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Medical 
Adhesive

“A medical adhesive is a product used 

to approximate wound edges or to affix an 
external device (i.e., tape, dressing, catheter, 
electrode, pouch or patch) to the skin.



Medical 
adhesive-related  

skin injury : 
MARSI 

Definitions of MARSI 

MARSI : ความเสียหายของผิวใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้

ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์กาวทางการแพทย์เช่นเทป, wound 

dressings, stoma products, electrodes, medication 

patches and wound closure strips.

การบาดเจ็บประเภทนี้ส่วนใหญ่หลีกเล่ียงได้

McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science: Consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. Journal of 
Wound, Ostomy & Continence Nursing 2013;40(4):365-380



-การบาดเจ็บที่ผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการใช้กาวยึดติดทางการแพทย์
-เกิดขึ้นได้เมื่อสิ่งที่แนบระหว่างผิวหนังและกาว แข็งแรงกว่าระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์
-ทําให้ชั้นหนังกําพร้าแยกออกจากกัน หรือหนังกําพร้าแยกออกจากผิวหนังอย่างสมบูรณ์ 
-เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ซ่ึงเกิดขึ้นในทุกสถานที่และทุกกลุ่มอายุ 



• A medical adhesive-related skin injury is 

an occurrence in which erythema and/or 

other manifestation of cutaneous 

abnormality (including, but not limited 

to, vesicle, bulla, erosion, or tear) 

persists 30 minutes or more after 

removal of the adhesive

McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science: Consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. 
Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing 2013;40(4):365-380



การบาดเจ็บของเน้ือเย่ือสามารถ
เกิดขึ้นได้ ถ้าใช้เทคนิคท่ีไม่เหมาะสม 

สําหรับการใช้หรือดึงวัสดุน้ันออก

Impact of MARSI 

ผลกระทบ เกิดความเจ็บปวดเพิ่มความ
เสี่ยงของการติดเชื้อแผล 

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

เกิดความวิตกกังวล 

ลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้น
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The importance of MARSI and a need to 
raise awareness of MARSI

แม้จะมีการใช้medical adhesive บ่อยครั้ง แต่ยังมีการรับรู้
เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ MARSI

มีการรายงานอุบัติการณ์ท่ีแท้จริงของskin injury ประเภทน้ี ยัง
น้อย จึงยังไม่เป็นท่ีรู้จัก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรอายุมาก
ขึ้น

Incidence of MARSI

Farris MK, et. al. Medical adhesive-related skin injury prevalence. Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing. 2015;42(6):589-598



Medical Adhesives and Patient Safety: 
Results from a U.S.-based Consensus Conference



Factors That Can Increase the Risk of MARSI

Extremes of 
age 

Race/ethnicity 
Dermatologic 
conditions

Underlying 
medical 

conditions

Malnutrition 
Dehydration

SKIN CLEANSERS, 
EXCESSIVE BATHING, 

PROLONGED EXPOSURE 
TO MOISTURE CERTAIN 

MEDICATIONS

RADIATION 
THERAPY

TAPE/DRESSING/

DEVICE REMOVAL 

REPEATED TAPING

(Hadfield et al, 2019)



เมื่อเลือกและใช้ medical adhesive ในผู้ป่วยท่ีมี
อาการแพ้ โรคตับแข็ง โรคหัวใจล้มเหลว ลิ่มเลือด
อุดตัน hypoalbuminemia โรคไตเร้ือรัง การติด
เชื้อ และภาวะนํ้าเกิน 

มีโอกาสเกิดอาการบวมนํ้าใต้บริเวณ
ผิวหนัง อาการบวมนํ้าสามารถเกิดขึ้น

ได้ในวงกว้าง จึงควรระวังการเกิด
MARSI ในผู้ป่วยเหล่าน้ี

High Risk of MARSI



McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M, Medical Adhesive and Patient Safety: State of the science, Consensus Statements for the Assessment, Prevention, and Treatment of Adhesive-
Related Skin Injuries. Journal of Wound, Ostomy and Continence, 2013; July/August 2013: 365-379. 

1.Skin stripping ขณะท่ีลอกเทปออกหนังก ำพร้ำยังคงติดอยู่กับ Adhesive 
เกิดควำมเสียหำยต่อผิวหนัง บริเวณผิวหนังท่ีสัมผัสเกิดควำมปวด

2.Tension injury กำรบำดเจ็บท่ีเกิดจำกแรงตึง กำรรัดเทปกำวท่ีไม่เหมำะสม
เพื่อเพิ่มกำรยึดติดแน่น ท ำให้ผิวหนังถูกท ำลำย

3.Skin tear กำรบำดเจ็บของผิวหนังเนื่องจำกแรงเฉือนและแรงเสียดทำนหรือ
กำรบำดเจ็บท่ืท ำให้หนังก ำพร้ำแยกออกจำกผิวหนัง (partial thickness) หรือ
หนังก ำพร้ำและหนังแท้แยกจำกกัน (full thickness) 

Type of MARSI







5.Allergic contact dermatitis ผื่นแพ้สัมผัสเป็นโรคผิวหนัง
อักเสบที่เกิดจำกกำรแพ้สำรที่มำสัมผัสผิวหนัง 

4.Irritant contact dermatitis ผิวหนังอักเสบจำกกำรเกิดกำร
ระคำยเคืองต่อสำรเคมี



6. Maceration หมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงของผิวหนังเมื่อผิวหนังมี
ควำมช้ืนเป็นเวลำนำน ผิวจะเปล่ียนเป็นสีขำวหรือสีเทำนุ่ม มีแนวโน้มท่ี
จะเกิดควำมเสียหำยจำกแรงเสียดทำนและกำรระคำยเคือง

7. Folliculitis รูขุมขนอักเสบคือกำรอักเสบของรูขุมขนท่ีเกิดจำกกำร
โกนขนหรือเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย



Strategies for risk assessment of MARSI



The importance of assessment: 
both of the skin of the patient as 
a whole

Assessment—General 

1. การประเมินผิวหนัง

ประเมินความเสี่ยงของ
ผิวหนังทุกวันมีความเสี่ยงสูง
ต่อการบาดเจ็บท่ีเก่ียวข้องกับ 

medical adhesive 

การตรวจดูสภาพผิว ประเมิน
ความสมบูรณ์ของผิวหนัง สี
ผิว ต้องมีการสังเกตอย่าง

ละเอียดร่วมด้วย



Assessment—
General 

2. การประเมินผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ระหว่างประเมินผิวหนังหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อ
กําหนดความรุนแรงและแนวทางการจัดการ กรณีที่มี MARSI ทุกราย 

skin stripping, tension injuries, skin tears superficial, partial 
thickness, or fullthickness allergic dermatitis 

ควรได้รับคําแนะนํา หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุชนิดคล้ายกัน

ประเมินการติดเชื้อใน MARSI ทุกราย

3. ซักประวัติของผู้ป่วยภูมิแพ้หรือสงสัยว่ามีอาการแพ้และมีความไวต่อการแพ้
4. การบ่งชี้ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด MARSIเป็นองค์ประกอบสําคัญของการป้องกันและ
ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อโครงสร้างการทํางานของผิวหนัง



การดูแลผิวหนัง
รวมถึงการป้องกันการ
บาดเจ็บของผิวหนัง

การพิจารณาข้อควรใช้
หรือวัตถุประสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์

พิจารณาตําแหน่งทางกาย
วิภาคและความหนาบาง

ของผิวหนัง

พ้ืนท่ีบริเวณ
ผิวหนังเรียบหรือ

มีรูปร่างโค้ง
หรือไม่

การเคลื่อนไหวแรง
เสียดทานหรือ

สัมผัสกับความชื้น
เหงื่อ 

สารคัดหลั่งต่างๆ 

คุณสมบัติของ medical 
adhesive ท่ีต้องพิจารณา 
ได้แก่ ความเหนียวอ่อนโยน 

ยืดหยุ่น

ปัจจุบันกาว
ซิลิโคน (silicone 
adhesive)เป็น

กาวทางการแพทย์
ชนิดใหม่



การป้องกัน MARSI และการจัดการดูแล

➢เลือกผลิตภัณฑ์กาวที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงค์การนําไปใช้

oพิจารณาทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผลิตภัณฑ์ 

oศึกษาวิธีการใช้ที่ปรากฎอยู่บนฉลากของผลิตภัณท์แต่ละชนิด

oคํานึงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เช่น

✓ ควำมอ่อนโยนของกำว

✓ ควำมสำมำรถในกำรระบำยอำกำศ และ

✓ควำมยืดหยุ่น



ระมัดระวังเมื่อใช้อุปกรณ์ท่ีมีส่วนประกอบกาว
silicone ยึดติดอุปกรณ์เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยของอุปกรณ์น้ันอาจส่งผลให้เกิดการ
ยึดติดได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

เน่ืองจากsilicone dressing ไม่ได้ใช้
เพื่อยึดติดกับพลาสติก แต่ใช้เป็น 

wound dressing 

Role of sterile silicone adhesive 
removers in management of MARSI

Cutting  KF .  Silicone and skin adhesives .  J Community Nurs.  2006 ; 20 ( 11 ): 36-38 .



➢ พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเลือก medical 

adhesive ที่ไม่ปลอดภัยและ / หรือไม่มีประสิทธิภาพ

รวมถึงอุปกรณ์ที่มีนัยสําคัญตอ่ผู้ปว่ยหากอปุกรณ์หลุดออก

หรือไม่ทํางานตามที่คาดไว ้central line, endotracheal

tube , nasogastric tube 

• การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สําคัญ
อย่างเหมาะสมน้ันสําคัญย่ิงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 



จัดเก็บและใช้medical adhesive ในลักษณะท่ีป้องกันการปนเปื้อน

medical adhesive ใด ๆ ท่ีไม่ได้บรรจุเป็นแบบใช้ครั้งเดียวควรเก็บและใช้
ในลักษณะท่ีป้องกันการปนเปื้อน
แนะนําให้นํา medical adhesive ใส่ในซองปิดผนึกในการใช้งานของ
ผู้ป่วยเฉพาะราย
ควรปิดกล่อง นําสิ่งของแต่ละชิ้นไปท่ีเตียงผู้ป่วยตามความจําเป็น 

ไม่ควรท้ิงไว้บนโต๊ะท่ีมีการปนเปื้อนหรือพกพาไปในกระเป๋า

ไม่ควรวางบนเตียงโต๊ะท่ีอาจปนเปื้อนอื่น ๆ  ก่อนนําไปใช้กับผู้ป่วย



หลีกเลี่ยงการใช้ทิงเจอร์เบนซอย (tincture benzoin) 
ในการเพิ่มความเหนียวของกาว

สารที่เพิ่มความหนืดของกาวซ่ึงบางครั้งเรียกว่าสารยึดติด
อาจถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มความยึดติดมากขึ้น 

การยึดติดที่เพิ่มขึ้นจากสารดังกล่าวอาจนําไปสู่การ
บาดเจ็บที่ผิวหนัง

ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะในทารกแรกเกิด
Lund CH , Tucker JA . Adhesion and newborn skin . In: Hoath SB ,Maibach HI , eds. Neonatal Skin: Structure and Function. 2nd ed. New York, NY : Marcel Dekker ; 2003 : 299-324 . 



MEDICAL ADHESIVE เมื่อใช้ส่วนใหญ่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงผิวหนังและ / หรือการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ตามการบาดเจ็บ

การบาดเจ็บจากแรงตึง เกิดการแยกผิวหนัง เมื่อผิวหนัง
ใต้ADHESIVE ถูกยึด บริเวณข้อต่อเคลื่อนไหวไม่เต็มท่ี 
เช่นผู้ป่วยผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์

เพ่ือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากแรงตึง ควรใช้
MEDICAL ADHESIVE ท่ียืดเพ่ือให้ทิศทางของการยืด
สอดคล้องกับทิศทางของการเคลื่อนไหว

Key tips for MARSI prevention 
and management





การใช้เทคนิคการดึงพลาสเตอร์กาวออก
(removal technique)



พิจารณาการใช้น ้ายาท าความสะอาดเพ่ือขจัด adhesive ออก
เพ่ือลดความรู้สึกไม่สบายและความเสียหายของผิวหนัง

Lund CH , Tucker JA . Adhesion and newborn skin . In: Hoath SB ,Maibach HI , eds. Neonatal Skin: Structure and 
Function. 2nd ed. New York, NY : Marcel Dekker ; 2003 : 299-324 . 



เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

โภชนาการที่ดีช่วยส่งเสริมให้ผิวหนังมีความชุม่ชื้น

โภชนาการโดยรวมมีแคลอร่ีเพียงพอ ได้แก่กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  
แร่ธาตุและวิตามิน เป็นส่วนประกอบสําคัญในการรักษาผิวหนังที่สมบูรณ์



ตรวจสอบอุปกรณท์ีใ่ช้
พลังงาน (แบตเตอรี่และ

แรงดันไฟฟ้า) เพื่อ

ป้องกันผิวหนงัไหมจ้าก
การรั่วไหลของ

กระแสไฟฟ้าที่เป็น
อันตรายเช่นอิเล็กโทรด

แบบยึดตดิ

มีรายงานการบาดเจ็บทาง
เคมีไฟฟ้าในผู้ปว่ยทีไ่ดร้ับ

ยาสลบที่เช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ใช้แบตเตอรี่เป็นผลมา

จากกระแสรั่วไหล

ตรวจสอบ
บริเวณที่สัมผัส 

medical 
adhesive

Netherton BL , Stecker MM , Patterson T . Mechanisms of electrode induced injury. Part 3: practical concepts and avoidance .Am J Electroneurodiagn Technol. 2007 ; 47 ( 4 ): 257-263



MARSI wound management

เฝ้าระวังการติดเช้ือเนื่องจาก
คุณสมบัตขิองadhesive ส่งเสริม

การเจริญเติบโตของจลุินทรยี์

สัญญาณและอาการของการติดเชื้อ
แบคทีเรียรวมถึงความปวดท่ีเพิ่มขึ้น  

บวม  เกิดผื่นแดง ร้อน เช่นการปรากฏ
ตัวของตุ่มหนอง รูขุมขนอักเสบ



MARSI patients 
information

❑Meaning

❑Aetiology

❑Risk

❑Side effect

❑Intervention

Fumarola S, Allaway R, Callaghan R, Collier M, Downie F, Geraghty J, Kiernan S, Spratt F. 
Overlooked and underestimated: medical adhesive-related skin injuries. Best practice consensus 
document on prevention. J Wound Care 2020; 29(Suppl 3c):S1–S24.
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