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Abstract
Purpose: The purposes of this experimental research were to test effects of clinical nursing practice
guidelines (CNPG) for prevention of perineal dermatitis in neurological patients with urinary
incontinence.
Design: Experimental research.
Methods: The samples included 64 neurological female patients with urinary incontinence who
admitted at neurosurgery ward, Siriraj Hospital. The experimental group received the CNPG and the
control group received routine nursing care. The data were collected by using the general data collection
instrument for patients and the Visual Grading Scale to assess the severity of dermatitis and dermatitis–
free periods. The data were analyzed using t-test and binary univariate logistic.
Main findings: The results revealed that the experimental group had a lower incidence rate and
severity of perineal dermatitis than the control group and a longer dermatitis–free periods than the
control group with statistical significance (p < .01). The probability of perineal dermatitis in the
experimental group was equal to 0.05 times compared with the control group (OR = 0.05, 95% CI =
0.01-0.18). In addition, the experimental group had an incidence rate of perineal dermatitis of 12.5%;
the mean score of severity of perineal dermatitis was 0.31 (SD = .99); and the dermatitis–free period was
5.91 days (SD = .53). The control group had an incidence rate of perineal dermatitis of 75 %; the mean
score of severity of perineal dermatitis was 2.03 (SD = 1.42); and the dermatitis–free period was 4.41
days (SD = 1.46).
Conclusion and recommendations: The study suggests the benefits of using the CNPG. Nursing
staffs and stakeholders should consider using the CNPG in providing care to neurological patients with
urinary incontinence to improve quality of nursing care.
Keywords: clinical nursing practice guideline, neurological patients, perineal dermatitis,
urinary incontinence
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การเกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในผู้ป่วยระบบประสาท
ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ
อุษณีย์ แก้วเก็บ, พย.ม.,* วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, พย.ด.,*
อรพรรณ โตสิงห์, พย.ด.,* สุพร สุนัยดุษฎีกุล, พย.ด. *
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกันการเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบใน
ผูป้ ว่ ยระบบประสาททีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงทดลอง
วิธดี ำเนินการวิจยั : ศึกษาในผูป้ ว่ ยระบบประสาทเพศหญิงทีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้และเข้ารับการรักษา ณ หอผูป้ ว่ ย
ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช จำนวน 64 ราย กลุม่ ทดลองคือกลุม่ ที่ได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล กลุม่
ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยและแบบบันทึกสภาพผิวหนังผูป้ ว่ ยโดย
ใช้แบบประเมิน Visual Grading Scale เพือ่ ประเมินระดับความรุนแรงของผืน่ แดง ระยะเวลาปลอดผืน่ แดง วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการทดสอบสถิตทิ ี (t-test) และ binary univariate logistic regression
ผลการวิจยั : กลุม่ ทดลองมีอตั ราการเกิดผืน่ แดงและระดับความรุนแรงของผืน่ แดงน้อยกว่ากลุม่ ควบคุม และมีระยะ
เวลาปลอดผืน่ แดงนานกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < . 01) กลุม่ ทดลองมี โอกาสเกิดผืน่ แดงเท่ากับ 0.05 เท่า
ของกลุม่ ควบคุม (OR = 0.05, 95% CI = 0.01-0.18) โดยกลุม่ ทดลองมีอตั ราการเกิดผืน่ แดงร้อยละ 12.5 ระดับความรุนแรง
ของการเกิดผืน่ แดงเฉลีย่ 0.31 (SD = .99) ระยะเวลาปลอดผืน่ แดงเฉลีย่ 5.91 วัน (SD = .53) กลุม่ ควบคุมมีอตั ราการเกิด
ผืน่ แดงร้อยละ 75 ระดับความรุนแรงของการเกิดผืน่ แดงเฉลีย่ 2.03 (SD = 1.42) และระยะเวลาปลอดผืน่ แดงเฉลีย่
4.41 วัน (SD = 1.46)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลนี้ ไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ปัญหาทางระบบประสาทที่ไม่สามารถกลัน้ ปัสสาวะได้ในหอผูป้ ว่ ย เพือ่ เพิม่ คุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
คำสำคัญ: แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล ผูป้ ว่ ยระบบประสาท การเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ ภาวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้
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ความสำคัญของปัญหา
ภาวะการกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้ เป็นปัญหาทางสุขภาพที่
พบได้ ในคนทุกกลุ่มอายุ แต่จะพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ
และผูท้ เี่ จ็บป่วยเรือ้ รังทีอ่ ยูต่ ามสถานพักฟืน้ และผูป้ ว่ ยทีพ่ กั
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆ ซึง่ มีปญ
ั หา
เกีย่ วกับโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง
โรคพาร์กนิ สัน (Parkinson’s disease) โรคเนือ้ งอกสมอง
และไขสันหลัง และการได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไขสันหลัง
เป็นต้น สาเหตุดงั กล่าวส่งผลให้ระบบประสาทไม่สามารถ
ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและ/หรืออุจจาระได้1-3 ผูป้ ว่ ย
โรคทางระบบประสาทจะพบมีภาวะกลัน้ ปัสสาวะไม่อยูถ่ งึ
ร้อยละ 54 ซึง่ พบบ่อยในโรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส (Multiple
sclerosis) ถึงร้อยละ 714 นอกจากนัน้ พบได้ ในโรคหลอด
เลือดสมองและโรคสมองเสือ่ ม5-6 สำหรับผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองทีเ่ ข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศิรริ าช พบภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่ ได้หลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน
7 วัน ร้อยละ 34 และมีปญ
ั หาเป็นชนิดการปัสสาวะราด
7
กลัน้ ไม่ทนั มากทีส่ ดุ
ผิวหนังของผูป้ ว่ ยทีส่ มั ผัสกับปัสสาวะเป็นเวลานานๆ
จะเกิดการระคายเคืองจากความชืน้ ผิวหนังชัน้ นอกสุดจะ
อ่อนแอลงและเปือ่ ยลอกทำให้ถกู ทำลายได้งา่ ย8 ผิวหนังที่
เปียกน้ำอยูต่ ลอดเวลานานเกิน 2 วัน การทำหน้าทีจ่ ะเสียไป
แต่ถา้ สัมผัสกับปัสสาวะยิง่ ทำให้ถกู ทำลายได้ในระยะเวลาที่
สัน้ ขึน้ 9 จนเกิดเป็นผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบได้ภายใน
48 ชัว่ โมง10 เนือ่ งจากแอมโมเนียในปัสสาวะซึง่ เป็นด่าง ก่อ
ให้เกิดความระคายเคืองของผิวหนัง นอกจากนัน้ แบคทีเรีย
บนผิวหนังได้แอมโมเนียเป็นแหล่งพลังงานจึงขยายตัวได้เร็ว
ขึน้ ส่งผลให้ผวิ หนังเกิดแผลได้งา่ ยและกลายเป็นแผลกดทับ
ได้ในเวลาต่อมา11
ผิวหนังทีเ่ ปือ่ ยลอกและถูกแรงเสียดทานเพิม่ มากขึน้
จากการสัมผัสกับผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าอ้อม
เสื้อผ้าที่สวมใส่ จะเป็นเหตุส่งเสริมให้ผิวหนังถูกทำลาย
ตลอดจนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ท ำความสะอาดร่ า งกาย เช่ น
สบูก่ อ้ น หรือสบูเ่ หลวที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปในหอผูป้ ว่ ยมีคา่ พีเอช
(pH) ประมาณ 9.5 – 10.5 ก่อให้เกิดความระคายเคือง
และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวหนังถูกทำลายได้เช่นกัน12 โดย
ผูป้ ว่ ยทีผ่ วิ หนังสัมผัสกับความเปียกชืน้ เป็นเวลานานมีระดับ
ความรุนแรงของการเกิดผืน่ แดงระดับ 4 คือผิวหนังมีรอย
แตกหรื อ ถลอกมากกว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ ผิ ว หนั ง สั ม ผั ส กั บ ความ

เปียกชืน้ ในระยะเวลาทีส่ นั้ กว่า13 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ นอกจากความเปียกชืน้
การเสียดสีกับสิ่งห่อหุ้มและสิ่งที่ ใช้ ในการทำความสะอาด
ผิวหนัง ยังมีปจั จัยด้านอายุ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะไข้
หรือมีการติดเชือ้ รวมถึงระดับความรูส้ กึ ตัวทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป มีการเคลือ่ นไหวร่างกายลดลงทำให้ผวิ หนังถูกกดทับเป็น
เวลานาน อุณหภูมขิ องผิวหนังบริเวณนัน้ จะสูงขึน้ การไหล
เวี ย นของเลื อ ดลดลงจนถึ ง ขาดเลื อ ดและถู ก ทำลายได้
โดยง่าย14-16
ผู้ป่วยกลั้นปัสสาวะไม่ ได้ที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์รองซับ
และอยู่ในระยะพักฟืน้ จึงมี โอกาสเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บ
และก้นกบถึงร้อยละ 30-5017-19 ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สุข
สบายและความทุกข์ทรมาน นอกจากนั้นอาจทำให้ผู้ป่วย
กลายเป็นแผลกดทับที่รุนแรงระดับ 2 คือมีการสูญเสีย
ผิวหนังบางส่วน (partial-thickness skin loss) ของชัน้ หนัง
กำพร้า (epidermis) และ/หรือหนังแท้ (dermis) แผลจะตืน้
และมีลกั ษณะถลอก (abrasion) เป็นตุม่ น้ำ (blister) หรือ
เปิดออกเป็นแผลตืน้ (shallow crater)20 ตลอดจนมี โอกาส
เกิดการติดเชือ้ และลุกลามเข้ากระแสเลือด ซึง่ เป็นอันตราย
ต่อชีวิตของผู้ป่วย ปัญหาเหล่านี้ทำให้ระยะเวลาในการ
พั ก รั ก ษาตั ว อยู่ ใ นโรงพยาบาลยาวนานขึ้ น ผู้ ป่ ว ยและ
โรงพยาบาลเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลเพิม่ ขึน้
หอผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์รับผู้ป่วยทั้งก่อนและ
หลังผ่าตัดทางระบบประสาท มีอตั ราการเกิดผืน่ แดงบริเวณ
ฝีเย็บและก้นกบค่อนข้างสูงในผูป้ ว่ ยประสาทสมองทีม่ ภี าวะ
กลัน้ ปัสสาวะไม่ ได้ เนือ่ งจากแพทย์จะหลีกเลีย่ งการใส่สาย
สวนปัสสาวะคาไว้สำหรับผูป้ ว่ ยดังกล่าว เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ ของระบบทางเดินปัสสาวะ21 โดยพยาบาลจะ
ใส่ผา้ อ้อมสำเร็จรูปให้และดูแลผูป้ ว่ ยตามแนวทางการปฏิบตั ิ
การพยาบาลโดยเปิดผ้าอ้อมดูทุก 2 ชั่วโมงก่อนการพลิก
ตะแคงตัวให้ผปู้ ว่ ย ถ้าตรวจพบว่าผ้าอ้อมเปียกเล็กน้อยยังไม่
เต็มสามารถใช้ตอ่ ได้จะปิดไว้ตามเดิม สำหรับการทำความ
สะอาดผิวหนังบริเวณฝีเย็บและก้นกบ จะใช้สบู่ก้อนของ
ผูป้ ว่ ยทำความสะอาดในตอนเช้าขณะอาบน้ำ และตอนเย็น
ทำความสะอาดด้วยน้ำต้มสุก ช่วงเวลาระหว่างวันถ้าผูป้ ว่ ย
มีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเต็มผ้าอ้อม จะทำความ
สะอาดด้วยน้ำสะอาดและทาแป้งให้กอ่ นนุง่ ผ้าอ้อม อย่างไร
ก็ตามอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2548-2549 พบว่ามีผปู้ ว่ ยที่ไม่สามารถควบคุมการ
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ขับถ่ายปัสสาวะได้เกิดแผลกดทับที่ก้นกบระดับ 1-2 มี
จำนวน 2-3 คน/เดือน
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจนำแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในการ
ป้องกันการเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ ทีม่ คี วามทัน
สมัยมาใช้ดูแลผู้ป่วยและทำการทดสอบผลลัพธ์ ซึ่งแนว
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวนีป้ รับปรุงมาจากแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่
ป้องกันและจัดการผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในผูป้ ว่ ย
ระบบประสาทสมองที่ มี ภ าวะกลั้ น ปั ส สาวะและ/หรื อ
อุ จ จาระไม่ ไ ด้ ข องนุ ช จรี กิ จ วรรณ 22 ที่ ไ ด้ ใ ช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล แต่ยงั ไม่
เคยได้ทำการทดสอบผลของแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลมาก่อน
โดยได้เพิม่ เติมเรือ่ งเวลาในการเปิดดูผา้ อ้อมทุก 2 ชัว่ โมงซึง่
ในแนวปฏิบตั เิ ดิมไม่ ได้มกี ารกล่าวถึง เนือ่ งจากมีการศึกษา
พบว่าผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การประเมินทุก 4 ชัว่ โมง จะพบผืน่ แดง
มากกว่าผูท้ ี่ได้รบั การประเมินทุก 2 ชัว่ โมง และถ้าเปลีย่ นผ้า
อ้อมทุก 8 ชัว่ โมงผิวหนังจะมีความชืน้ เกิดขึน้ มากกว่า และ
เรือ่ งการทาวาสลินซ้ำทุก 4 ชัว่ โมงจากเดิมซึง่ ทาเฉพาะก่อน
สวมผ้าอ้อมหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่ ดังการวิจัยของอารีย์
วงษ์ประเสริฐ23 ซึง่ พบว่าผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การทาวาสลินทุก 4
ชั่วโมงจะมีคะแนนเฉลี่ยของผื่นแดงลดลง ผู้วิจัยนำแนว
ปฏิบตั ทิ ปี่ รับปรุงนีม้ าทดลองใช้ เพือ่ ให้ ได้แบบแผนในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะ
สมในการป้องกันการเกิดผืน่ แดง ตลอดจนลดความรุนแรง
ของผื่นแดงลง ช่วยให้ระยะเวลาของการปลอดผื่นแดง
ยาวนานขึน้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
ในการป้องกันการเกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบใน
ผูป้ ว่ ยระบบประสาททีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้ตอ่ อัตราการ
เกิดผื่นแดง ระดับความรุนแรงของการเกิดผื่นแดง และ
ระยะเวลาปลอดผืน่ แดง ขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ป่วยระบบประสาทที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ ได้
กลุม่ ที่ได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการป้องกันการ
เกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบมีอัตราการเกิดผื่นแดง
น้อยกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
2. ผู้ป่วยระบบประสาทที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ ได้
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กลุม่ ที่ได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการป้องกันการ
เกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ มีระดับความรุนแรงของ
ผืน่ แดงน้อยกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
3. ผู้ป่วยระบบประสาทที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ ได้
กลุม่ ที่ได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการป้องกันการ
เกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบมีระยะเวลาปลอดผืน่ แดง
นานกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ

วิธีดำเนินการวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง
(experimental research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรคือผู้ป่วยระบบประสาทเพศหญิงที่มีภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่ ได้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยประสาท
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช เกณฑ์การเลือกผูป้ ว่ ยเป็น
กลุม่ ตัวอย่างคือ เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 13 ปีขนึ้ ไปทีม่ ภี าวะกลัน้
ปัสสาวะไม่ ได้ที่ ใส่ผ้าอ้อมเพื่อรองซับปัสสาวะและยังไม่มี
ผืน่ แดงเกิดขึน้ ไม่มปี ญ
ั หาท้องร่วงร่วมด้วย ไม่มแี ผลกดทับ
หรือแผลบริเวณก้นกบ สะโพก ขาหนีบ ก้นย้อย ต้นขา
รอบทวารหนักและอวัยวะเพศ ไม่มอี าการแพ้ยาและทำให้
เกิดผืน่ จากการแพ้ยาบริเวณก้นกบ สะโพก ขาหนีบ ก้นย้อย
ต้นขา รอบทวารหนักและอวัยวะเพศ ในระหว่างเก็บข้อมูล
การคำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้ power
analysis กำหนด d = .70 อำนาจการทดสอบ 0.80
และ α = 0.05 เปิดตาราง ได้กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 32 คน
กลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ ให้มลี กั ษณะคล้ายกัน ได้แก่ อยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น อยู่ในหอผูป้ ว่ ยสามัญหรือหอ
ผู้ป่วยพิเศษเหมือนกัน ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ร่างกายอยู่ ในระดับเดียวกัน จากนั้นจึงสุ่มแบบง่ายด้วย
การจับฉลากเข้ากลุม่ ทดลองคือ ผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การพยาบาล
โดยใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดผื่นแดง
บริเวณฝีเย็บและก้นกบ และกลุม่ ควบคุมคือ ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติ
เครือ่ งมือที่ใช้ดำเนินการวิจยั
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดผื่น
แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในผูป้ ว่ ยระบบประสาทสมองทีม่ ี
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ ได้ ซึ่งปรับปรุงจากแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและ
ก้นกบในผู้ป่วยระบบประสาทสมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ
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และ/หรืออุจจาระไม่ได้ ของนุชจรี กิจวรรณ22 มีการตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหาของแนวปฏิบัติการพยาบาลจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยการประเมิน
สภาพผิวหนังและการใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลประกอบด้วยขึน้ ตอนดังต่อไปนี้
			 1.1 เตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการทำความ
สะอาดและป้องกันผิวหนัง ประกอบด้วย set flushing
น้ำสะอาด ถุงมือยาง สำลี ไม้กดลิน้ ผ้าขนหนู ถุงพลาสติก
สำหรับใส่ขยะ สบูเ่ หลวทีม่ คี า่ พีเอช 5.5 วาสลิน ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่สำเร็จรูป
			 1.2 ทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำสะอาดและ
สบูเ่ หลวพีเอช 5.5 ในขณะอาบน้ำตอนเช้าและเย็น หลังจาก
นัน้ ซับผิวหนังบริเวณดังกล่าวด้วยผ้าขนหนูจนแห้ง
			 1.3 เมื่ อ มี ก ารขั บ ถ่ า ยอุ จ จาระหรื อ ปั ส สาวะ
ระหว่างวัน ทำความสะอาดผิวหนังโดยใช้นำ้ สะอาด
			 1.4 ก่อนสวมผ้าอ้อมทุกครั้งหลังการชำระล้าง
ทาวาสลินเคลือบบางๆ
			 1.5 เปิดผ้าอ้อมตรวจดูปริมาณปัสสาวะและ
ประเมินสภาพผิวหนังของผูป้ ว่ ยขณะพลิกตะแคงตัวทุก 2
ชัว่ โมง
			 1.6 ในกรณีทผี่ า้ อ้อมยังไม่เต็มภายในระยะเวลา
8 ชัว่ โมง สามารถใช้ตอ่ ได้โดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นผ้าอ้อม จากนัน้
ทำความสะอาดด้วยสำลีชุบน้ำหมาด แล้วซับให้แห้งและ
ทาวาสลินซ้ำทุก 4 ชัว่ โมง
			 1.7 ในกรณีที่ผ้าอ้อมเต็ม ให้ทำความสะอาด
ด้วยน้ำสะอาดและเช็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำบีบหมาดซับให้
แห้งและทาวาสลินก่อนสวมผ้าอ้อมแผ่นใหม่
			 1.8 การสวมผ้าอ้อมให้ผปู้ ว่ ย ควรจัดให้ผา้ อ้อม
บริเวณขอบขาและ peri-anal area กระชับหรือค่อนข้าง
หลวมเล็กน้อย ทดสอบโดยใช้นวิ้ มือ 1 นิว้ สอดเข้าระหว่าง
ผ้าอ้อมและบริเวณขาหนีบจะไม่รสู้ กึ ตึงหรือแน่นเกินไป
2. แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย เช่น เพศ อายุ
การวินจิ ฉัยโรค โรคประจำตัว อุณหภูมริ า่ งกาย วันที-่ เวลาที่
เริม่ ใส่ผา้ อ้อม
3. แบบบันทึกสภาพผิวหนังผูป้ ว่ ย เพือ่ ประเมินระดับ
ความรุนแรงของผื่นแดง โดยใช้แบบประเมิน Visual
Grading Scale ซึ่งพัฒนามาจาก The International
Contact Dermatitis Score13 แบ่งเป็น 5 ระดับ จาก 0
(ผิวหนังไม่แดง) ถึง 4 (ผิวหนังมีรอยแตกหรือถลอก)

บริเวณที่ ใช้ ในการประเมินประกอบด้วยก้นกบ, สะโพก
(ซ้ายและขวา), ขาหนีบ (ซ้ายและขวา), ก้นย้อย (ซ้ายและ
ขวา), ต้นขา (ซ้ายและขวา), รอบทวารหนัก และอวัยวะเพศ
การเตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั 3 คน ซึง่ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ของหอผูป้ ว่ ยประสาทศัลยศาสตร์ โดยซักซ้อมความเข้าใจ
เกีย่ วกับขัน้ ตอนการวิจยั ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
การลงบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด จากนั้นให้ผู้ช่วยวิจัย
ทดลองเก็บข้อมูลพร้อมกับผู้วิจัย นำผลมาคำนวณหาค่า
ความเทีย่ งระหว่างผูส้ งั เกต Kappa score ได้คา่ 0.94
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั นี้ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (หมายเลขโครงการ 589/2551)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทำการสำรวจผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หากลัน้ ปัสสาวะไม่ได้
และเริม่ ใส่ผา้ อ้อมรองซับเป็นวันแรกทีเ่ ข้าเกณฑ์เพือ่ เข้าร่วม
การศึกษา
กลุม่ ควบคุม ประเมินสภาพผิวหนังผูป้ ว่ ยโดยใช้แบบ
ประเมิน Visual Grading Scale13 เพือ่ เป็น baseline จาก
นัน้ ให้การพยาบาลตามปกติโดยการทำความสะอาดด้วยสบู่
ก้อนและน้ำสะอาด วันละ 1 ครัง้ ในตอนเช้า ในตอนเย็น
ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด เปิดดูผา้ อ้อมทุก 2 ชัว่ โมง
ในกรณีทยี่ งั ไม่เต็มจะปิดไว้ตามเดิม ทาแป้งเด็กก่อนสวมผ้า
อ้อมทุกครั้งหลังการชำระล้าง เปลี่ยนผ้าอ้อมโดยเร็วที่สุด
เมือ่ มีการขับถ่ายปนเปือ้ นจนครบระยะเวลา 6 วัน ทำการ
ประเมินสภาพผิวหนังผู้ป่วยทุกวัน บันทึกการเกิดผื่นแดง
และความรุนแรงของผืน่ ทุกวันจนครบ 6 วัน
กลุม่ ทดลอง ประเมินสภาพผิวหนังผูป้ ว่ ยโดยใช้แบบ
ประเมิน Visual Grading Scale เพือ่ เป็น base line จาก
นัน้ ให้การพยาบาลตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกัน
การเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ จนครบระยะเวลา 6
วัน ทำการประเมินสภาพผิวหนังผูป้ ว่ ยทุกวัน บันทึกการเกิด
ผืน่ แดง และความรุนแรงของผืน่ ทุกวันจนครบ 6 วัน
เกณฑ์การยุตกิ ารศึกษา
1. ผูป้ ว่ ยไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะเองได้ ต้องใส่สาย
สวนคาปัสสาวะก่อนได้รับการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ครบ 6 วัน
2. ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลก่อน
ก่อนได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลครบ 6 วัน
Journal of Nursing Science

41

J Nurs Sci Vol 29 No 4 October-December 2011

3. ผู้ป่วยที่มีภาวะท้องร่วงภายหลังจากเริ่มใช้แนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล และได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ยังไม่ครบ 6 วัน
4. ผูป้ ว่ ยทีม่ ผี นื่ แพ้ยาทีผ่ วิ หนังบริเวณฝีเย็บและก้นกบ
ภายหลังจากเริม่ ใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล และได้รบั การใช้
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลยังไม่ครบ 6 วัน ซึง่ สังเกตได้จากถ้า
ผูป้ ว่ ยมีผนื่ จากการแพ้ยาจะมีผนื่ แดงเกิดขึน้ ทัว่ ตัว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง อัตราการเกิดผื่นแดง
ระดับความรุนแรงของผืน่ แดง และระยะเวลาปลอดผืน่ แดง
วิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ รรณนา การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความ
รุนแรงของการเกิดผื่นแดง และระยะเวลาปลอดผื่นแดง
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ด้วยสถิติ
t-test และการเปรียบเทียบอัตราการเกิดผื่นแดงระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ด้วยสถิติ binary
univariate logistic regression

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 64 คน
ทัง้ หมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 61.47 ปี (SD = 13.75) เป็น
โรคเนือ้ งอกสมองมากทีส่ ดุ จำนวน 26 คน (ร้อยละ 40.6)
ไม่มีโรคประจำตัวก่อนการเข้ารับการรักษา 45 คน (ร้อยละ
70.3) และมีอุณหภูมิกายเฉลี่ย 37.06OC (SD = .45)
คุณลักษณะของสองกลุม่ ในเรือ่ งการวินจิ ฉัยโรค โรคประจำตัว
และอุณหภูมกิ ายเฉลีย่ ไม่มคี วามแตกต่างกัน ยกเว้นอายุเฉลีย่
ทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05)
การเปรียบเทียบอัตราการเกิดผื่นแดงระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า กลุม่ ทดลองมี โอกาสเกิดผืน่
แดงเท่ากับ 0.05 เท่าของกลุม่ ควบคุม (OR = .05, 95% CI
= 0.01-0.18) ซึง่ หมายความว่าแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทำให้
โอกาสเกิดผืน่ แดงลดลง ร้อยละ 95 สรุปได้วา่ อัตราการเกิด
ผื่นแดงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราการเกิดผืน่ แดง และบริเวณทีเ่ กิดผืน่ แดงของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
การเกิดผืน่ แดง
เกิดผืน่ แดง
ไม่เกิดผืน่ แดง
บริเวณทีเ่ กิดผืน่ แดง
ก้นกบ
ก้นย้อยด้านซ้าย ขวา และก้นกบ
อวัยวะเพศและก้นกบ
ต้นขาด้านซ้าย ขวา และก้นกบ
อวัยวะเพศ ก้นกบ และรอบทวารหนัก
อวัยวะเพศ และก้นย้อยด้านซ้าย ขวา
ก้นย้อยด้านซ้ายและขวา
ก้นย้อยด้านซ้าย
ต้นขาด้านซ้าย,ขวา,อวัยวะเพศและก้นกบ
ก้นย้อยด้านซ้ายและก้นกบ
ก้นกบและรอบทวารหนัก
* p < .01

กลุม่ ควบคุม
จำนวน ร้อยละ
4
12.5
28
87.5
2
1
1
-

เมือ่ ทดสอบหาอิทธิพลของตัวแปรเกินด้านอายุพบว่า
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความรุ น แรงของการเกิ ด ผื่ น แดง
จึ ง เปรี ย บเที ย บระดั บความรุนแรงของการเกิดผื่นแดง
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6.3
3.1
3.1
-

กลุม่ ทดลอง
จำนวน ร้อยละ β OR 95%CI
24
75 -3.05 .05* 0.018
0.18
25
9
4
3
2
1
1
1
1
1
1

28.1
12.5
9.4
6.3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ากลุ่มทดลองมี
ระดับความรุนแรงของการเกิดผืน่ แดงน้อยกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (t = 5.59, p < .01)
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เมือ่ ทดสอบหาอิทธิพลของตัวแปรเกินด้านอายุพบว่า
ไม่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาปลอดผื่นแดง จึงทำการเปรียบ
เทียบระยะเวลาปลอดผืน่ แดงระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่

ควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีระยะเวลาปลอดผื่นแดงนาน
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -5.33,
p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของการเกิดผืน่ แดง และระยะเวลาปลอดผืน่ แดงระหว่างกลุม่ ควบคุม
			 และกลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
t
min max mean S.D.
min max mean S.D.
4 0.31 0.99
0
ระดับความรุนแรงของการเกิดผืน่ แดง 0
4 2.03 1.43
5.59*
3
6 5.91 0.53
2
ระยะเวลาปลอดผืน่ แดง
6 4.41 1.
-5.33*
* p < .01

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ได้รบั การใช้แนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและ
ก้นกบ มีอตั ราการเกิดผืน่ แดง และระดับความรุนแรงของ
การเกิดผื่นแดงน้อยกว่ากลุ่มที่ ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .01) ซึง่ สนับสนุนสมมติฐาน
ที่ 1 และ 2 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Hunter,
Anderson, Hanson, Thompson, Langemo & Klug24 ที่
ศึกษาพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะร่วมกับ
การใช้สารเคลือบผิว ช่วยลดอุบตั กิ ารณ์ของการทีผ่ วิ หนังถูก
ทำลายและอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดแผลกดทับระดับ 1 และ
2 อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .01) สำหรับผูป้ ว่ ยที่ใช้
วาสลินเคลือบผิวหลังการทำความสะอาดฝีเย็บมีอตั ราการ
เกิดผืน่ แดงน้อยกว่ากลุม่ ที่ ไม่ ได้ ใช้สารเคลือบผิวสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Clever, Smith, Bowser, & Monroe25
ซึง่ พบว่าสารเคลือบผิวจะช่วยลดอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดแผล
กดทับที่มีการติดเชื้อบริเวณก้นกบและสะโพกอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (p < .05) รวมทั้งการทำความสะอาด
ผิวหนังโดยใช้สบูเ่ หลวทีม่ พี เี อช 5.5 ในการวิจยั ครัง้ นี้ ช่วย
ให้อตั ราการเกิดผืน่ แดงลดลงกว่าการใช้สบูก่ อ้ นเช่นเดียวกับ
กับศึกษาของ Cooper & Gray12 ที่พบว่าการทำความ
สะอาดผิวหนังโดยใช้สบู่ก้อนพีเอช 9.5-10 กับน้ำ ทำให้
ผิวหนังถูกทำลายมากกว่าการใช้สารทำความสะอาดผิวหนัง
(body wash) ที่มี pH 5.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p < .05)8
นอกจากนั้นการศึกษาของ Bliss, Zehrer, Savik,
Thayer, & Smith16 ถึงการใช้สารทำความสะอาดและ

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่แตกต่างกัน พบว่าผู้ป่วยที่ ใช้สาร
เคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แตกต่างกันก็
สามารถเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบได้เช่นเดียวกัน
ผลในทำนองเดียวกับการศึกษาครั้งนี้กล่าวคือผู้ป่วยที่ ใช้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทีม่ คี า่ pH เป็นกลางและใช้สาร
เคลือบผิวทีม่ สี ว่ นผสมของสารที่ให้ความชืน้ จะมีอตั ราการ
เกิดผื่นแดง และระดับความรุนแรงของการเกิดผื่นแดง
บริ เ วณฝี เ ย็ บ และก้ น กบน้ อ ยกว่ า ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทีม่ คี า่ pH เป็นกลางและใช้สาร
เคลือบผิวทีม่ สี ว่ นผสมของสารที่ให้ความชืน้ อย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p < .05)
การใช้สารทำความสะอาดและสารเคลือบผิวนอกจาก
ป้องกันการเกิดผื่นแดงจากปัสสาวะได้แล้ว ยังสามารถ
ป้องกันการเกิดผืน่ แดงจากอุจจาระในผูป้ ว่ ยทีก่ ลัน้ อุจจาระ
ไม่ได้อกี ด้วย ดังการศึกษาของ Driver26 พบว่าผูป้ ว่ ยปลอด
ผืน่ แดงถึงร้อยละ 100 ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ได้ใช้สารทำความ
สะอาดและไม่ได้ใช้สารเคลือบผิวมีผนื่ แดงเกิดขึน้ ร้อยละ 31
นอกจากนัน้ ในกรณีทมี่ ผี นื่ เกิดขึน้ ยังสามารถลดระดับความ
รุนแรงของปัญหาได้อกี ด้วยโดย ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดแผลกดทับระดับ
1 และ 2 มีอตั ราการเกิดแผลกดทับลดลงจาก ร้อยละ 11.3
เป็นร้อยละ 4.8
ระยะเวลาการเปลีย่ นผ้าอ้อมพบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ ได้รบั
การประเมิน ทำความสะอาดผิวหนังและเปลีย่ นผ้าอ้อมเมือ่
เต็มทุก 2 ชัว่ โมง มีอตั ราการเกิดผืน่ แดงน้อยกว่ากลุม่ ที่ไม่
ได้รบั การประเมินและทำความสะอาดผิวหนัง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Schnelle, Cruise, Alessi, Al-Samarrai, &
Ouslander27 พบว่าผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การประเมินทุก 2 ชัว่ โมงมี
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ความรุนแรงของผืน่ แดง (Blanchable erythema) น้อยกว่า
ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การประเมินทุก 4 ชัว่ โมง นอกจากนัน้ ผลการ
ศึกษาในกลุม่ ที่ได้รบั การเปลีย่ นผ้าอ้อมทุก 8 ชัว่ โมง พบว่ามี
ความชืน้ ของผิวหนังและเกิดแผลกดทับมากกว่ากลุม่ ที่ได้รบั
การเปลีย่ นผ้าอ้อมทุก 4 ชัว่ โมง13
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ ได้รบั การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่
ป้องกันการเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ มีระยะเวลา
ปลอดผื่นแดงนานกว่ากลุ่มที่ ได้รับการพยาบาลตามปกติ
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ (p < .01) ซึ่ ง สนั บ สนุ น
สมมติฐานที่ 3 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Bliss,
Zehrer, Savik, Thayer & Smith17 ทีพ่ บว่าระยะเวลาใน
การเกิดผื่นแดงของผู้ป่วยที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและ/หรือ
อุจจาระไม่ได้จะเกิดภายในระยะเวลาสัน้ ทีส่ ดุ คือ 6 วัน และ
ระยะเวลาที่ น านที่ สุ ด คื อ 42 วั น กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทำความสะอาดทีม่ คี า่ pH เป็นกลาง และใช้สารเคลือบผิว
จะมี ร ะยะเวลาปลอดผื่ น แดงนานกว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทีม่ คี า่ pH เป็นกลางและไม่ได้ใช้
สารเคลือบผิว อย่างไรก็ตามระยะเวลาปลอดผื่นสำหรับ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองในการศึกษาครัง้ นี้ มีระยะเวลาสัน้ ทีส่ ดุ คือ
2 วัน และนานทีส่ ดุ ขณะอยู่ในหอผูป้ ว่ ยคือ 6 วัน เนือ่ งจาก
ระยะเวลาการติดตามผลจำกัดไว้เพียง 6 วัน เพราะมีผปู้ ว่ ย
ส่วนหนึง่ ได้รบั การจำหน่ายกลับบ้านหลังผ่าตัด นอกจากนี้
พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90.6 มีระยะเวลาการปลอดผืน่
แดงมากกว่า 6 วัน สำหรับผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่ได้จำหน่ายกลับบ้าน
พบว่าร้อยละ 80 มีระยะเวลาปลอดผื่นแดงยาวนานจน
กระทั่งกลับไปบ้าน ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ โรงพยาบาลประมาณ 2
สัปดาห์

ข้อเสนอแนะ
1. แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการป้องกันการเกิดผืน่
แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบนีส้ ามารถนำไปใช้ในผูป้ ว่ ยระบบ
ประสาททีม่ ปี ญ
ั หาการกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้ ซึง่ สามารถใช้ ได้
ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ผู้ใช้สามารถดัดแปลงตามบริบทได้ แต่ตอ้ ง
คงไว้ซงึ่ แนวปฏิบตั ทิ สี่ ำคัญคือการป้องกันไม่ให้ผวิ หนังสัมผัส
กับความเปียกชื้นเป็นเวลานาน และการทำความสะอาด
ด้วยสบูเ่ หลวทีม่ คี า่ pH 5.5 ซึง่ สามารถป้องกันการเกิดผืน่
แดงได้
2. ควรมีการศึกษาผลของแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลใน
การป้องกันการเกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในกลุ่ม
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