา ข้างเข่าด้านนอกและ ตาตุ่ม
อีกสิ่ งหนึ่ง คือ ผูท้ ี่เป็ นเบาหวาน ไทรอยด์ หรื อมีการบวมซึ่ งจะขัดขวางการไหลเวียนเลือด อาหารที่ไปเลี้ยง
เซลล์ต่างๆ เมื่อสารอาหารและออกซิ เจนน้อยลงก็จะเกิดส่ วนที่เป็ นแผลกดทับได้ โดยเฉพาะผูท้ ี่มีภาวะโลหิต
จางก็ควรระวัง สาหรับผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านโภชนาการไม่ดีในผูส้ ู งอายุยอ่ มส่ งผลด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อผูป้ ่ วยสู งอายุหรื อผูท้ ี่มีอาการป่ วยเรื้ อรังทานอาหารได้นอ้ ยลง ได้รับสาอาหารที่นอ้ ยลงตามมา
เพราะฉะนั้นความต้านทานของเนื้ อเยือ่ ก็มีนอ้ ยลง ยิง่ ถ้าเกิดแผลกดทับแล้วก็จะหายยาก

ควรพลิกตะแคงและบริ หารร่ างกายสมา่ เสมอ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยงทีท่ าให้ เกิดแผลกดทับ

ระดับท่ านอนที่เหมาะสม

สาเหตุที่ทาให้เกิดแผลกดทับและปั จจัยเสริ ม เป็ นเรื่ องของอายุของคนไข้ที่เพิ่มสู งขึ้นผิวหนังจะบางลง เพราะ
ชั้นใต้ผวิ หนังไขมันลดลง ความยืดหยุน่ น้อยลง เมื่ออายุเพิ่มขึ้นทาให้แรงถดถอยลง การเคลื่อนไหวที่นอ้ ยลง
เพราะผูส้ ู งอายุบางท่านก็นอนไม่เปลี่ยนท่าก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง อีกสิ่ งหนึ่งคือการมีโรคประจาตัว เช่น
เบาหวาน หรื อ ไทรอยด์ก็เป็ นอีกสาเหตุที่ส่งเสริ ม ถ้ามีการจากัดการเคลื่อนไหว อย่างเช่น ผูท้ ี่บาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุสาหัส กระดูกหัก ดึงถ่วงน้ าหนักไว้หรื อมีการผ่าตัด สามารถเกิดแผลกดทับได้ง่าย
สาหรับบางรายที่มีการทานอาหารน้อยลงได้สารอาหารไม่ครบทาให้เนื้ อเยื่ออ่อนแอทาให้แผลที่เกิดขึ้นหาย
ยาก และสาหรับรายที่มีอาการบวมจะเกิดการขัดขวางการลาเลียงอาหารและออกซิ เจนไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ

และผูท้ ี่มีภาวะโลหิ ตจางเกิดจากการขาดตัวนาออกซิ เจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ก็สังผลให้เกิดแผลกด
ทับได้ ซึ่ งปั จจัยส่ วนใหญ่มาจากตัวผูป้ ่ วยที่เกิดจากภายในร่ างกาย แต่กรณี จากภายนอกที่ส่งเสริ ม เกิดจากแรง
เสี ยดทาน การลื่นไถล หรื อมีแรงกดโดยตรงบริ เวณปุ่ มกระดูกก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดแผลกดทับ
การดูแล

10 วิธีดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ
การนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลเป็ นเวลานาน ไม่ควรนอนท่าหนึ่งท่าใดนานๆ เพราะจะเกิดแผลที่เรี ยกว่า
"แผลกดทับ" ได้ นอกจากนี้ แผลกดทับยังเกิดขึ้นได้ในผูป้ ่ วยที่มีการบาดเจ็บสาหัส คนที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ตลอดจนคนที่สูญเสี ยการรับรู ้ความรู ้สึก โดยเฉพาะในผูท้ ี่สูงอายุมากๆ ที่มีปัญหาในเรื่ องสมองหรื อ
ป่ วยเป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต
ถึงแม้การเกิดแผลกดทับจะสร้างความยากลาบากให้แก่ผปู ้ ่ วย แต่แผลกดทับเป็ นสิ่ งที่ป้องกันได้ และการ
ป้ องกันก็ทาได้ง่ายกว่าการรักษาอย่างมาก เกร็ ดสุ ขภาพมี 10 วิธีการดูแลและป้ องกันแผลกดทับมาแนะนา
ดังนี้ค่ะ
1. ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยแผลกดทับควรสวมถุงมืออนามัย ที่ผา่ นการฆ่าเชื้อโรคมาแล้วทุกครั้ง เพื่อป้ องกันการ
แพร่ กระจายของเชื้ อแบคทีเรี ยมาสู่ แผลด้วย
2. ควรเปลี่ยนท่านอนทุกๆ 2 ชัว่ โมง โดยเฉพาะในรายที่ผปู ้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยจัดให้ตะแคง
ซ้าย ตะแคงขวา นอนหงาย นอนคว่ากึ่งตะแคง สลับกันไปตามความเหมาะสม เพื่อลดแรงกดดันที่
ผิวหนัง ไม่ให้ผวิ สัมผัสต้องจม และเสี ยดสี อยูก่ บั ที่ใดที่หนึ่งนานๆ

3. ควรใช้หมอนหรื อผ้านุ่มๆรองบริ เวณที่กดทับ หรื อปุ่ มกระดูกยืน่ เพื่อป้ องกันการเสี ยดสี และลดแรง
กดทับ แต่ไม่ควรใช้ที่รองนัง่ รู ปแบบห่วงยาง เพราะจะไปลดการไหลเวียนของเลือดบริ เวณผิวหนัง
ในส่ วนที่ถดั ออกมาจากตรงกลางของห่วง เวลาคนนัง่ จมลงไปกลางห่วง
4. ดูแลที่นอน ผ้าปูที่นอน และเครื่ องนอนต่างๆ ให้สะอาด แห้ง เรี ยบตึงอยูเ่ สมอ
5. ควรใช้ที่นอนที่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ที่นอนลม ที่นอนน้ า ที่นอนฟองน้ า หรื อที่นอนที่บุดว้ ยเนื้ อ
เจล ซึ่ งช่วยลดแรงต้านเมื่อมีแรงกดทับจากการนอนหรื อนัง่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ที่นอนที่การระบาย
อากาศไม่ดี เช่น ที่นอนหุ ม้ พลาสติก
6. ควรยกหรื อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง โดยมีผา้ รองยกและใช้การยกในการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันการเสี ยดสี
7. ดูแลผิวหนังผูป้ ่ วยให้สะอาด แห้งไม่อบั ชื้น เพราะถ้าผิวหนังเปี ยกชื้นหรื อร้อนจะทาให้เกิดแผลเปื่ อย
ผิวหนังถลอกง่าย โดยเฉพาะภายหลังที่ผปู ้ ่ วยถ่ายอุจจาระหรื อปั สสาวะแล้ว ต้องทาความสะอาดแล้ว
ซับให้แห้ง และหากสังเกตพบว่าผูป้ ่ วยมีผวิ หนังแห้งแตกเป็ นขุย ควรดูแลทาครี มหรื อโลชัน่ ทา
ผิวหนัง
8. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยออกกาลังกายตามความเหมาะสม เพื่อให้กล้ามเนื้อ หลอดเลือด และผิวหนังแข็งแรง มี
การไหลเวียนของโลหิ ตดี
9. ดูแลให้อาหารผูป้ ่ วยอย่างเพียงพอ คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรตีนจาเป็ น
อย่างมากต่อผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับ เพราะผูป้ ่ วยจะสู ญเสี ยโปรตีนไปทางแผลจานวนมาก นอกจากนี้
ต้องดื่มน้ าเปล่าเยอะๆ บ่อยๆ เพื่อช่วยให้แผลเยียวยาตัวเองได้ดียงิ่ ขึ้น
10. หากเป็ นรอยแดงๆ ไม่ยอมหายไปสักที แม้จะทาตามวิธีป้องกันแล้วก็ตาม หรื อผูท้ ี่เป็ นแผลเกิดมีไข้
แผลเป็ นสี แดงเข้มขึ้น เกิดหนองไหลออกมาจากแผล มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ มีอาการบวม หรื อ
เจ็บปวดมากขึ้น อย่างหนึ่งอย่างใดเหล่านี้ ให้รีบปรึ กษาแพทย์โดยด่วน เพราะอาจเป็ นอาการของ
การติดเชื้อที่แผลได้
แต่ทางที่ดี ควรป้ องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ ย่อมดีกว่าที่ตอ้ งมาเยียวยารักษาเป็ นแน่แท้ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูล จาก นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 190 และ ข้อมูลเรื่ องสุขภาพ จากรายการ สุขกาย สบายใจ ที่ออกอากาศทางช่อง
DMC

