
Wound & Ostomy 

IN 

PALLIATIVE 

CARE 
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SCOPE 

CANCER WOUND 

PRESSURE INJURY 

OSTOMY WOUND 
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แผลทีพ่บบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง 

แผล Fungating mass/Cancerous wound 

แผลท่ีเกิดจากการฉายรังสี 
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ลกัษณะแผลมะเร็ง 

มีกลิน่เหมน็ 
เลอืดออกง่าย 

เจ็บปวด 

มีเนือ้ตาย 

มีการหลดุลอกของผวิหนังได้ง่าย 

มีน ้าแผลมาก 
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GOAL 
ก าจัดเนือ้ตาย/Control infection 

เพือ่ลดกลิน่,  
ช่วยรักษาภาพลกัษณ์ผูป่้วย 

เพือ่ความสุขสบาย 

Promote Wound healing 
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น า้ยาที่ใช้ท าแผล 

ใช ้NSS ไม่ใช ้ALCOHOL  ใช ้Betadine ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น แต่ห้ามใช้ยาแดง
เพราะมีสารท่ีมีผลต่อการท า RT ของผูป่้วย 

หา้มใชแ้ป้ง/ยาผงโรย  
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ท าแผลเมื่อไหร่ 

แผลสะอาด วนัละคร้ังแนะน าหลงัอาบน า้ 

แผลติดเช้ือวนัละ 2 คร้ัง 

แผลน ้าเยอะ prn + สอนการเปลีย่น   
gauze เมื่อน า้แผลชุ่ม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2ipOkgdDNAhUOTI8KHdAHDA4QjRwIBw&url=http://kpop.youzab.com/92285&bvm=bv.125801520,bs.1,d.c2I&psig=AFQjCNHrXpz6DnleDS_E4HgzyRqwpetiGg&ust=1467385006649074
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwickd3G7c_NAhVEto8KHf6KBo8QjRwIBw&url=http://thailogolover.blogspot.com/2010/12/faculty-of-medicine-ramathibodi.html&psig=AFQjCNH1tKTyCf3GiO-okn9UMHCmx6Bfjw&ust=1467379714017964


อาการที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด 

เลอืดออกมาก ห้ามเลอืดไม่หยดุ 

แผลบวมแดงอกัเสบมากขึน้ 

แผลทะลุลกึมากขึน้ 
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Pressure Injury & IAD 



PRESSURE INJURY 



จุดมุ่งหมายในการดูแลแผล 
(Wound management goals in palliative care) 1.ช่วยเสริมสร้างความสุขสบายใหแ้ก่ผูป่้วย ช่วยใหผู้ป่้วยและ

ญาติมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน (Laverty,et al.,1997:124) 

2.ป้องกนัการติดเช้ือเขา้สู่บาดแผล 

3.ป้องกนัเน้ือเยือ่รอบแผลไม่ใหถู้กท าลายหรือขยายวงกวา้ง 

4.ควบคุณปริมาณสารคดัหลัง่ 

5.ควบคุมไม่ใหเ้กิดกล่ินเหมน็ 



 การดูแลผวิหนังไม่ให้ถูกท าลาย(skin care)เป็นส่ิง
ส าคญัในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเน่ืองจากเมื่อเกดิแผล
ขึน้แล้วแผลจะหายช้ากว่าปกต ิลุกลามได้เร็ว ตดิเช้ือง่าย
เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวติได้เร็วขึน้ 

(Eastwood,et al.,1993) 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการหายของแผล
ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ภาวะสุขภาพ  
การอ่อนเพลยีจากพยาธิสภาพของโรค 

อาย ุ

การติดเช้ือ ภาวะขาดน ้า/แร่ธาตุ 

ทุพโภชนาการ 

ผลจากยาและการรักษา 



ผลติภัณฑ์ท าแผล 
WOUND PRODUCT  
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W O U N D  C A R E  T E A M  



Tulle gras dressing /impregnated dressing 
• มีส่วนผสมของ paraffin, 

vasaline,petroleum,silicone,lipido-
colloid,silver 

• มีทั้งชนิดทีม่ีตวัยาและไม่มีตวัยา 
• ตัวอย่างเช่น sofra 

tulle,bactigras,urgotul,urgoflex,urgo
tul SSD,mepitel ,adaptic 



Hydrogel  
• ประกอบด้วย propylene 

glycon,CMC,pectin และน า้ ร้อยละ 
70-80 % มีลกัษณะเป็น gel ,sheet 

• มีคุณสมบัตใิห้ความชุ่มช้ืนแก่แผล 
ได้แก่ duoderm gel ,intrasite 
gel,askina gel ,askina transorbent 



hydrocolloid 
• ประกอบด้วย สาร hydrophilic เช่น gelatin , pectin และ CMC ซ่ึงสารเหล่านีม้ีความสามารถ
ในการดูดซับส่ิงขับหลัง่ และ form ตัวเป็น gel  มีหลายรูปแบบ ทั้งเป็นแผ่น ผง Paste 

• ตัวอย่างเช่น Duoderm CGF ,comfeel ulcer dressing , comfeel paste 
• ข้อพงึระวัง 

• มีกลิน่ ซ่ึงอาจท าให้ประเมินผดิพลาดว่าเป็นการติดเช้ือได้ 
• เกดิ Maceration 
• ห้ามใช้ในแผลติดเช้ือ 
• ติดห่างจากขอบแผล ประมาณ 2 cm. 
• เมื่อพบว่ามี granulation ระดับ skin แล้ว ต้องเลกิใช้ การใช้นานเกนิไปเกดิ 

hypergranulation  
 



Alginate dressing 
• ท าจากอนุพนัธ์ของสาหร่ายทะเลสีน า้ตาล 
ประกอบด้วย Ca alginate 

• ส่งเสริมให้แผลหายเร็วขึน้  
• ดูดซับ exudate จากแผลได้มากกว่าถึง 17 เท่า ห้ามใช้
ในแผลที่มีน า้แผลน้อย 

• ท าให้แผลชุ่มช้ืน 
• ใช้ stop bleeding  
• ตัวอย่างผลติภณัฑ์ ได้แก่ sorbsan,kaltostat,algisite 

M,comfeel seasorb , urgosorb 



Foam dressing 
• ท าจากวสัดุสังเคราะห์ polyurethane foam ด้านในที่ใช้ติดกบัแผลเป็นสารประเภท hydrophilic มี
ความสามารถในการดูดซับสารคดัหลัง่ได้ด ี

• ส่วนด้านนอกเป็นสารประเภท hydrophobic สามารถให้ก๊าซผ่านได้ แต่แบคทีเรียไม่สามารถผ่านได้ 
• Vertical wicking action 
• ดูดซับ exudate จากปานกลางถึงมาก 
• ท าให้แผลชุ่มช้ืน 
• สามารถรับแรงกระแทก support ส้นเท้า ,sacrum 
• ตัวอย่างเช่น allervyn ,urgocell ,askina calgitrol Ag,mepilex 



Hydrofiber dressing 

• ท าจากใยธรรมชาติจากพชื และ CMC  
• ดูดซับส่ิงขบัหลัง่ได้มากถงึ 25 เท่า   
และเปลีย่นเป็น gel มีลกัษณะ vertical 
absorption  

• ตัวอย่างเช่น aquacel ,aquacel Ag 



Nanocrystalline silver dressing 

• เป็นวัสดุปิดแผลใช้ป้องกันและรักษาแผลตดิเชือ้ ซึ่งใช้ nonatechnology 

• Slow release silver dressing after apply ภายใน 30 นาที 

• Long lasting ถงึ 3 วัน 

• ฆ่าเชือ้ได้หลายชนิด เช่น antibiotic-resistant pseudomonas,MRSA,VRE 

• ตัวอย่างเช่น acticoat ,askina calgitrol Ag,aquacel Ag,urgotull SSD 



Nanocrystalline silver dressing 



Silver sulfadiazine  
• สปก. Polysorbates,glycerol monoester,cetyl alcohol,liquid paraffin,propylene 

glycol ,purified water ,preservative free 
• ฆ่าเช้ือได้หลายชนิด เช่น antibiotic-resistant pseudomonas,MRSA,VRE ,candida 
• เกบ็อณุหภูมติ า่กว่า 25 องศา 
• ค่าคร่ึงชีวติ 8-12 ชม.  
• ใช้กบั NSS / Sterile water 

 


