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Abstract
Purpose: To determine predicting factors of pressure ulcer
development in elderly stroke patients.
Design: A predictive study design.
Methods: The 107 elderly stroke patients from urban
communities in 3 districts; Bangkok Noi, Thonburi and
Pasicharoen; were recruited for this study. Data were collected by
using the demographic questionnaire, the skin Assessment tool,
and the Braden risk assessment scale for each patient. The results
were analyzed using descriptive statistics, chi-square test, and
logistic regression analysis.
Main findings: The results revealed that sensory perception
(χ2 = 12.4, p = .002) mobility (χ2 = 34.5, p < .001) activity (χ2 = 3
3.9, p < .001) moisture (χ2 = 41.0, p < .001) friction and shearing
(χ2 = 53.7, p < .001) and nutrition (χ2 = 32.3, p < .001) were
significantly associated with pressure ulcers. Multiple Logistic
Regression analysis was applied to calculate the odds ratio. Three
risk factors were statistically significant in predicting pressure
ulcer. There were moisture (OR = 2.2, 95%CI = 1.12 - 4.12, p <
.05) friction and shearing (OR = 11.2, 95%CI = 2.61 - 47.91, p =
.001) and nutrition (OR = 2.8, 95%CI = 1.36 - 5.85, p < .01).
Pseudo R2 indicated that 75.2 % of the variation in pressure ulcer
development was explained by the binary logistic regression
model. Overall, the correct prediction rate was 86%.
Conclusion and recommendations: Health care providers
should develop a clinical practice guidelines for prevention and
risk factors management of pressure ulcer development, especially
moisture, friction, shearing, and nutrition to reduce the incidence
rate of pressure ulcers in elderly stroke patients.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอด
เลือดสมอง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทำนาย
ช่อผกา สุทธิพงศ์ พย.ม.
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่เคยรับ
อาจารย์
การรักษาที่โรงพยาบาลศิรริ าชในเขตชุมชน จำนวน 3 เขต คือ เขตบางกอกน้อย
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
เขตธนบุรี และเขตภาษีเจริญ จำนวน 107 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสภาพผิวหนัง และแบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับของบราเดน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
ศิรอิ ร สินธุ DNSc
พรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
รองศาสตราจารย์
ผลการวิจยั : การรับรูค้ วามรูส้ กึ (χ2 = 12.4, p = .002) การเคลือ่ นไหวร่างกาย
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(χ2 = 34.5, p < .001) การปฏิบตั กิ จิ กรรม (χ2 = 33.9, p < .001) ความชืน้ ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผิวหนัง (χ2 = 41.0, p < .001) แรงเสียดสีและแรงเฉือน (χ2 = 53.7, p < 0.
001) และภาวะโภชนาการ (χ2 = 32.3, p < .001) มีความสัมพันธ์อย่างมี
* โครงการวิจยั นี้ ได้รบั ทุนวิจยั จากเงินกองทุน
นัยสำคัญทางสถิติกับการเกิดแผลกดทับ และปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับ
ซี.เอ็ม.บี. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ มี 3 ปัจจัย คือ ความชืน้ ของผิวหนัง (OR = 2.2,
95%CI = 1.12 - 4.12, p < .05) แรงเสียดสีและแรงเฉือน (OR = 11.2, 95%CI
= 2.61 - 47.91, p = .001) และภาวะโภชนาการ (OR = 2.8, 95%CI = 1.36 5.85, p < .01) โดยสามารถอธิบายความผันแปรของการเกิดแผลกดทับได้รอ้ ยละ
75.2 (R2 = .752, p < .05) และสามารถทำนายได้ถกู ต้องร้อยละ 86
สรุปและข้อเสนอแนะ: บุคลากรในทีมสุขภาพควรพัฒนาแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันและวางแผนการจัดการกับปัจจัยทีท่ ำให้เกิดแผลกดทับโดยเฉพาะความชืน้
ของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน และภาวะโภชนาการ เพือ่ ช่วยลดอุบตั ิ
การณ์การเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
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ความสำคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมองมีอุบัติการณ์การเกิดสูงในผู้ที่
มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป1 ซึง่ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 75-89 อาศัยอยูท่ ี่
บ้านโดยที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้ มีข้อจำกัดในการ
เคลือ่ นไหว และต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ อย่างมากในการทำกิจวัตร
ประจำวัน2-3 ส่งผลให้ผสู้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองทีพ่ กั อยูท่ ี่
บ้านมีแผลกดทับสูงถึงร้อยละ 5-28.94-5 ในสถานพยาบาลที่
ดูแลผูส้ งู อายุแบบค้างคืนร้อยละ 2.3-23.9 และในผูส้ งู อายุที่
ได้รบั บริการสุขภาพทีบ่ า้ นร้อยละ 0-176 ส่วนใหญ่เป็นแผล
กดทับระดับ 1 และ 27 ซึ่งหากเป็นแผลกดทับระดับ 2
ขึน้ ไป จะต้องใช้ระยะเวลาในการหายของแผลนานกว่า 8
สัปดาห์8
แผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหา
ทีส่ ำคัญในระบบสุขภาพ ส่งผลกระทบทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและเศรษฐกิจ ด้านร่างกายก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานและมีอัตราตายเพิ่มขึ้นจากแผลกดทับติดเชื้อ
และมีภาวะช็อก โดยเฉพาะผูท้ มี่ แี ผลกดทับระดับ 3 หรือ 4
จะมีอตั ราตายสูงถึงร้อยละ 294 หรือมีอตั ราตายเพิม่ ขึน้ เป็น
3 เท่ า ของผู้ ที่ ไ ม่ มี แ ผลกดทั บ 9 ด้ า นจิ ต ใจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด รูส้ กึ สูญเสียภาพลักษณ์และไร้ความสามารถ
ขาดการเข้าสังคมและมีการเปลีย่ นแปลงด้านสัมพันธภาพ
ระหว่ า งเพื่ อ นฝู ง สมาชิ ก ในครอบครั ว และคู่ ส มรส 10
นอกจากนี้ผู้ป่วยและญาติต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่า
เดินทาง ค่าทำแผลและค่าอุปกรณ์ทำแผล รวมถึงเพิม่ ภาระ
งานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลแผลกดทับ11
จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผล
กดทับระดับ 3 ขึน้ ไป มีคา่ ใช้จา่ ยสูงถึง 910-2,179 ดอลลาร์
ต่อแผล12 และในกรณีทแี่ ผลกดทับติดเชือ้ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 268-7,265 ดอลลาร์ตอ่ แผล13
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงครึง่ ซีก มีขอ้ จำกัดในการเคลือ่ นไหวร่างกาย จึงถูก
จำกัดให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมอยูบ่ นเตียงเท่านัน้ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
ร้อยละ 68.97 ต้องการความช่วยเหลือในการยกตัว การพลิก
ตะแคงตัว การเปลีย่ นท่า และการเคลือ่ นย้าย14 ผิวหนังจึง
เกิดการถูไถลืน่ ไถล และได้รบั การเสียดสีอยูต่ ลอดเวลา7 จาก
งานวิจยั พบว่า แรงเสียดสีและแรงเฉือนมีความสัมพันธ์กบั
การเกิดแผลกดทับ15 และเป็นปัจจัยทำนายการเกิดแผลกด
ทั บ ทั้ ง ในผู้ สู ง อายุ 16 และผู้ ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบ
ประสาท โดยพบว่าผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั แรงเสียดสีและแรงเฉือน
จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเพิ่มขึ้นเป็น 32.568

เท่าของผูท้ ี่ ไม่ ได้รบั แรงเสียดสีและแรงเฉือน17 นอกจากนี้
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่สญ
ู เสียการรับรูค้ วาม
รู้สึกแขนขาครึ่งซีกและไม่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
ผูด้ แู ลในการเปลีย่ นท่า จึงทำให้เนือ้ เยือ่ ถูกทำลายจากการได้
รับแรงกดทับเป็นระยะเวลานาน18
การกลัน้ ปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ มีอบุ ตั กิ ารณ์การ
เกิดสูงในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองถึงร้อยละ 81.1 และ
ร้อยละ 78.9 ตามลำดับ ผิวหนังของผูป้ ว่ ยจึงเปียกชืน้ ตลอด
เวลา เกิดการระคายเคืองจากอุจจาระ และผิวหนังเปือ่ ยจาก
ปัสสาวะ ทำให้ความต้านทานของผิวหนังต่อแรงกดลดลงจน
เกิดการแตกทำลายและมีแผลกดทับเกิดขึ้น18 จากสาเหตุ
ผูป้ ว่ ยขาดสารอาหารประเภทโปรตีน วิตามินเอ วิตามินซี
วิตามินเค และสังกะสี19 ซึง่ ผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 79.7 มีภาวะขาดสารอาหาร20 และสาเหตุ
ปัญหาปากฟันในการบดเคีย้ วอาหาร การรับรสและกลิน่ ลด
ลง มีความอยากอาหารลดลง และมีอาการกลืนลำบากต้อง
ให้อาหารทางสายยาง ทำให้ ได้รบั อาหารไม่เพียงพอหรือได้
รับอาหารไม่ครบทุกมือ้ สูงถึงร้อยละ 58.97 ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
ขาดสารอาหารมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับสูงเป็น
2.29-10.9 เท่าของผูท้ มี่ ภี าวะโภชนาการปกติ21 ดังนัน้ ภาวะ
โภชนาการจึงเป็นปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับ22
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศยังไม่พบการศึกษาวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับปัจจัย
ทำนายการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
ที่บ้าน ทำให้ ไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองในการป้องกันและรักษาแผลกดทับทีบ่ า้ น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องทำการศึกษาวิจยั ในประเด็นดังกล่างข้าง
ต้นเพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั พิ ยาบาล
และการจัดระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับและรักษาแผลกดทับทีบ่ า้ น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ
[ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึก (sensory perception) การ
เคลือ่ นไหวร่างกาย (mobility) การปฏิบตั กิ จิ กรรม (activity)
ความชื้นของผิวหนัง (skin moisture) แรงเสียดสีและ
แรงเฉือน (friction and shearing) และภาวะโภชนาการ
(nutrition status)] กับการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอำนาจการทำนายของปั จ จั ย บาง
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ประการต่อการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง

สมมติฐานการวิจัย
1. การรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
การปฏิบตั กิ จิ กรรม ความชืน้ ของผิวหนัง แรงเสียดสีและ
แรงเฉือน และภาวะโภชนาการ มีความสัมพันธ์กบั การเกิด
แผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
2. การรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
การปฏิบตั กิ จิ กรรม ความชืน้ ของผิวหนัง แรงเสียดสีและ
แรงเฉือน และภาวะโภชนาการ สามารถทำนายการเกิด
แผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง 	

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทำนาย (predictive
study design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ
โรคหลอดเลือดสมองทีจ่ ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลศิรริ าช
หรือเคยรับการรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราชและกลับไปอยู่
บ้านในเขตชุมชน จำนวน 3 เขต คือ เขตบางกอกน้อย
เขตธนบุรี และเขตภาษีเจริญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่
กันยายน 2553-มกราคม 2554
เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามเกณฑ์ คั ด เข้ า (inclusion
criteria) ดังนี้ 1) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมองโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือ ใช้เครือ่ ง
ตรวจด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 2) มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี
ขึน้ ไป 3) ไม่มปี ระวัตเิ ป็นโรคเบาหวาน และ 4) มีการรับรู้
ปกติโดยผ่านการประเมินด้วยแบบทดสอบสภาพสมอง
ของไทย [Thai Mental State Exam (TMSE)] มีคา่ ตัง้ แต่
24 คะแนนขึน้ ไป จาก 30 คะแนน23
จำนวนกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ
งานวิจยั หลักเรือ่ ง “ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู
อายุโรคหลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง” ซึ่งมีจำนวน
168 คน ผู้วิจัยได้คัดผู้ป่วยที่มีประวัติโรคเบาหวานออก
และคำนวณกลุม่ ตัวอย่างจาก power analysis ทีร่ ะดับนัย
สำคัญ α = .05 กำหนดอำนาจการทดสอบ (power of the
test) เท่ากับ .80 และกำหนดให้มี effect size ขนาดกลาง
เท่ากับ .30 จากการคำนวณโดยการเปิดตารางของ Polit
และ Beck24 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 88 ราย
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ซึง่ จากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ยูจ่ ำนวน 107 ราย มีความเพียงพอ
ในการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดแผลกดทับ
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียด
ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง โดยผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย คำถามเกีย่ วกับ
อายุ เพศ สั ม พั น ธภาพของผู้ ดู แ ล สถานภาพสมรส
ข้อวินจิ ฉัยโรค ระยะเวลาของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
โรคร่วม สัญญาณชีพ และยาที่ได้รบั
2. แบบประเมินสภาพผิวหนัง (skin Assessment
tool) สร้างโดย Bergstrom18 แปลโดย รักษนันท์ ขวัญเมือง25
ใช้ประเมินการเกิดแผลกดทับบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย
28 ตำแหน่ง ซึง่ มีภาพประกอบในการบันทึกตำแหน่ง ระดับ
และขนาดของแผลกดทับ โดยแบ่งการเกิดแผลกดทับเป็น 5
ระดับ คือ ระดับ 0 ไม่เกิดแผลกดทับ ระดับ 1 มีรอยแดงไม่
จางหายไปภายใน 24 ชั่วโมง ระดับ 2 ผิวหนังเป็นรอย
ถลอกหรือพองเป็นตุม่ น้ำ ระดับ 3 แผลลึกถึงชัน้ ใต้ผวิ หนัง
และระดับ 4 แผลลึกถึงเนือ้ เยือ่ กล้ามเนือ้ ถึงกระดูก
3. แบบประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับของ
บราเดน สร้างโดย Braden และ Bergstrom18 ใช้ประเมิน
ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด แผลกดทั บ แปลโดย รั ก ษนั น ท์
ขวัญเมือง25 ประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้
ความรู้สึก การเคลื่อนไหวร่างกาย การปฏิบัติกิจกรรม
ความชืน้ ของผิวหนัง ภาวะโภชนาการ แรงเสียดสีและแรง
เฉือน โดยให้คะแนน 1 (แย่มาก) ถึง 4 (ดีมาก) ในแต่ละ
ด้าน ยกเว้นแรงเสียดสีและแรงเฉือนให้คะแนน 1 ถึง 3
คะแนน มีคะแนนรวมตัง้ แต่ 6 ถึง 23 คะแนน คะแนนต่ำ
จะมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับสูง ระดับคะแนนที่ใช้
ในการทำนายแผลกดทับคือ 16 แต่ถา้ เป็นผูส้ งู อายุ (มีอายุ
ตัง้ แต่ 70 ปีขนั้ ไป) ระดับการทำนายการเกิดแผลกดทับคือ
18 โดยแบ่งระดับของความเสีย่ งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คือ
เสีย่ งมาก (คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12) เสีย่ งปานกลาง
(คะแนน 13-14) และเสีย่ งน้อย (คะแนน 15-16 ในผูท้ ี่
มีอายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 69 ปีหรือ คะแนน 15-18 ในผูท้ ี่
มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 70 ปี)
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบประเมินสภาพผิวหนังและแบบประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับของบราเดน ผู้วิจัยนำต้นฉบับ
มาใช้ เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทีม่ มี าตรฐานและใช้กนั อย่าง
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แพร่หลาย จึงไม่ ได้มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของ อารี
บูรณกุล17 แบบประเมินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบความ
ตรงด้านเนือ้ หา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวน
3 คน แล้วนำไปหาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (reliability)
โดยนำไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคทางระบบประสาท จำนวน 30 คน
พบว่า แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับมีค่า
Kappa coefficient เท่ากับ .77 มี percentage agreement
ร้อยละ 82 และค่า alpha coefficient เท่ากับ .96 ส่วน
แบบประเมินสภาพผิวหนังมีคา่ Kappa coefficient เท่ากับ
.94 มี percentage agreement ร้อยละ 99 และ alpha
coefficiency เท่ากับ .99
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั หลักได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสโครงการ 447/2553 (EC2))
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่างเดือน
กันยายน 2553 ถึง มกราคม 2554 ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยนำหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสนอต่อหัวหน้าหน่วยเวชระเบียนโรงพยาบาลศิรริ าช
เพื่อขอรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2553 และทำการสุม่
กลุ่มตัวอย่างโดยโทรศัพท์ติดต่อญาติเพื่อขอความร่วมมือ
และนัดหมายในการเข้าเยีย่ มทีบ่ า้ น
2. ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละชุมชนเพือ่ กำหนดวันนัด
ประชุมร่วมกันและพาเข้าเยีย่ มผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
3. ผู้วิจัยแนะนำตัวกับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่คาดว่าจะ
เป็นกลุม่ ตัวอย่าง หากผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
และมีผลการประเมินการรับรู้ โดยใช้แบบทดสอบสภาพ
สมองของไทย (Thai Mental State Exam (TMSE)) มีคา่
คะแนน 24 คะแนนขึ้นไป ผู้วิจัยจะชี้แจงวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วม
หรือถอนตัวจากการวิจัยตามรายละเอียดในใบพิทักษ์สิทธิ์
จากนัน้ ขอความยินยอมเข้าร่วมวิจยั หากผูป้ ว่ ยยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจัยจึงให้ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลง
นามในแบบฟอร์มยินยอมการเข้าร่วมในการวิจยั
4. ผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
ใช้แบบประเมินสภาพผิวหนัง แบบประเมินความเสีย่ งต่อ

การเกิดแผลกดทับของบราเดน และสอบถามญาติโดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ตามลำดับ รวมระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที
5. ผู้วิจัยนำหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เสนอต่อหัวหน้าหน่วยเวชระเบียนโรงพยาบาลศิรริ าช
เพือ่ สืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลจากแฟ้มประวัตขิ องผูป้ ว่ ยเพิม่
เติมเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาของการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง โรคร่วม และยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
6. ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ นำไปวิเคราะห์ทางสถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกทัง้ หมดมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึง่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics)
แจกแจงความถีแ่ ละอัตราร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล
2. ใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย (descriptive statistics) หา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ อายุ ระยะเวลา
ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และสัญญาณชีพ
3. ใช้สถิติไคสแควร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการรับรูค้ วามรูส้ กึ การเคลือ่ นไหวร่างกาย การปฏิบตั ิ
กิจกรรม ความชื้นของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน
และภาวะโภชนาการ กับการเกิดแผลกดทับ
4. ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (logistic
regression analysis) เพือ่ ทำนายการเกิดแผลกดทับจาก
ปัจจัยการรับรูค้ วามรูส้ กึ การเคลือ่ นไหวร่างกาย การปฏิบตั ิ
กิจกรรม ความชื้นของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน
และภาวะโภชนาการ โดยกำหนดความมีนยั สำคัญที่ 0.05
และกำหนดตัวแปรตามกรณีมีแผลกดทับให้ค่าคะแนน
เท่ากับ 1 และไม่เกิดแผลกดทับเท่ากับ 0

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปและข้อมูลทางคลินกิ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57
มีอายุระหว่าง 60-93 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 71 ปี (SD = 8.8)
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.8) มีสถานะภาพสมรสคู่ และมีผดู้ แู ล
เป็นบุตรสาวร้อยละ 42.1 ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคหลอด
เลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดร้อยละ 72.9 มีระยะเวลา
ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉลีย่ 60.1 เดือน (SD =
43.5) เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 72 โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจร้อยละ 14 โรคความดันโลหิตสูงและ
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ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 11.2 มียารักษาโรคความดันโลหิต เสีย่ งระดับปานกลางร้อยละ 7.9 และมีความเสีย่ งระดับสูง
สูงรับประทานเป็นประจำร้อยละ 61.7 มีอุณหภูมิกาย ร้อยละ 3.2
ระหว่าง 35.4-37.6 องศาเซลเซียส หรือเฉลีย่ 36.4 องศา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดแผลกดทับ
เซลเซียส (SD = 0.4) มีชพี จรอยูร่ ะหว่าง 58-120 ครัง้ /นาที
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี ผลกดทับจำนวน 44 ราย คิดเป็น
หรือเฉลีย่ 78.5 ครัง้ /นาที (SD = 14.4) มีอตั ราการหายใจ ร้อยละ 41.1 ส่วนใหญ่มคี วามจำกัดเรือ่ งการรับรูค้ วามรูส้ กึ
อยูร่ ะหว่าง 20-36 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจเฉลีย่ 20.6 ในระดับเล็กน้อยร้อยละ 65.9 มีการเคลือ่ นไหวร่างกายจำกัด
ครัง้ /นาที (SD = 2.3) มีความดันโลหิตซิสโตลิกระหว่าง ในระดับเล็กน้อยร้อยละ 50 ปฏิบัติกิจกรรมอยู่บนเตียง
90-250 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตซิสโตลิกเฉลี่ย เท่านัน้ ร้อยละ 86.4 มีความเปียกชืน้ ของผิวหนังตลอดเวลา
140.5 มิลลิเมตรปรอท (SD = 26.4) มีความดันโลหิตได ร้อยละ 47.7 มีปญ
ั หาแรงเสียดสีและแรงเฉือนร้อยละ 59.1
แอสโตลิกอยูร่ ะหว่าง 60-120 มิลลิเมตรปรอท ความดัน และได้รบั สารอาหารค่อนข้างน้อยร้อยละ 36.4
โลหิตไดแอสโตลิกเฉลีย่ 86.4 มิลลิเมตรปรอท (SD = 13.6)
กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มแี ผลกดทับจำนวน 63 ราย คิดเป็น
จำนวน ระดับ และตำแหน่งของแผลกดทับ
ร้อยละ 58.9 ส่วนใหญ่มคี วามจำกัดเรือ่ งการรับรูค้ วามรูส้ กึ
กลุ่มตัวอย่างมีแผลกดทับจำนวน 44 ราย คิดเป็น ในระดั บ เล็ ก น้ อ ยร้ อ ยละ 61.9 ไม่ มี ข้ อ จำกั ด ในการ
ร้อยละ 41.1 ในกลุม่ ทีม่ แี ผลกดทับ มีจำนวนหนึง่ แผลมาก เคลือ่ นไหวร่างกายร้อยละ 49.2 เดินได้บอ่ ยๆ ร้อยละ 36.5
ทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 26.2 โดยเป็นแผลระดับที่ 1 จำนวน 18 แทบจะไม่มคี วามเปียกชืน้ ของผิวหนังร้อยละ 68.3 ไม่พบ
ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 แผลระดับที่ 2 จำนวน 20 ราย ปัญหาแรงเสียดสีและแรงเฉือนร้อยละ 65.1 และได้รบั สาร
คิดเป็นร้อยละ 18.7 และแผลระดับที่ 4 จำนวน 6 ราย อาหารในปริมาณและคุณภาพในระดับทีด่ เี ยีย่ มร้อยละ 60.3
คิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยไม่พบแผลระดับที่ 3 ส่วนใหญ่เกิด
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดแผลกดทับ
แผลกดทับในตำแหน่งสะโพกร้อยละ 22.4 กระเบนเหน็บ
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดแผล
ร้อยละ 17.8 และบริเวณก้นกบร้อยละ 8.4
กดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง
ระดับของความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
พบว่ า การรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ( χ2 = 12.4, p < .01)
กลุ่มตัวอย่างที่มีแผลกดทับ (n = 44) ส่วนใหญ่มี การเคลือ่ นไหวร่างกาย (χ2 = 34.5, p < .001) การปฏิบตั ิ
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับระดับสูงร้อยละ 52.3 มี กิจกรรม (χ2 = 33.9, p < .001) ความชืน้ ของผิวหนัง (χ2 =
ความเสีย่ งระดับปานกลางร้อยละ 34.1 และมีความเสีย่ ง 41.0, p < .001) แรงเสียดสีและแรงเฉือน (χ2 = 53.7, p
ระดับต่ำร้อยละ 11.4 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่มีแผลกดทับ < .001) และภาวะโภชนาการ (χ2 = 32.3, p < .001)
(n = 63) ส่วนใหญ่ ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการเกิดแผล
ร้อยละ 66.7 มีความเสีย่ งระดับต่ำร้อยละ 22.2 มีความ กดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ตี อ่ การเกิดแผลกดทับของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 107)
เกิดแผลกดทับ
ไม่เกิดแผลกดทับ
ปัจจัย
χ2
p-value
n (%)
n (%)
การรับรูค้ วามรูส้ กึ
12.4 *
< .01
1
(2.3)
1
(1.6)
ไม่สามารถรับรู้ โดยสิน้ เชิง
7 (15.9)
0
มีความจำกัดมาก
29 (65.9)
39 (61.9)
มีความจำกัดเล็กน้อย
7 (15.9)
23 (36.5)
ไม่มคี วามผิดปกติ
34.5 *
การเคลือ่ นไหวร่างกาย
< .001
13
(29.5)
0
ไม่สามารถเคลือ่ นไหวโดยสิน้ เชิง
7 (15.9)
4 (6.3)
ค่อนข้างจำกัดมาก
22 (50)
28 (44.4)
จำกัดเล็กน้อย
2 (4.5)
31 (49.2)
ไม่มขี อ้ จำกัด
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ตี อ่ การเกิดแผลกดทับของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 107)
เกิดแผลกดทับ
ไม่เกิดแผลกดทับ
χ2
ปัจจัย
n (%)
n (%)
33.9 *
การปฏิบตั กิ จิ กรรม
38 (86.4)
20 (31.7)
อยูบ่ นเตียงเท่านัน้
5 (11.4)
13 (20.6)
นัง่ เก้าอี้ ได้
1 (2.3)
7 (11.1)
เดินได้เป็นครัง้ คราว
0
23 (36.5)
เดินได้บอ่ ยๆ
41.0
ความชืน้ ของผิวหนัง
21 (47.7)
4 (6.3)
มีความชืน้ ตลอดเวลา
8 (18.2)
4 (6.3)
มีความชืน้ เป็นส่วนใหญ่
10 (22.7)
12 (19)
มีความชืน้ เป็นบางครัง้
5 (11.4)
43 (68.3)
แทบจะไม่มคี วามเปียกชืน้
53.7 *
แรงเสียดสีและแรงเฉือน
26 (59.1)
3 (4.8)
มีปญ
ั หานี้
18 (40.9)
19 (30.2)
มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหานี้
0
41 (65.1)
ไม่พบปัญหานี้
32.3
ภาวะโภชนาการ
13 (29.5)
2 (3.2)
ได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอ
16 (36.4)
7 (11.1)
ได้รบั สารอาหารค่อนข้างน้อย
7 (15.9)
16 (25.4)
ได้รบั สารอาหารเพียงพอ
38 (60.3)
ได้รบั สารอหารในปริมาณและคุณภาพทีด่ เี ยีย่ ม 8 (18.2)

p-value
< .001

< .001

< .001

< .001

* เป็นค่าสถิตทิ คี่ ำนวณได้ภายหลังการยุบรวมความถีข่ องแต่ละกลุม่ ย่อยเข้าด้วยกันเพือ่ ให้คา่ ความถีท่ คี่ าดหวัง
(expected frequency) ไม่นอ้ ยกว่า 5
ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับ
ปัจจัยทีท่ ำนายการเกิดแผลกดทับอย่างมีนยั สำคัญทาง
สถิติ คือ ความชืน้ ของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน
และภาวะโภชนาการ ซึง่ ปัจจัยทัง้ 3 ด้านสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการเกิดแผลกดทับได้รอ้ ยละ 75.2 (R2 =
.752, p < .05) โดยพบว่า ผูท้ มี่ คี วามเปียกชืน้ ของผิวหนังมี
โอกาสเกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ เป็น 2.2 เท่าของผูท้ ี่ไม่มคี วาม
เปียกชืน้ ของผิวหนัง (OR = 2.2, 95%CI = 1.12 - 4.12,
p < .05) ผูท้ มี่ แี รงเสียดสีและแรงเฉือนเพิม่ ขึน้ จะมีโอกาส

เกิดแผลกดทับเพิ่มขึ้น 11.2 เท่าของผู้ที่ ไม่มีปัญหาแรง
เสียดสีและแรงเฉือน (OR = 11.2, 95%CI = 2.61 47.91, p = .001) และพบว่าผูท้ มี่ ภี าวะทุพโภชนาการเพิม่
ขึน้ จะมี โอกาสเกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ เป็น 2.8 เท่าของผูท้ มี่ ี
ภาวะโภชนาการปกติ (OR = 2.8, 95%CI = 1.36 - 5.85,
p < .01) ส่วนการรับรูค้ วามรูส้ กึ การเคลือ่ นไหวร่างกาย
และการปฏิบัติกิจกรรม ไม่สามารถทำนายการเกิดแผล
กดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ปจั จัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองโดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยโลจิสติค
		 (n = 107)
ปัจจัย
Odds ratio
95%CI
p-value
การรับรูค้ วามรูส้ กึ
1.6
.46-5.80
.443
การเคลือ่ นไหวร่างกาย
0.7
.19-3.27
.742
การปฏิบตั กิ จิ กรรม
2.0
.50-8.39
.316
ความชืน้ ของผิวหนัง
2.2
1.12-4.12
< .05
แรงเสียดสีและแรงเฉือน
11.2
2.61-47.91
.001
ภาวะโภชนาการ
2.8
1.36-5.85
< .01

การอภิปรายผล
ผู้ สู ง อายุ โ รคหลอดเลื อ ดสมองมี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น
107 ราย มีแผลกดทับจำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.1
จากงานวิจัยพบว่าการเกิดแผลกดทับมีความสัมพันธ์กับ
ความเปียกชื้นของผิวหนังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
ผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองทีม่ คี วามเปียกชืน้ ของผิวหนังมี
โอกาสเกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ เป็น 2.2 เท่าของผูท้ ี่ไม่มคี วาม
เปียกชืน้ ของผิวหนัง เนือ่ งจากผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
ส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาการกลัน้ อุจจาระและปัสสาวะไม่ได้ ทำให้
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี ผลกดทับมีความเปียกชืน้ ของผิวหนังตลอด
เวลาคิดเป็นร้อยละ 47.7 เนื่องมาจากการใช้แผ่นรองซับ
และผิวหนังไม่ ได้รบั การทำความสะอาดจากผูด้ แู ล ซึง่ แตก
ต่างจากกลุม่ ที่ไม่มแี ผลกดทับ พบว่าแทบจะไม่มคี วามเปียก
ชืน้ ของผิวหนังคิดเป็นร้อยละ 68.3 การกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้
เกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหดตัวเพราะ
สูญเสียหน้าทีก่ ารยับยัง้ จากสมองร่วมกับกล้ามเนือ้ กระเพาะ
ปัสสาวะไม่บีบตัว ปัสสาวะจึงคั่งจนมีแรงดันออกเป็น
overflow incontinence ความเปียกชืน้ จากปัสสาวะทำให้
ผิวหนังเปือ่ ยและความทนทานของเนือ้ เยือ่ ลดลง ส่วนการ
เปียกชืน้ จากอุจจาระทำให้ผวิ หนังระคายเคืองและถูกทำลาย
จนมีแผลเกิดขึน้ 18 ซึง่ จากงานวิจยั ของ Bergquist6 พบว่า
ความเปียกชืน้ ของผิวหนังเป็นปัจจัยทำนายการเกิดแผลกด
ทับระดับ 2 ขึน้ ไป
แรงเสียดสีและแรงเฉือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติต่อการเกิดแผลกดทับและสามารถทำนาย
การเกิดแผลกดทับอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยพบว่าผูส้ งู
อายุโรคหลอดเลือดสมองทีม่ แี รงเสียดสีและแรงเฉือนเพิม่
ขึน้ จะมี โอกาสเกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ 11.2 เท่าของผูท้ ี่ไม่มี
ปัญหาแรงเสียดสีและแรงเฉือน เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี
แผลกดทับส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาแรงเสียดสีและแรงเฉือนสูงถึง
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ร้อยละ 59.1 เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มแี ผลกด
ทับ พบว่าไม่มปี ญ
ั หาแรงเสียดสีและแรงเฉือนสูงถึงร้อยละ
65.1 แรงเสียดสีดงั กล่าวเกิดจากกลุม่ ตัวอย่างมีขอ้ จำกัดใน
การเคลือ่ นไหวและไม่สามารถเปลีย่ นท่าหรือยกตัวได้เองจึง
ต้องการความช่วยเหลือในการยกตัวจากผูด้ แู ลซึง่ เป็นบุตร
สาวร้อยละ 42.1 ส่วนใหญ่ ใช้การดึงลากเนื่องจากไม่
สามารถยกตัวผูป้ ว่ ยได้ จึงทำให้เกิดแรงเสียดสี (friction)
ระหว่ า งผิ ว หนั ง ชั้ น นอกกั บ ผิว สัม ผั ส เช่ น เสื้ อ ผ้ า และ
ผ้าปูทนี่ อน ส่งผลให้การเชือ่ มต่อระหว่างชัน้ หนังกำพร้าและ
หนังแท้ถกู ทำลายเกิดการหลุดลอกของผิวหนังชัน้ ตืน้ ๆ และ
มีการฉีกขาดของหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังทำให้เกิดแผล
ถลอกขึ้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีจำนวนต่อมสร้างน้ำมัน
หล่อเลีย้ งผิวหนังและต่อมเหงือ่ ลดลง ทำให้ผวิ หนังแห้งเกิด
อันตรายจากแรงขัดถูได้งา่ ยขึน้ 18 ส่วนแรงเฉือน (shearing
forces) หรือแรงดึงรัง้ ระหว่างชัน้ ของผิวหนังซึง่ เกีย่ วข้องกับ
แรงโน้มถ่วงที่ดึงตัวลงและแรงต้านที่ทำให้ผิวหนังอยู่คงที่
ซึ่ ง มั ก จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยไถลตั ว ลงเมื่ อ นอนศี ร ษะสู ง
มากกว่า 45 องศา เนื้อเยื่อที่ติดกับกระดูกจะถูกดึงลง
เนื่องจากน้ำหนักตัวในขณะที่เนื้อเยื่อผิวหนังยังติดอยู่กับ
ทีน่ อน การไถลลงของร่างกายทำให้หลอดเลือดอุดตันและ
ฉีกขาด เลือดไหลมาเลีย้ งผิวหนังลดลง การเชือ่ มต่อระหว่าง
ผิวหนังชัน้ นอกและผิวหนังชัน้ ในเสียไป ทำให้มแี ผลกดทับ
เกิดขึน้ โดยเฉพาะในตำแหน่งกระเบนเหน็บและก้นกบ28 ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ngamprasert16 โดยศึกษาปัจจัย
เสีย่ งในการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุทรี่ บั ไว้ในโรงพยาบาล
จำนวน 117 ราย พบว่า แรงเสียดสีและแรงเฉือนเป็นปัจจัย
ทำนายการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุ โดยพบว่าผูป้ ว่ ยที่ ได้
รับแรงเสียดสีและแรงเฉือนจะมีความเสีย่ งต่อการเกิดแผล
กดทับเพิม่ ขึน้ เป็น 4.5 เท่าของผูท้ ี่ไม่มปี ญ
ั หาแรงเสียดสีและ
แรงเฉือน
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ภาวะโภชนาการมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำคัญทาง
สถิตติ อ่ การเกิดแผลกดทับและสามารถทำนายการเกิดแผล
กดทับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่าผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการเพิม่ ขึน้ จะมี โอกาส
เกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ เป็น 2.8 เท่าของผูท้ มี่ ภี าวะโภชนาการ
ปกติ เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี ผลกดทับได้รบั สารอาหาร
ค่อนข้างน้อยร้อยละ 36.4 เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ ไม่มแี ผลกดทับส่วนใหญ่ ได้รบั สารอาหารในปริมาณและ
คุณภาพในระดับทีด่ เี ยีย่ มร้อยละ 60.3 เพราะกลุม่ ตัวอย่างมี
ปัญหาสำลักขณะกลืนและมีภาวะกลืนลำบากทำให้รับ
ประทานอาหารได้คอ่ นข้างน้อยและเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ตามมา ซึง่ จากงานวิจยั ของ Westergren และคณะ20 ศึกษา
ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 162 ราย ในหน่วย
เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู พบว่า ใน 1 ปีแรกหลังได้รบั การวินจิ ฉัย
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ว่ ยจะต้องการความช่วยเหลือ
ในการรับประทานอาหารร้อยละ 52.5 ต้องกระตุ้นให้
รับประทานอาหารร้อยละ 26 และมีอาการกลืนลำบาก
ร้อยละ18 และในกรณีจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านโดยต้องให้
อาหารทางสายยาง พบว่าผูป้ ว่ ยจะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
หลังจำหน่ายกลับบ้าน 3 เดือน นอกจากนี้ผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองยังมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั สารอาหารลดน้อย
ลงจากการรับรสและกลิ่นลดลง ทำให้มีความรู้สึกอยาก
อาหารลดลง ร่วมกับประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ
ทางเดินอาหารลดลง หรือมีปญ
ั หาในช่องปากและฟันในการ
บดเคีย้ วอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ ทำให้ขาด
สารอาหารโปรตีน ซึ่งช่วยเพิ่มแรงดึงน้ำเข้าสู่หลอดเลือด
ทำให้พลาสมาซึมผ่านผนังหลอดเลือดสู่ช่องว่างระหว่าง
เซลล์และมีการเสียน้ำของชัน้ หนังแท้เพิม่ ขึน้ จึงเกิดการบวม
ของผิวหนัง ทำให้แรงยึดกันระหว่างเซลล์ลดลงจึงมี โอกาส
เกิดแผลกดทับเพิม่ ขึน้ 29
โรคหลอดเลือดสมองทำให้ผปู้ ว่ ยมีกล้ามเนือ้ อ่อนแรง
ครึง่ ซีก มีขอ้ จำกัดในการเคลือ่ นไหว และสูญเสียการรับรู้
ความรูส้ กึ อย่างไรก็ตามกลุม่ ตัวอย่างทัง้ ทีม่ แี ผลกดทับและ
ไม่มแี ผลกดทับส่วนใหญ่สญ
ู เสียการรับรูค้ วามรูส้ กึ ในระดับ
เล็กน้อยร้อยละ 65.9 และ 61.9 ตามลำดับ ทัง้ การรับรู้
ความรู้สึกสัมผัส ความเจ็บปวด และอุณหภูมิ ผู้ป่วยจึง
สามารถบอกผู้ดูแลถึงความรู้สึกไม่สุขสบายและความ
ต้องการในการเปลีย่ นท่าเพือ่ หลีกหนีตอ่ แรงกดทีก่ ระทำต่อ
เนือ้ เยือ่ นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี ผลกดทับมีขอ้ จำกัดการ
เคลือ่ นไหวในระดับเล็กน้อยร้อยละ 50 และปฏิบตั กิ จิ กรรม

อยูบ่ นเตียงเท่านัน้ ร้อยละ 86.4 กลุม่ ตัวอย่างจึงสามารถขยับ
พลิกตะแคงตัวเปลีย่ นท่าเองได้ และส่วนใหญ่มสี ถานะภาพ
สมรสคูร่ อ้ ยละ 59.8 มีผดู้ แู ลร้อยละ 100 ที่ให้ความช่วย
เหลือในการปฏิบตั กิ จิ กรรม การยกตัว การพลิกตะแคงตัว
การเปลี่ยนท่า และการเคลื่อนย้าย ทำให้พื้นผิวสัมผัส
ระหว่างผิวหนังผู้ป่วยกับพื้นผิวที่รองรับน้ำหนักมีแรงกด
ลดลง เนือ้ เยือ่ จึงได้รบั เลือดไปเลีย้ งอย่างเพียงพอทำให้ ไม่มี
การตายของเนื้ อ เยื่ อ เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น การรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก
การเคลือ่ นไหวร่างกายและการปฏิบตั กิ จิ กรรมจึงไม่สามารถ
ทำนายการเกิดแผลกดทับในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
ผลงานวิจยั จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nonnemacher
และคณะ27 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว
ร่างกายและการปฏิบตั กิ จิ กรรมเพิม่ ขึน้ จะมี โอกาสเกิดแผล
กดทับเพิ่มขึ้นเป็น 4.42 เท่าของผู้ที่ ไ ม่มีปัญหาในการ
เคลือ่ นไหวร่างกายและการปฏิบตั กิ จิ กรรม

ข้อเสนอแนะ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองควรได้รบั ความรู้
ฝึกทักษะการประเมินสภาพผิวหนังและการจัดการกับ
ความชืน้ ของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน และภาวะ
โภชนาการอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
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