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ผิวหนงัอกัเสบจากการควบคมุการ
ขับถา่ยไมไ่ดส้ามารถปอ้งกนัได ้หาก
ท่าน หมัน่เปลีย่นผา้ออ้ม ตรวจ
สภาพผวิหนงั ท าความสะอาดผวิ
ด้วยความนุม่นวล ใชส้บ ูท่ ีอ่อ่นโยน
ต่อผวิ และทาครมีปกปอ้งผวิหนงั 
อยา่งนอ้ย 3-4 ครัง้ตอ่วนั
เพียงเทา่น ีก้ส็ามารถลดโอกาสการ

เก ิดไดแ้ลว้

การดแูลผวิหนงัอกัเสบจากการควบคมุ
การขบัถา่ยไมไ่ด ้(ตอ่)

▪ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง 
▪ ใช้ยารักษาเช้ือรา หรือยาฆ่าเช้ือ ตามแผนการ

รักษาของแพทย์

การดแูลรกัษาเม ือ่แผลตดิเชือ้

▪ กรณีที่มีถ่ายเหลวหลีกเล่ียงการใส่ผ้าอ้อม 
แต่ใช้เป็นแผน่รองซับแบบไม่ห่อหุ้มแทน เพ่ือ
ลดความอับช้ืน และลดระยะเวลาที่ ผิวหนัง
สัมผัสอุจจาระ

▪ เลือกใช้ อุปกรณ์อุดก้ันอุจจาระ (anal plug)หาก
อุจจาระไม่ติดเช้ือ หรือใช้ถุงรองรับอุจจาระ เพ่ือ
ไม่ให้อุจจาระสัมผัสผิวหนัง หรือกรณีปัสสาวะ
ราด เลือกใช้การใส่ถุงยางในผู้ชาย หรือใช้การ
สวนปัสสาวะทิง้เป็นครั้งคราว หากแผลผิวหนัง
อักเสบมีความรุนแรง ปรึกษาแพทย์  เพ่ื อ
พิจารณาการสวนคาสายสวนปัสสาวะ

▪ ภายหลังจากหายจากภาวะติดเช้ือ หรือหายจากแผล
ผวิหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 
แนะน าให้ทาครีม หรือ ออยเม้นต์ส าหรับปกป้องผวิ 
เพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืน และความแข็งแรงให้กับผิวหนัง

การฟืน้ฟสูภาพผวิ

เอกสารอ้างอิง
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▪ https://www.independentnurse.co.uk/clinical-article/management-of-incontinence-associated-dermatitis/172916/



ผิวหนงัอกัเสบจากการควบคมุ
การขบัถา่ยไมไ่ด ้

(Incontinence Associated Dermatitis)
เป็นการระคายเคืองที่เกิดจากการสัมผัสความเปียกชื้นจาก

ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเวลานาน ร่วมกับแรงเสียดสีจากการขัดถู 
ท าให้ผิวหนังบวม แดง และผิวหนัง เกิดการฉีกขาด เกิดความ
เสียหายของผิวจากด้านบนลงด้านล่าง ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวด 
การอักเสบอาจลุกลาม  เกิดการติดเชือ้ได้

แรงกด

ปัสสาวะ
อุจจาระ

ระดับท่ี 2 (category 2)  
มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดย
เกิดการฉีกขาดหรือหลุดลอก
ของผิวหนังเป็นแผลต้ืนๆ

ต าแหน่งการเกิด

สาเหตุ

▪ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้
▪ ระยะเวลาการสัมผัสความเปยีกช้ืนจากปสัสาวะ หรืออุจจาระนาน

ส่งผลให้ผิวหนังถูกท าลายจากภาวะกรด-ด่าง ของปัสสาวะ-
อุจจาระ

▪ การล้างด้วยสบู่ที่มีค่า pH สูงกว่า 7.4 ร่วมกับการขัดถูจากการท า
ความสะอาด

▪ การปรับเปล่ียนความเข้มข้นของอาหารทางสายยาง หรือได้รับ
ผลข้างเคียงของยาฆ่าเช้ือส่งผลให้เกิดการถ่ายเหลว ละมีความถ่ีใน
การถ่ายบ่อยมากกวา่ 3 ครั้ง/วัน

ท่ีมา: https://akemik.ru/th/sweating-in-children-where-it-
happens-what-does-a-childs-sweating-look-like-a-

photo.html

ระดับความรุนแรง

ท่ีมา: https://www.amarinbabyandkids.com

ที่มา: http://license.umn.edu/technologies/20150057_incontinence-associated-dermatitis-assessment-tool

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

หมายเหตุ: ภาพของผู้ป่วยจริงทุกภาพดั้บการอนุญาตจากผู้ป่วยก่อนน ามาเผยแพร่เพ่ือการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะแผลท่ีมีความรุนแรงระดับท่ี 2 (IAD category 2)
Maj.Jaraspas W. Maj.Jaraspas W. Maj.Jaraspas W. Maj.Jaraspas W.

Maj.Jaraspas W. ท่ีมา: American Journal of Clinical 
Dermatology

แผลติดเช้ือ (Fungal 
Infection) เป็นแผลมี
ความรุนแรงระดับ 2 แต่
มีความอับช้ืนมาก และ
มีการติดเช้ือจากเช้ือรา

Maj.Jaraspas W.

การดแูลผวิหนงัอกัเสบจากการควบคมุ
การขบัถา่ยไมไ่ด ้

C leansing

Pr otection

R e storation

Principles of 

skin care:

▪ หลีกเล่ียงการใช้สบู่ หรือน้ ายา
ท าความสะอาดที่มีความเปน็
ด่าง มีค่า pH >7.4 ข้ึนไป

▪ ใช้น้ าธรรมดาท าความสะอาด
หากต้องใช้สบู่ ให้เลือกสบู่ 
หรือน้ ายาท าความสะอาดผิว  
ที่มีความอ่อนโยน ที่มีค่า pH 5 
– 5.5 ซ่ึงใกล้เคียงกับผิว

▪ หลังท าความสะอาด ซับผิวให้
แห้งเสมอ

การท าความสะอาด

▪ ป้องกันผวิหนังฉีกขาดหรือหลุดลอกโดยเพิ่ม
ความแข็งแรงและความชุ่มช้ืนให้กับผวิ ด้วย
ครีม หรือ ออยเม้นต์ส าหรับปกป้องผวิ

▪ กรณีที่ผิวหนังเริ่มแดง ให้ใช้ฟิล์มที่มี
ส่วนประกอบของซลิิโคนพ่น หรือทาเคลือบ
ผวิ อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง

▪ กรณีผิวหนังฉีกขาด หรือหลุดลอก เลือกใช้
ครีม หรือ ออยเม้นต์ที่มีส่วนประกอบของ 
Zinc ทา หรือใช้ฟิล์มที่มีส่วนประกอบของ
ซลิิโคน หรือ Cyanoacrylateทาเคลือบ

การปอ้งกนัและดแูล

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

Moisturizers 

& emollients


