
Prevention of Incontinence Associated Dermatitis 
in patients using disposable diapers .

โดย นางสาวไพลิน วรภาพ และคณะท างาน

การดแูลผิวหนงัและป้องกนัการเกิดแผลกดทบัหอผูป่้วยอายุรกรรมชายชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี

ลดการเกิด IAD ในผูป่้วยอายุรกรรมชายกลุม่ท่ีใสผ่า้ออ้มส าเร็จรูป

ใหเ้ป็น 0 ราย ภายในระยะเวลา 1 เดือน

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย

อุบัตกิารณก์ารเกิด IAD ต.ค.-เม.ย.

Contact

พชัรี  กิตตธิาร (หวัหนา้หอผูป่้วย)

1. การมีสว่นรว่มของสมาชิกทุกระดบัในการพฒันางาน มีผลตอ่ความส าเร็จของกิจกรรม 

สิ่งส  าคญัคือการสง่เสริมใหเ้กิดองคค์วามรู ้เขา้ใจ มีสว่นรว่มในการน าแนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ

อยา่งมีเป้าหมายรว่มกนัคือ เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั

2.   วางแผนน าแนวทางการป้องกนัการเกิดแผล IAD ไปใชป้ระโยชน ์ดงัน้ี

- การปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ทุกระดบั  

- ระบุใน Work Instruction ของหน่วยงาน และองคก์ร Reference

Beeckman D, et al. (2016). Interventions for preventing and treating incontinence-associated dermatitis 
in adults (Review). Retrived may 25, 2022, from       

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011627.pub2/epdf/full

จากการทบทวนอุบตักิารณก์ารเกิดแผล IAD ท่ีผ่านมาพบ

จ านวน 1-3 รายตอ่เดือน และพบว่าทุกรายมีปัญหาเรื่องการ

ไม่สามารถควบคมุการขบัถ่ายไดเ้อง รว่มกบัมีกิจกรรมการ

รกัษาพยาบาลเกิดข้ึนตอ่เน่ือง ทางหอผูป่้วยจงึมีความ

จ าเป็นตอ้งใชผ้า้ออ้มส าเร็จรูปมาช่วยใหเ้กิดความสะดวกใน

การรองรบัสิ่งขบัถ่ายในกลุ่มท่ีไม่สามารถควบคุมการขบัถ่าย

หรือช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้แต่พบปัญหาคือท าใหไ้ม่สามารถประเมินผิวหนังไดใ้นทุกราย ท าใหก้ารท า

ความสะอาดล่าชา้  ร่วมกับการดูแลผิวหนังไม่ถูกวิธี จึงอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม ใหเ้กิด IAD ไดง้่ายและ

ส่งผลใหผู้ป่้วยเกิดความเจ็บปวด มีการติดเช้ือท่ีผิวหนัง และชักน าใหเ้กิดแผลระดับ 2 ได ้ดังนั้นจึงมี

แนวคิดท่ีตอ้งการดูแลผิวหนังในผูป่้วยท่ีจ  าเป็นตอ้งใชผ้า้ออ้มส าเร็จรูป โดยการท าแนวทางปฏิบัติท่ี

สามารถศึกษาและปฏิบตัติามอยา่งง่ายส าหรบับุคลากรทุกระดบัเพื่อช่วยลดการเกิด IAD
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ส ารวจทบทวนปัญหา

สรุปปัญหา

ก าหนดแนวทาง/นวัตกรรม

น าแนวทางสู่การปฏบิตจัริง

สรุปโครงการ

Plan Do Check Act

คน้หาปัญหาในการปฏิบติังานท่ี

มีผลต่อการเกิด IAD

● Gemba Walk

● สอบถามผูป้ฏิบติั

● สรา้งแบบส ารวจปัจจยัการเกิด 

IAD 

(ติดตามใชก้บัผูป่้วย 5 ราย รายละ 

48 ชม.) ทบทวนขั้นตอนการดูแล

●ขาดการประเมินกลุ่มเส่ียงท าให้
ไมส่ามารถดูแลไดท้ัว่ถึง

●ขั้นตอนวธีิการท าความสะอาด
ไมถู่กตอ้งตามมาตรฐานเพราะขาด

แนวทางท่ีชดัเจน

● คน้หา Evidence Base 

● จดัท า นวตกรรมแนวทางการ

ปฏิบติังานท่ีศึกษาและปฏิบติัไดง้่าย 

ในรูปแบบ Visaul “Action Card 

Skin care”

● สรา้งแบบนิเทศประเมินการ

ปฏิบติัตามแนวทางของบุคลากร

ทดลองใชแ้นวทางการปฏิบติั ● ประชุมทีมเตรียมความพร้อม

ทดลองน าแนวทางไปใช้

● ชี้ แจงวิธีการใช้แนวทางปฏิบัติ 

Action Card และชี้ แจงแบบประเมิน

และเกณฑ์การปฏิบัติตามแนวทาง

ใหบุ้คลากรทุกระดับทราบและส่ง

ลงไลน์หอผูป่้วย

● ทดลองใช้แนวทางปฏิบัติกับ

ผู ้ป่วยจ านวน 5 ราย ติดตามการ

เกิดแผลโดยใชแ้บบเฝ้าระวงัการเกิด 

IAD

● ผู ้ปฏิบัติมีการเรียนรู ้จากแนว

ทางการปฏิบัติดี แต่ยังต้องคอย

ศึกษาจากป้ายเกี่ยวกบัการเลือกใช้

ผ ลิตภันณฑ์ เมื่ อต้อ งท าความ

สะอาดผูป่้วย

●ผูป่้วยกลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์
การเกิด IAD เป็น 0/5 ราย

● จดัตะกรา้ผลิตภณัฑส์ะดวก

ส าหรบัการหยบิใชใ้ชส้ าหรบัผูป่้วย

กลุ่มเส่ียง High Risk และ Low Risk

●ทบทวนแนวการปฏิบติัซ ้าๆ
ต่อเน่ือง ในช่วงประชุม Morning Talk

น าแนวทางปฏิบติัลงปฏิบติัจริง

ขยายกลุ่มผูป่้วย

● น าแนวทางปฏิบัติจริงกับผู ้ป่วย

ทั้งหมดจ านวน 25 รายในรูปแบบ

แบ่งเป็น Case Assingment และ

เน้นการมีส่ วนร่ วมของทีมการ

พยาบาลในการร่ วมนิ เทศและ

ติดตาม และทีมแกนน าสรุปการ

เกิดแผลในCase ท่ีไดร้บัมอบหมาย

ตั้งแต่แรกรบัจนส้ินสุดการรกัษา

● ประ เมินผลการปฏิบั ติตาม

แนวทางของเจ้าหน้าท่ีตามแบบ

ประเมินท่ีก าหนดใหท้ราบ

● อุบติัการณก์ารเกิด IAD ในกลุ่ม

ผูป่้วยท่ีใส่ผา้ออ้มส าเร็จรูปในกลุ่ม

ทดลองเป็น 0/25 ราย

● คะแนนการปฏิบติัตามแนวทาง

ของบุคลากรรอ้ยละ 80.37 

(เกณฑม์ากกวา่รอ้ยละ 80)

● สรุปผลกิจกรรม

● ติดตามการปฏิบติัต่อเน่ือง

ภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาของ

โครงการ

● ก าหนดใน Work Instruction เร่ือง

การป้องกนัการเกิด IAD ของ

หน่วยงานและเสนอองคก์ร

เป้าหมาย

สถานที่ ระยะเวลาด าเนินการ

หอผูป่้วยอายุรกรรมชายชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี

ผูป่้วยอายุรกรรมชายชั้น 2 ท่ีใชผ้า้ออ้มส าเร็จรูป

ตวัชีว้ัด

1.ไม่เกิด IAD ในผูป่้วยอายุรกรรมชายกลุม่ท่ีใสผ่า้ออ้มส าเร็จรูป

2.เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัติามแนวทางการป้องกนัการเกิด IAD มากกว่ารอ้ยละ 80

Outcome/นวตกรรม

High Risk Low Risk

ป้ายนวตกรรม Action Card Skin Care แบบนิเทศการปฏบิัตงิาน

●

Outcome/นวตกรรม

วิธีการด าเนินงาน 
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แขวนป้ายนวตกรรมปลาย
เตยีงส าหรับผู้ปฏบิตัิ

ทีป่รึกษา

phailin252533@gmail.com

ตะกร้า Skin care Product 

แบบเฝ้าระวังการเกดิ IAD
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มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ระยะทดลอง ปฏิบตัจิรงิ 1 เดือน

จ  านวนเกิด IAD (ราย)

เร่ิมใชแ้นวทางการปฏิบติั

ผลการด าเนินการ ก่อนด าเนินโครงการ - ส้ินสุดโครงการ

การเรียนรูท้ี่ไดร้บั


