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เหตผุลในการทําการศึกษาเหตผุลในการทําการศึกษา

มีผูปวยจํานวนมากมีผูปวยจํานวนมาก  ที่ทุกขทรมานจากที่ทุกขทรมานจาก  อาการคันอาการคัน  อันเนื่องมาจากการอันเนื่องมาจากการ

แพแพ  พลาพลาสเตอรสเตอร

อาการแพอาการแพ  และคันอยางรุนแรงในผูปวยที่จําเปนตองและคันอยางรุนแรงในผูปวยที่จําเปนตองใชพใชพลาสเตอรปดลาสเตอรปด

แผลอยูเปนระยะเวลายาวนานแผลอยูเปนระยะเวลายาวนาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของผูปวยโรคโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของผูปวยโรค

ไตที่ตองฟอกเลือดไปตลอดชีวิตไตที่ตองฟอกเลือดไปตลอดชีวิต  ตองมีการทําแผลตองมีการทําแผล  บริเวณบริเวณ  Exit Exit 
site  site  ไปเปนระยะเวลานานๆไปเปนระยะเวลานานๆ  กอนที่จะสามารถเปลี่ยนไปใชกอนที่จะสามารถเปลี่ยนไปใช  เสนเสน

เลือดเพื่อการฟอกเลือดเลือดเพื่อการฟอกเลือด    เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด  การเกาการเกา  จนเกิดแผลจนเกิดแผล

ถลอกถลอก  และเกิดการติดเชื้อและเกิดการติดเชื้อ  บริเวณบริเวณ  exit site , exit site , ติดเชื้อในสายติดเชื้อในสาย

สวนสวน  และและ  แมกระทั่งการติดเชื้อในกระแสเลือดแมกระทั่งการติดเชื้อในกระแสเลือด    ตามมาตามมา



การเกิดการการเกิดการแพพแพพลาสเตอรลาสเตอร

เชื่อวาสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการแพเชื่อวาสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการแพ  นาจะเกิดจากนาจะเกิดจาก  กาวกาว    หรือสารเหนียวที่นํามาใชหรือสารเหนียวที่นํามาใช

ในกระบวนการในกระบวนการผลิตพผลิตพลาสเตอรลาสเตอร  ซึ่งมีองคประกอบทั้งของสารสังเคราะหทางซึ่งมีองคประกอบทั้งของสารสังเคราะหทาง  เคมีเคมี    
กลุมกลุม  โพลียูรีโพลียูรีเทนเทน  ซิลิโคนซิลิโคน  และและ  ยางจากธรรมชาติยางจากธรรมชาติ  ซึ่งสามารถซึ่งสามารถ  กระตุนใหเกิดมีกระตุนใหเกิดมี

การหลั่งสารการหลั่งสาร  ฮีสตาฮีสตามีนมีน  ออกมาจากออกมาจาก  เซลเซล  mast cell mast cell ใตผิวหนังใตผิวหนัง    
กอใหเกิดกระบวนการแพกอใหเกิดกระบวนการแพ  ตามมาตามมา

สาเหตุถัดมาสาเหตุถัดมา  คือความอับชื้นคือความอับชื้น  เนื่องจากเนื่องจาก  เหงื่อเหงื่อ  และไอน้ําที่ระเหยออกจากผิวหนังและไอน้ําที่ระเหยออกจากผิวหนัง    
หรือบางครั้งเกิดจากการที่ผูปวยเช็ดตัวหรือบางครั้งเกิดจากการที่ผูปวยเช็ดตัว  แลวมีการเปยกแฉะบริเวณแผลแลวมีการเปยกแฉะบริเวณแผล  exit exit 
site site เกิดการหมักหมมเกิดการหมักหมม  และเปนแหลงและเปนแหลง  เจริญเติบโตของเชื้อโรคตางๆเจริญเติบโตของเชื้อโรคตางๆ  ในใน
บริเวณดังกลาวบริเวณดังกลาว

ผิวหนังของของผูปวยผิวหนังของของผูปวย  ไวตอการกระตุนไวตอการกระตุน    หรือมีภาวะหรือมีภาวะ  ภูมิแพอยูแลวภูมิแพอยูแลว  อาการจึงอาการจึง

รุนแรงกวารุนแรงกวา  คนทั่วไปคนทั่วไป



อาการแพอาการแพ  พลาพลาสเตอรสเตอร

มีอาการมีอาการ  ผื่นแดงผื่นแดง  ตามรอยตามรอย  พลาพลาสเตอรสเตอร

อาจมีอาการคันอาจมีอาการคัน  ตรงบริเวณดังกลาวตรงบริเวณดังกลาว

ถารุนแรงกวานั้นถารุนแรงกวานั้น  อาจมีลักษณะเปนอาจมีลักษณะเปน  ผื่นยกผื่นยก  มีมี  ขอบนูนขึ้นมาขอบนูนขึ้นมา  ผิวหนังผิวหนัง

มีลักษณะมีลักษณะ  แดงแดง  หนาตัวหนาตัว  คันคัน ( (ErticariaErticaria rash)rash)
บางรายมีบางรายมี  ลักษณะของผิวหนังอักเสบลักษณะของผิวหนังอักเสบ    บวมบวม    แดงแดง    รอนรอน    แสบแสบ    
คันคัน    จนถึงขั้นหนังถลอกจนถึงขั้นหนังถลอก  ติดออกมาติดออกมากับพกับพลาสเตอรลาสเตอร

บางรายถึงกับมีอาการบางรายถึงกับมีอาการ  อักเสบอักเสบ  และติดเชื้อและติดเชื้อ  ตามตามรอยพรอยพลาสเตอรลาสเตอร  มีมี  
หนองหนอง    ผิวผิว  แฉะแฉะ    เปยกเปยก  ชื้นชื้น    ตลอดเวลาตลอดเวลา



การทําแผลการทําแผล  Perm Perm CathCath  แบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิม  conventional conventional 
techniquetechnique หรือหรือ  แบบที่ใชกันโดยทั่วไปแบบที่ใชกันโดยทั่วไป

การทําแผลแบงเปนสองสวนการทําแผลแบงเปนสองสวน  คือคือ
สวนของสวนของ  Exit siteExit site
สวนของสายสงเลือดสวนของสายสงเลือด  A,V A,V ((หางหาง  ของของ  Perm CatheterPerm Catheter))



สวนของสวนของ exit site exit site

หลังทําความสะอาดหลังทําความสะอาด  โดยรอบโดยรอบ  exit site exit site แลวแลว  จะใชจะใช    
YY--gauzegauze  ขนาดขนาด  3x33x3  นิ้วนิ้ว  ปดทับบริเวณปดทับบริเวณ  exit  exit  
sitesite  ความหนาประมาณความหนาประมาณ  33--44  ชั้นชั้น

ปดทับปดทับ  gauze gauze ปดทบัดวยปดทบัดวย  พลาพลาสเตอรสเตอร  fixomulfixomul  ขนาดกวางขนาดกวาง  
10x14 10x14 เซนติเมตรเซนติเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่  ประมาณประมาณ  140140  ตารางตาราง

เซนติเมตรเซนติเมตร    ใหครอบคลุมใหครอบคลุม  พื้นที่ของพื้นที่ของ  gauzegauze  และและ  มีพื้นที่มากมีพื้นที่มาก

พอที่จะทําพอที่จะทําใหพใหพลาสเตอรติดแนนไมลาสเตอรติดแนนไม  เผยอเผยอ  หลุดหลุด  จนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึง  การฟอกการฟอก

เลือดครั้งตอไปเลือดครั้งตอไป



สวนของสายสงเลือดสวนของสายสงเลือด
 

((หางของหางของ Perm Catheter Perm Catheter))
หลังจากหลังจาก  fill heparin fill heparin และปดจุกแลวและปดจุกแลว  จะใชจะใช  gauzegauze  คลี่ตามยาวหอคลี่ตามยาวหอ  
สายสวนสายสวน  1 1 –– 2 2 แผนแผน    แลวใชแลวใช  gauze gauze คลี่คลี่  อีกอีก  2 2 ถึงถึง  –– 33  
แผนแผน  พนัโดยรอบพนัโดยรอบ  เปนแทงขนาดเสนผาศูนยกลางเปนแทงขนาดเสนผาศูนยกลาง  2.5 2.5 เซนติเมตรเซนติเมตร  ยาวยาว

ประมาณประมาณ  66--8 8 เซนติเมตรเซนติเมตร    แลวจึงปดทับแลวจึงปดทับดวยพดวยพลาสเตอรลาสเตอร  fixomulfixomul  
ขนาดขนาด  10x910x9  เซนติเมตรเซนติเมตร  คิดเปนพื้นที่ผิวที่สัมผัสคิดเปนพื้นที่ผิวที่สัมผัส  กับพกับพลาสเตอรลาสเตอร  ประมาณประมาณ  
90 90 ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร

รวมพื้นที่ที่รวมพื้นที่ที่สัมผัสพสัมผัสพลาสเตอรประมาณลาสเตอรประมาณ  จากสวนของจากสวนของexit site + exit site + สวนของสวนของ

สายสงเลือดสายสงเลือด  รวมประมาณรวมประมาณ  230230  ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร  หักสวนที่เปนหักสวนที่เปน gauze  gauze 
ออกไปออกไป  ประมาณประมาณ  50% 50% จึงเปนพื้นที่ของผิวหนังที่ตองสัมผัสกับจึงเปนพื้นที่ของผิวหนังที่ตองสัมผัสกับ  พลาพลาสเตอรสเตอร

โดยตรงประมาณโดยตรงประมาณ  115 115 ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร



หลักการหลักการ  แกปญหาแกปญหา

ปญหาของผูปวยคืออาการปญหาของผูปวยคืออาการแพพแพพลาสเตอรลาสเตอร  ซึ่งเกิดจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับซึ่งเกิดจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับ      
พลาพลาสเตอรสเตอร  แลวเกิดปฏิกิริยาแลวเกิดปฏิกิริยา  ภูมิแพเกิดขึ้นภูมิแพเกิดขึ้น  มักจะสัมพันธกับขนาดมักจะสัมพันธกับขนาด  หรือพื้นที่ที่หรือพื้นที่ที่
สัมผัสสัมผัส  กับพกับพลาสเตอรลาสเตอร

หากสามารถลดลดพื้นที่หากสามารถลดลดพื้นที่  ผิวสัมผัสผิวสัมผัส  ระหวางผิวหนังระหวางผิวหนัง  กับพกับพลาสเตอรลงไดลาสเตอรลงได  พื้นที่พื้นที่
ของการแพของการแพ  หรือพื้นที่ที่เกิดหรือพื้นที่ที่เกิดปฏิกริยาปฏิกริยาแพแพ    หรือหรือ  ความรุนแรงของอาการแพความรุนแรงของอาการแพ  นาจะนาจะ
ลดลงลดลง

หากสามารถหาวัสดุหอหุมสายสงเลือดหากสามารถหาวัสดุหอหุมสายสงเลือด  เพื่อลดการเพื่อลดการใชพใชพลาสเตอรขนาดใหญในการลาสเตอรขนาดใหญในการ
ปดทับเพื่อความสวยงามปดทับเพื่อความสวยงาม  ปองกันฝุนปองกันฝุน  โดยที่วัสดุดังกลาวควรมีความระคายนอยโดยที่วัสดุดังกลาวควรมีความระคายนอย  
ขนาดของสายสงเลือดหลังหอแลวมีขนาดเล็กขนาดของสายสงเลือดหลังหอแลวมีขนาดเล็ก  กระชับกระชับ  วัสดุที่หอหุมวัสดุที่หอหุม  ออนนุมออนนุม  ไมไม
ระคายเคืองหรือไมมีปฏิกิริยากับผิวหนังระคายเคืองหรือไมมีปฏิกิริยากับผิวหนัง  ความรุนแรงความรุนแรง    และและ    พื้นที่ที่พื้นที่ที่
เกิดปฏิกิริยาภูมิแพเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ  ควรจะลดลงควรจะลดลง

เมื่ออาการแพรุนแรงลดลงเมื่ออาการแพรุนแรงลดลง  ผูปวยนาจะมีความสุขผูปวยนาจะมีความสุข  และพึงพอใจในบริการฟอกและพึงพอใจในบริการฟอก
เลือดที่ใหแกผูปวยเลือดที่ใหแกผูปวย



เปาหมายของการศึกษาเปาหมายของการศึกษา

กําหนดใหมีการลดพื้นที่กําหนดใหมีการลดพื้นที่ผิวสัมผัสพผิวสัมผัสพลาสเตอรลงลาสเตอรลง  5050% % ((เหลือเหลือ

ประมาณประมาณ    50 50 -- 60 60 ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร

กําหนดเทคนิคการทําการปดแผลกําหนดเทคนิคการทําการปดแผล  DressingDressing  สําหรับผูปวยที่มีสําหรับผูปวยที่มี

ปญหาปญหา  ผิวหนังเกิดอาการผิวหนังเกิดอาการแพพแพพลาสเตอรใหมลาสเตอรใหม

เลือกหาเลือกหา  วัสดุที่ใชในการปดแผลวัสดุที่ใชในการปดแผล  ใหเหมาะสมครอบคลุมใหเหมาะสมครอบคลุม  exit exit 
site site และและ  Perm DLC Perm DLC ไดได    ปฏิกิริยานอยปฏิกิริยานอย  สะอาดสะอาด  ถูกตองถูกตอง

ตามวัตถุประสงคในการทําตามวัตถุประสงคในการทํา  dressingdressing  สวยงามสวยงาม  คงทนจนถึงการคงทนจนถึงการ

ฟอกเลือดครั้งตอไปฟอกเลือดครั้งตอไป    และไมกอปญหาใหมใหกับผูปวยและไมกอปญหาใหมใหกับผูปวย



กลุมผูปวยที่ใชในการทําการศึกษากลุมผูปวยที่ใชในการทําการศึกษา

ผูปวยทั้งหมดผูปวยทั้งหมด  111111 คนคน

ใชใช  AV shuntAV shunt 5555 คนคน  
ใชใช  Perm Double lumenPerm Double lumen 5454 คนคน  



ผูปวยใชผูปวยใช  Perm DLCPerm DLC 5454 รายราย

พบอาการแพพบอาการแพ  รุนแรงรุนแรง    ผิวหนังถลอกผิวหนังถลอก  
มีอาการติดเชื้อมีอาการติดเชื้อ  skin infection   skin infection   13 (22.8%) 13 (22.8%) รายราย          
อาการแพไมรุนแรงอาการแพไมรุนแรง 44 (77.2%) 44 (77.2%) รายราย



Dressing methodDressing method

ปดแผลโดยวิธีปดแผลโดยวิธี  ดั้งเดิมดั้งเดิม 37 (68.51%)  37 (68.51%)  รายราย

ใชใช  Condom Condom tecniquetecnique 17 (31.49%)  17 (31.49%)  รายราย



การแปการแปลี่ยนลี่ยนแปลงของกลุมผูปวยแปลงของกลุมผูปวย  หลังทําการทดลองเปลี่ยนหลังทําการทดลองเปลี่ยน  
dressing technique dressing technique ประมาณประมาณ  3 3 เดือนเดือน

ปดแผลโดยวิธีปดแผลโดยวิธี  ดั้งเดิมดั้งเดิม 17 (30.9%)  17 (30.9%)  รายราย

ใชใช  Condom Condom tecniquetecnique 38 (69.09%)  38 (69.09%)  รายราย

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  37.6% 37.6% จากเมื่อตอนเริ่มโครงการจากเมื่อตอนเริ่มโครงการ



Condom with modify Condom with modify tecniquetecnique

  ในการศึกษาครั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้  ไดทดลองไดทดลอง  วัสดุวัสดุ  อุปกรณอุปกรณ  อื่นๆมาชวยอื่นๆมาชวย  เสริมเสริม  เทคนิคเทคนิค
 การทําการทํา  dressing dressing แผลแผล  ดวยดวย  Condom  Condom  เพื่อความสุขเพื่อความสุข

 สบายของผูปวยสบายของผูปวย    อาธิอาธิเชนเชน

ทดลองใชทดลองใช  TegadermTegaderm / / OpsiteOpsite  แทนแทน  FixomulFixomul
ทดลองใชทดลองใช  Hypo allergic plastic  Hypo allergic plastic  แทนแทน  
fixomulfixomul
ใชครีมใชครีม  ClavilonClavilon 3M 3M ทาบริเวณผิวหนังสวนที่จะตองสัมผัสทาบริเวณผิวหนังสวนที่จะตองสัมผัส  
กาวกาว  พลาพลาสเตอรสเตอร  เพื่อลดความระคายเคืองเพื่อลดความระคายเคือง



ลักษณะของอาการผื่นอนัเนื่องมาจากการแพลักษณะของอาการผื่นอนัเนื่องมาจากการแพ  พลาพลาสเตอรสเตอร



ลักษณะลักษณะ  skin skin ที่มีอาการแพที่มีอาการแพ  พลาพลาสเตอรสเตอร  รุนแรงรุนแรง  ถลอกถลอก  
และและ  มีมี  infectioninfection



หลักการหลักการ

ลดขนาดของลดขนาดของ  gauze gauze ที่ปดแผลลงที่ปดแผลลง

หอหอ  สายสงเลือดสายสงเลือด  ดวยดวย  gauzegauze  คลี่คลี่  ใหแนนใหแนน  กระชับกระชับ  เพื่อลดขนาดเพื่อลดขนาด

ของของ  พลาพลาสเตอรที่จะปดทับสเตอรที่จะปดทับgauzegauze
ใชใช  ถุงถุง  ((ทําจากวัสดุตางๆทําจากวัสดุตางๆ  เชนเชน  condom, condom, กระดาษสังเคราะหกระดาษสังเคราะห,,  
กระดาษสากระดาษสา    หรือหรือ  ถุงซิบถุงซิบ)) สวมทับสวนของสายสงเพื่อเลี่ยงการปดสวมทับสวนของสายสงเพื่อเลี่ยงการปด

ทับทับดวยพดวยพลาสเตอรขนาดใหญลาสเตอรขนาดใหญ

เปาหมายเพื่อลดพื้นที่เปาหมายเพื่อลดพื้นที่ของพของพลาสเตอรลงลาสเตอรลง    50% 50% ของวิธีเดิมของวิธีเดิม



ลักษณะลักษณะ
 และขนาดพื้นที่ผิวสัมผัสและขนาดพืนทีผิวสัมผัส

 ของการของการ
 ทําทํา  Dressing Dressing แบบแบบ  ดั้งเดิมดั้งเดิม  

((conventional dressing)conventional dressing)



แสดงขนาดแสดงขนาด  และและ  พื้นที่ผวิสัมผัสพื้นที่ผวิสัมผัส  พลาพลาสเตอรสเตอร
 



  ในใน  condom techniquecondom technique



วัสดุวัสดุ  หอหุมที่นาํมาทดลองใชหอหุมที่นาํมาทดลองใช  
ในการทําแผลในการทําแผล  Perm CatheterPerm Catheter

กระดาษหอเครื่องมือผาตัด

ของ  3M



กระดาษสากระดาษสา  พับพับ



ทดลองใชทดลองใช  ถุงพลาสติกถุงพลาสติก



ตัวอยางตัวอยาง  วัสดุปดแผลวัสดุปดแผล



TegadermTegaderm 3M3M



OpsiteOpsite  ของของ Smith  Smith & nephew& nephew



ทดลองทดลอง  Dressing   Dressing 
โดยใชถุงพลาสติกหุมโดยใชถุงพลาสติกหุม  หางหาง  Perm Perm CathCath



แสดงการปดแผลโดยใชแสดงการปดแผลโดยใช  
TegadermTegaderm + condom+ condom



Dressing Dressing โดยใชโดยใช
 



Condom + Condom + fixomulfixomul



ทดลองทดลอง  Dressing Dressing แผลแผล  ดวยกระดาษสาดวยกระดาษสา



เทคนิคการปดแผลเทคนิคการปดแผล  Perm Perm CathCath 
โดยวิธีโดยวิธี    Condom techniqueCondom technique



 ปดชั้นแรกดวย Y-gauze สอดตั้งฉากกับสาย Perm



ปดทับดวย gauze พับ
 ครึ่งแผน





ปดทับดวย gauze 3 x 3 แลว
 ตรึงดวยพลาสเตอร transpore



หอสายสงเลือด ดวย gauze คลี่ตามยาว



ตลบกลับมาถึง Exit site



ใช gauze คลี่ตามยาว พันทับใหกระชับ แนน พอสมควร







สวม condom ขึ้นไปจนถงึ Y-gauze



ปดทับ ขอบ condom ดวย 

gauze พับครึ่ง



ปดทับดวย fixumul ขนาด 10x8.5 ซ.ม.



ปดทับดวย Fixomul คลุมถึงปากถุง Condom



พันทับสวนปลาย 
condom ดวย 
แถบพลาสเตอร 







ตรึงปลาย condom 
ดวย fixomul หรือ 
transpore ขนาด

 เล็ก

หรือ อาจจะปลอยให
 



แขวนลอยในอากาศ โดยไม
 



ตองตรึงดวยพลาสเตอร อีก 



ลักษณะของผิวหนังของผูปวยกลุมที่มีอาการแพลักษณะของผิวหนังของผูปวยกลุมทีมีอาการแพ
 

 plaster  plaster  
หลังจากทดลองเปลี่ยนวิธีการหลังจากทดลองเปลี่ยนวิธีการ  dressing dressing 

ประมาณประมาณ  44--6 6 สัปดาหสัปดาห  



ลักษณะลักษณะ  ของผิวหนงัที่ของผิวหนงัที่  ดีขึ้นดีขึ้น  อาการผื่นแดงลดลงเห็นไดชัดอาการผื่นแดงลดลงเห็นไดชัด



สภาพสภาพ  Dressing Dressing ที่กลับมาหลังจากทําแผลที่กลับมาหลังจากทําแผล  โดยวธิีโดยวธิี  condom condom 
technique technique สภาพสภาพ  คอนขางดีคอนขางดี  ไมมีรองรอยการเกาไมมีรองรอยการเกา  รุนแรงรุนแรง  จนจน  dressing dressing 

กระจุยกระจายกระจุยกระจาย  เหมือนเหมือน  technique technique เดิมเดิม



เปรียบเทยีบพื้นที่ผิวสัมผัสเปรียบเทยีบพื้นที่ผิวสัมผัส

Conventional Conventional 
methodmethod
((ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร))

Condom Condom 
techniquetechnique
((ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร))

พื้นที่ลดลงพื้นที่ลดลง

((ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร))

พื้นที่พพื้นที่พลาสเตอรลาสเตอร 336336 100100 236236
((70%)70%)

พื้นที่ที่ผิวหนังสัมผัสพื้นที่ที่ผิวหนังสัมผัส
 กับกับ

พลาพลาสเตอรสเตอร

168168 5050 118118
((70%)70%)



ผลของการใชผลของการใช  Condom techniqueCondom technique

ผูปวยกลุมที่มีอาการแพรุนแรงผูปวยกลุมที่มีอาการแพรุนแรง หมายเหตุหมายเหตุ

อาการแพลดลงชัดเจนอาการแพลดลงชัดเจน 98%98%

อาการแพลดลงเล็กนอยอาการแพลดลงเล็กนอย 2%2%

ไมมีความเปลี่ยนแปลงไมมีความเปลี่ยนแปลง 0%0%



ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจ

การทําแผลการทําแผล  ดวยดวย  ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัย  แบบนี้ทานรูสึกวาแบบนี้ทานรูสึกวา มากมาก

(%)(%)

พอสมควรพอสมควร

(%)(%)

เฉยๆเฉยๆ  
ไมไม

 


เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง

ผิวหนังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผิวหนังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 76.976.9 15.415.4 7.77.7
อาการคันลดลงอาการคันลดลง 69.269.2 26.926.9 3.93.9
หากพบผูปวยที่มีปญหาผื่นคันเชนเดียวกันนี้หากพบผูปวยที่มีปญหาผื่นคันเชนเดียวกันนี้  ยินดีจะแนะนําใหมาใชวิธียินดีจะแนะนําใหมาใชวิธ

 
ี

เดียวกันเดียวกัน
73.173.1 23.123.1 3.83.8

รูสึกเขินรูสึกเขิน  อายอาย  ที่นําที่นํา  ถุงยางอนามัยมาใชทําแผลถุงยางอนามัยมาใชทําแผล 00 00 100100

รูสึกมั่นใจรูสึกมั่นใจ  ในความสะอาดในความสะอาด  และและ  เทคนิคการปดแผลดังกลาวเทคนิคการปดแผลดังกลาว 88.588.5 11.511.5 00

มีความกังวลเกีย่วกับแผลอยางมีความกังวลเกีย่วกับแผลอยาง 11.611.6 26.926.9 61.561.5

โดยรวมแลวทานรูสึกมีความสุขกับการทําแผลโดยวิธีใหมนี้อยางไรโดยรวมแลวทานรูสึกมีความสุขกับการทําแผลโดยวิธีใหมนี้อยางไร 69.269.2 19.219.2 11.611.6

ทานคิดวาขนาดทานคิดวาขนาดของพของพลาสเตอรมีผลตออาการคันอยางไรลาสเตอรมีผลตออาการคันอยางไร 69.269.2 26.926.9 3.93.9

ทานคิดวาทานคิดวา  ชนิดชนิด  ของพของพลาสเตอรลาสเตอร  มีผลตออาการคันมีผลตออาการคัน  อยางอยาง 53.853.8 15.515.5 30.730.7



เปรียบเทียบเปรียบเทียบ  ตนทุนตนทุน  ของของ  Dressing techniqueDressing technique

Conventional        Conventional        
methodmethod

Condom Condom 
techniquetechnique

สวนตางสวนตาง

((บาทบาท))

คิดเปนคิดเปน
 เปอรเซนตเปอรเซนต

ตนทุนรวมตนทุนรวม  
((บาทบาท)) 60.5860.58 49.1649.16 11.4211.42 18.85%18.85%



เปรียบเทยีบเปรียบเทยีบขนาดพขนาดพลาสเตอรทีใ่ชลาสเตอรทีใ่ช

Condom 
technique

Conventional 
technique



สรุปสรุป  การทําการทํา  Dressing Dressing แผลแผล Perm DLC Perm DLC 
โดยใชโดยใช  condomcondom techniquetechnique

สามารถลดพื้นที่การสามารถลดพื้นที่การติดพติดพลาสเตอรลงไดลาสเตอรลงได  ประมาณประมาณ  50 50 -- 70%70%
สามารถลดขนาดสามารถลดขนาดของพของพลาสเตอรลาสเตอร  fixomulfixomul  ลงไดลงได    ประมาณประมาณ  
15 15 –– 20%    20%    สิ้นเปลืองนอยลงสิ้นเปลืองนอยลง

สามารถลดพื้นที่ผิวหนังที่จะสัมผัสสามารถลดพื้นที่ผิวหนังที่จะสัมผัส  กับกาวกับกาวของพของพลาสเตอรลงไดลาสเตอรลงได  
ประมาณประมาณ  60 60 –– 70 %70 %
ลดตนทุนลดตนทุน  ลดการใชลดการใช      วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการทําวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการทํา  dressing dressing 
ลงไดลงได  ประมาณประมาณ  20%20%
ลดอาการคันลดอาการคัน    อาการผื่นอาการผื่นแพพแพพลาสเตอรลาสเตอร    ผูปวยพึงพอใจผูปวยพึงพอใจ

ลดปริมาณขยะตอวันลงไดประมาณลดปริมาณขยะตอวันลงไดประมาณ  15 15 –– 20 %20 %



สรุปสรุป  ผลการทดลองผลการทดลอง((ตอตอ))

ภายในภายใน  3 3 เดือนเดือน  ของการทดลองใชของการทดลองใช  condom condom 
technique technique มีผูปวยที่ใชมีผูปวยที่ใช  Perm double lumen Perm double lumen 
cathcath  เต็มใจเปลี่ยนจากเทคนิคการทําเต็มใจเปลี่ยนจากเทคนิคการทํา  dressing dressing แบบเดิมแบบเดิม  มามา
ใชใช  เทคนิคใหมเทคนิคใหม  เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  ถึงถึง  ประมาณประมาณ  70%70%
สังเกตพบวาสังเกตพบวา  สภาพของสภาพของ  dressingdressing  ที่กลับมาหลังจากการฟอกที่กลับมาหลังจากการฟอก

เลือดครั้งกอนเลือดครั้งกอน  89.79% 89.79% กลับมาในสภาพเดิมกลับมาในสภาพเดิม  ไมหลุดลุยไมหลุดลุย

98.63% 98.63% มีสภาพผิวหนังมีสภาพผิวหนัง  ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
รองรอยผื่นคันรองรอยผื่นคัน  หรือสภาพผิวหนังอักเสบลดลงเห็นไดชัดหรือสภาพผิวหนังอักเสบลดลงเห็นไดชัด  ทั้งขนาดทั้งขนาด  
และและ  ความรุนแรงความรุนแรง

ที่สําคัญที่สําคัญ  คือคือ  พบปญหาของการเกิดพบปญหาของการเกิด  การติดเชื้อการติดเชื้อ  นอยมากนอยมาก  ประมาณประมาณ  
3.09%3.09%เทานั้นที่พบเทานั้นที่พบ  อาการอาการ  exit site exit site แดงแดง  หรือมีลักษณะหรือมีลักษณะ

ของการของการ  อักเสบอักเสบ  ติดเชื้อติดเชื้อ  



ปญหาในการดําเนินโครงการปญหาในการดําเนินโครงการ

ระยะแรกของการทดลองใชระยะแรกของการทดลองใช  condomcondom  บางสวนผูปวยจะจัดหามาบางสวนผูปวยจะจัดหามา

เองโดยเองโดย  ขอจากขอจาก  ศศ..ออ..((ศูนยอนามัยใกลบานศูนยอนามัยใกลบาน))  ซึ่งแจกฟรีซึ่งแจกฟรี  แตเกิดปญหาเมื่อแตเกิดปญหาเมื่อ

ไปขอบอยๆไปขอบอยๆ  มีความถี่สูงๆมีความถี่สูงๆ  และบางรายขอมาเปนจํานวนมากเผื่อเพื่อนและบางรายขอมาเปนจํานวนมากเผื่อเพื่อน  
ผูปวยเริ่มถูกมองดวยสายตาแปลกๆผูปวยเริ่มถูกมองดวยสายตาแปลกๆ  มีเลศนัยมีเลศนัย  จากพยาบาลสาวๆจากพยาบาลสาวๆ  ในที่สุดในที่สุด  
คุณลุงคุณลุง  คุณปาผูปวยทั้งหลายคุณปาผูปวยทั้งหลาย  จึงตองหยุดไปขอของฟรีจึงตองหยุดไปขอของฟรี

มีพยาบาลของหนวยมีพยาบาลของหนวย  ไปขอรับบริจาคจากหนวยงานสงเสริมสุขภาพไปขอรับบริจาคจากหนวยงานสงเสริมสุขภาพ  
ไดรับความอนุเคราะหมาครั้งละไดรับความอนุเคราะหมาครั้งละ    22--300 300 ชิ้นชิ้น  ระยะหลังๆเริ่มมีระยะหลังๆเริ่มมี

คําถามตามมาวาจะใชอะไรนักหนาคําถามตามมาวาจะใชอะไรนักหนา  สามีสามี  ก็ไปราชการชายแดนใตอยูก็ไปราชการชายแดนใตอยู    
และตัวเองก็เขาคลินิกและตัวเองก็เขาคลินิก  ผูมีบุตรยากผูมีบุตรยาก((Infertile clinic)Infertile clinic)อยูอยู



ปญหาในการทําการศึกษาปญหาในการทําการศึกษา

เนื่องจากการศึกษาเปนการทดลองเนื่องจากการศึกษาเปนการทดลอง  เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง  เทคนิคเทคนิค  และวัสดุที่ใชและวัสดุที่ใช

ในการปดแผลในการปดแผล  เปนการทดลองที่ทําไดเพียงครั้งเดียวเปนการทดลองที่ทําไดเพียงครั้งเดียว  เพราะเปนการเพราะเปนการ

ทดลองเกี่ยวกับความรูสึกทดลองเกี่ยวกับความรูสึก  ความพึงพอใจของผูปวยความพึงพอใจของผูปวย    ดังนั้นดังนั้น  ผลของผลของ

การศึกษาการศึกษา  จึงไมสามารถจึงไมสามารถ  ทําซ้ําทําซ้ํา  หรือหรือ  กําหนดจํานวนกําหนดจํานวน  nn  ไดได  
การศึกษาครั้งนี้จึงเปนลกัษณะการศึกษาครั้งนี้จึงเปนลักษณะ  qualitative studyqualitative study



DiscussionDiscussion
ปญหาการเกิดผื่นปญหาการเกิดผื่น  พลาพลาสเตอรสเตอร  เปนปญหาที่พบอยูเปนประจําในผูปวยที่เปนปญหาที่พบอยูเปนประจําในผูปวยท

 
ี่

ตองตองใชพใชพลาสเตอรอยูเปนเวลานานๆลาสเตอรอยูเปนเวลานานๆ  โดยกระบวนการแพดังกลาวโดยกระบวนการแพดังกลาว  
จัดเปนจัดเปน  allergy reaction allergy reaction ที่คาดวาที่คาดวา  mediated mediated 
โดยโดย  mastmast--cell cell ซึ่งอธิบายซึ่งอธิบาย  skin reaction skin reaction ลกัษณะนี้ลกัษณะน

 
ี้

วาวา  เกิดจากเกิดจาก  สารสังเคราะหสารสังเคราะห  หรือหรือ  สารที่เกดิตามธรรมชาติสารที่เกดิตามธรรมชาติ  ที่มีขนาดที่มีขนาด  
โมเลกุลเลก็โมเลกุลเล็ก ( (HaptensHaptens) ) สารดังกลาวซึมผานผิวหนังสารดังกลาวซึมผานผิวหนัง  เขาจับกับเขาจับกับ  
โปรตีนโปรตีน  ของของ epidermal cell  epidermal cell (carrier cells) (carrier cells) จึงจึง

 จะมีคุณสมบัติเปนจะมีคุณสมบัติเปน  antigenantigen  มากระตุนมากระตุน  mast cell mast cell ใตใต
 



ผิวหนังผิวหนัง  ใหหลั่งสารใหหลั่งสาร  กลุมกลุม histamine histamine  มีผลใหเกิดมีผลใหเกิด  
vasodilatation   vasodilatation   และมีการเพิ่มและมีการเพิ่ม  local vascular local vascular 
permeabilitypermeability  มีอาการมีอาการ  บวมบวม  แดงแดง    อักเสบอักเสบ    ของผิวหนังในของผิวหนังใน

 บริเวณดังกลาวบริเวณดังกลาว  



Diagram Diagram อธิบายกระบวนการอธิบายกระบวนการ  form  antigenform  antigen



Allergic mechanismAllergic mechanism
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จากการศึกษาครั้งนี้พบวาจากการศึกษาครั้งนี้พบวา  วัสดุปดแผลชนิดตางๆที่นํามาทดลองใชกับผูปวยวัสดุปดแผลชนิดตางๆที่นํามาทดลองใชกับผูปวย  ตางมีตางม
 

ี

ขอดีขอดี  ขอเสียขอเสีย  ตางๆตางๆ  กันไปกันไป    เชนเชน

TegadermTegaderm  ผูปวยจะมีอาการแพนอยกวาผูปวยจะมีอาการแพนอยกวา  การใชการใช  fixomulfixomul แตราคาแตราคา
 แพงแพง  เบิกไมไดเบิกไมได  

OpsiteOpsite  ไมเหมาะที่จะใชปดแผลไมเหมาะที่จะใชปดแผล  เนื่องจากวัตถุประสงคการใชเนื่องจากวัตถุประสงคการใช  OpsiteOpsite  
เปนการใชเพื่อปดลอมบริเวณผาตัดไมใหเปนการใชเพื่อปดลอมบริเวณผาตัดไมให  สัมผัสสัมผัส  อากาศอากาศ  เหงื่อเหงื่อ  หรือบรรยากาศหรือบรรยากาศ

 โดยรอบโดยรอบ    ทําใหไมระบายเหงื่อทําใหไมระบายเหงื่อ    แผลแฉะแผลแฉะ  ชื้นชื้น
CavilonCavilon  ของของ  3M 3M เปนครีมประเภทเปนครีมประเภท  moisturisermoisturiser  ชวยเคลือบผิวชวยเคลือบผิว

 ไมใหแหงไมใหแหง  ลดอาการลดอาการ  ระคายเคืองระคายเคือง  โดยเฉพาะโดยเฉพาะ  อยางยิ่งอยางยิ่ง  กาวจากกาวจาก  พลาพลาสเตอรสเตอร  
นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมคุณสมบัตินอกจากนั้นยังชวยสงเสริมคุณสมบัติของพของพลาสเตอรใหติดไดลาสเตอรใหติดได  ทนทน  นานนาน



ถุงพลาสติกถุงพลาสติก    มีปญหาที่แข็งมีปญหาที่แข็ง  ขอบมีความคมขอบมีความคม    แหลมแหลม    ผูปวยรูสึกไมผูปวยรูสึกไม

สบายสบาย

กระดาษสากระดาษสา    เปนวัสดุที่ดีเปนวัสดุที่ดี  ออนนุมออนนุม  สามารถนําไปสามารถนําไป  ฆาเชื้อไดโดยฆาเชื้อไดโดย  การการ

อบอบแกซแกซ    หรือหรือ  นึ่งฆาเชื้อนึ่งฆาเชื้อ    แตมีปญหาไมสามรถกันความชื้นจากเหงื่อแตมีปญหาไมสามรถกันความชื้นจากเหงื่อ

ของผูปวยของผูปวย



CondomCondom  อาจจะไมใชคําตอบสุดทายอาจจะไมใชคําตอบสุดทาย    หรือเปนวัสดุที่ดทีีสุ่ดในการหรือเปนวัสดุที่ดทีีสุ่ดในการ
 นํามาดัดแปลงเพื่อปดแผลนํามาดัดแปลงเพื่อปดแผล Perm   Perm  ที่สําคัญที่สําคัญ  คือคือ  ไมไม sterile sterile  

ดังนั้นในการทําแผลดังนั้นในการทําแผล      ตัวตัว condom  condom เองจึงไมควรสัมผัสผิวหนังเองจึงไมควรสัมผัสผิวหนัง
 สวนที่มีแผลเปดอยูสวนที่มีแผลเปดอยู    หรือหรือ  exit site exit site จะตองมีจะตองมี  gauze gauze 

sterile sterile ปดแผลอยูกอนที่จะปดแผลอยูกอนที่จะ  ใชใช  condomcondom

แตหลักการของการแตหลักการของการ  ลดพื้นที่ผิวสัมผัสลดพื้นที่ผิวสัมผัส  ระหวางระหวางกาวพกาวพลาสเตอรลาสเตอร  กับผิวหนังกับผิวหนัง
 ผูปวยผูปวย    โดยที่ยังคงหลักการของการทําแผลอยูโดยที่ยังคงหลักการของการทําแผลอยู  นาจะเปนการตอบโจทกนาจะเปนการตอบโจทก
 



ที่ถกูทางที่ถกูทาง  อันจะชวยใหผูปวยไมตองทนทุกขทรมานกับปญหาการเกิดอันจะชวยใหผูปวยไมตองทนทุกขทรมานกับปญหาการเกิด
 ผื่นผื่นเนื่องจากพเนื่องจากพลาสเตอรอีกตอไปลาสเตอรอีกตอไป
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ตองขอขอบพระคุณตองขอขอบพระคุณ  ผูปวยทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลองผูปวยทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลอง  
ทําการศึกษาทําการศึกษา  ครั้งนี้ครั้งนี้  เปนอยางดีเปนอยางดี
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