การดูแลผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้ (ต่อ)
การดูแลรักษาเมือแผลติดเชื
่
อ้

▪
▪

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง
ใช้ยารักษาเชือ้ รา หรือยาฆ่าเชือ้ ตามแผนการ
รักษาของแพทย์
▪

▪

กรณีที่มีถ่ายเหลวหลีกเลี่ยงการใส่ ผ้ า อ้ อ ม
แต่ใช้เป็นแผ่นรองซับแบบไม่ห่อหุ้มแทน เพื่อ
ลดความอับชืน้ และลดระยะเวลาที่ ผิ ว หนั ง
สัมผัสอุจจาระ

▪

ภายหลังจากหายจากภาวะติดเชือ้ หรือหายจากแผล
ผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
แนะนาให้ทาครีม หรือ ออยเม้นต์สาหรับปกป้องผิว
เพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้ และความแข็งแรงให้กับผิวหนัง

เอกสารอ้างอิง
▪

ผิว หนังอักเสบจากการควบคุมการ
ขับ ถ่ายไม่ได้สามารถป้องกันได้ หาก
ท่าน หมัน
่ เปลีย
่ นผ้าอ้อม ตรวจ
สภาพผิวหนัง ทาความสะอาดผิว
ด้ว ยความนุมนวล
่
ใช้สบูท
่ อ่ี่ อนโยน
ต่อ ผิว และทาครีมปกป้องผิวหนัง

Phramongkutklao Hospital

อย่างน้อย 3-4 ครัง้ ต่อวัน

เพียงเท่านีก็
้ สามารถลดโอกาสการ
เกิดได้แล้ว

เลือกใช้ อุปกรณ์อุดกั้นอุจจาระ (anal plug) หาก
อุจจาระไม่ติดเชือ้ หรือใช้ถุงรองรับอุจจาระ เพื่อ
ไม่ให้อุจจาระสัมผัสผิวหนัง หรือกรณี ปั ส สาวะ
ราด เลือกใช้การใส่ถุงยางในผู้ชาย หรื อ ใช้ ก าร
สวนปัสสาวะทิง้ เป็นครั้งคราว หากแผลผิ ว หนั ง
อั ก เสบมี ค วามรุ น แรง ปรึ ก ษาแพทย์ เพื่ อ
พิจารณาการสวนคาสายสวนปัสสาวะ
การฟืนฟูสภาพผิ
้
ว

▪

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

McNichol L, Ayello E, Phearman L, Pezzella P, Culver E. Incontinence-Associated Dermatitis. Advances in Skin &
Wound Care. 2018;31(11):502-513.
https://www.independentnurse.co.uk/clinical-article/management-of-incontinence-associated-dermatitis/172916/

ด้วยความปรารถนาดีจาก
Advance Wound Care Clinic และ
คณะกรรมการวิชาการกองเวชศาสตร์ฟน
ื้ ฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร. 02-7639633
สิงหาคม 2563

‘Prevention Incontinence
Associated Dermatitis’

ผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้
(Incontinence Associated Dermatitis)
เป็นการระคายเคืองที่เกิด จากการสั ม ผั ส ความเปี ย กชื้ น จาก
ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเวลานาน ร่วมกับแรงเสียดสีจากการขัดถู
ทาให้ผิวหนังบวม แดง และผิ ว หนั ง เกิ ด การฉี ก ขาด เกิ ด ความ
เสียหายของผิวจากด้านบนลงด้านล่ า ง ผู้ ป่ ว ยเกิ ด ความเจ็ บ ปวด
การอักเสบอาจลุกลาม เกิดการติดเชือ้ ได้

การดูแลผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้

ตาแหน่งการเกิด

Principles of
s kin care:
ที่มา: http://license.umn.edu/technologies/20150057_incontinence-associated-dermatitis-assessment-tool

ระดับความรุนแรง

C l eansing
R e storation

ระดับที่ 1 (category 1)
ผิวหนังเกิดการระคายเคือง
อักเสบ บวม แดง ขอบเขต
ไม่ชัดเจน

แรงกด
ที่มา: https://www.amarinbabyandkids.com

Maj.Jaraspas W.

Pr otection

ระดับที่ 2 (category 2)
มีความรุนแรงเพิ่มขึน้ โดย
เกิดการฉีกขาดหรือหลุดลอก
ของผิวหนังเป็นแผลตืน้ ๆ

ปัสสาวะ
อุจจาระ

▪
▪
▪
▪

▪

ที่มา: https://akemik.ru/th/sweating-in-children-where-ithappens-what-does-a-childs-sweating-look-like-aphoto.html

การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้
ระยะเวลาการสัมผัสความเปียกชืน้ จากปัสสาวะ หรืออุจจาระนาน
ส่งผลให้ผิวหนังถูกทาลายจากภาวะกรด-ด่าง ของปัสสาวะอุจจาระ
การล้างด้วยสบู่ที่มีค่า pH สูงกว่า 7.4 ร่วมกับการขัดถูจากการทา
ความสะอาด
การปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของอาหารทางสายยาง หรือได้รับ
ผลข้างเคียงของยาฆ่าเชือ้ ส่งผลให้เกิดการถ่ายเหลว ละมีความถี่ใน
การถ่ายบ่อยมากกว่า 3 ครั้ง/วัน

Maj.Jaraspas W.

Maj.Jaraspas W.

Maj.Jaraspas W.

Maj.Jaraspas W.

ลักษณะแผลที่มีความรุนแรงระดับที่ 2 (IAD category 2)

Maj.Jaraspas W.

ที่มา: American Journal of Clinical
Dermatology

แผลติดเชื้อ (Fungal
Infection) เป็นแผลมี
ความรุนแรงระดับ 2 แต่
มีความอับชืน้ มาก และ
มีการติดเชือ้ จากเชือ้ รา

หมายเหตุ: ภาพของผู้ป่วยจริง ทุกภาพดั้บการอนุญาตจากผู้ป่วยก่อ นนามาเผยแพร่เพื่อ การศึกษาเรียบร้อ ยแล้ว

▪ หลีกเลี่ยงการใช้สบู่ หรือน้ายา
ทาความสะอาดที่มีความเป็น
ด่าง มีค่า pH >7.4 ขึน้ ไป
▪ ใช้น้าธรรมดาทาความสะอาด
หากต้องใช้สบู่ ให้เลือกสบู่
หรือน้ายาทาความสะอาดผิว
ที่มีความอ่อนโยน ที่มีค่า pH 5
– 5.5 ซึ่งใกล้เคียงกับผิว
▪ หลังทาความสะอาด ซับผิวให้
แห้งเสมอ

การป้องกันและดูแล

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Irritant_diaper_dermatitis

สาเหตุ

การทาความสะอาด

▪
▪

ป้องกันผิวหนังฉีกขาดหรือหลุดลอกโดยเพิ่ม
ความแข็งแรงและความชุ่มชืน้ ให้กับผิว ด้วย
ครีม หรือ ออยเม้นต์สาหรับปกป้องผิว
กรณีที่ผิวหนังเริ่มแดง ให้ใช้ฟิล์มที่มี
ส่วนประกอบของซิลิโคนพ่น หรือทาเคลือบ
ผิว อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง
กรณีผิวหนังฉีกขาด หรือหลุดลอก เลือกใช้
ครีม หรือ ออยเม้นต์ที่มีส่วนประกอบของ
Zinc ทา หรือใช้ฟิล์มที่มีส่วนประกอบของ
ซิลิโคน หรือ Cyanoacrylate ทาเคลือบ

Moisturizers
& emollients

