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º·¤Ñดย่อ:
ÇÑตถุ»Ãะส§¤์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่ออุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของการเกิดผื่น
ผ้าอ้อมในเด็กอุจจาระร่วง 
ÇÑสดแุÅะÇÔธÕกÒÃ: การวจิยักึง่ทดลอง แบบ 2 กลุม่ วดัผลหลงัการทดลอง กลุม่ตวัอยา่งเปน็เดก็อจุจาระรว่งอาย ุ1-30 
เดอืน คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง กลุม่ละ 20 ราย และจบัคูค่ลา้ยคลงึกนัในเรือ่งกลุม่อาย ุกลุม่ควบคมุ
ไดร้บัการดแูลผวิหนงัตามมาตรฐานการดแูลปกต ิกลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรมการดแูลผวิหนงัเพือ่ปอ้งกนัการเกดิ
ผื่นผ้าอ้อมโดยทำาความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำาสะอาด เปลี่ยนผ้าอ้อมสำาเร็จรูปตามช่วงเวลาที่กำาหนด และเคลือบ
ผิวหนังบริเวณที่สวมใส่ผ้าอ้อมด้วยวาสลีน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และแบบประเมินระดับความรุนแรงของผื่นผ้าอ้อมผ่านการทดสอบความเที่ยง
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ผÅ¢อ§โ»ÃแกÃมกÒÃดูแÅผÔÇห¹Ñ§ต่อกÒÃàกÔดผืè¹ผ้Òอ้อมใ¹àด็ก     จุฑÒÃÑต¹์ ¤§àพ็ªÃ แÅะ¤ณะ

โดยการหาความเท่าเทียมกันของการสังเกต ได้ค่าความสอดคล้องของค่าคะแนนในการวัดซ้ำา เท่ากับ 1 วิเคราะห์
อุบัติการณ์ของการเกิดผื่นผ้าอ้อมโดยใช้สถิติไคสแควร์ (chi-square) และวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของการเกิด
ผื่นผ้าอ้อมด้วยสถิติแมนวิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U test)
ผÅกÒÃศึกษÒ: อุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของการเกิดผื่นผ้าอ้อมในกลุ่มทดลองต่ำากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (p=0.004 และ p=0.002 ตามลำาดับ) 
สÃ»ุ: โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้สามารถลดอบุตักิารณแ์ละระดบัความรนุแรงของการเกดิผืน่ผา้ออ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการดูแลเด็กอุจจาระร่วงได้

¤ำÒสำÒ¤Ñญ: โปรแกรมการดูแลผิวหนัง, ผื่นผ้าอ้อม, อุจจาระร่วง
 
Abstract: 
Objective: To examine the efficacy of a skin care program in reducing the incidence of diaper dermatitis and 
its severity in children with diarrhea.
Material and Method: This study is quasi-experimental study, two groups posttest design. The sample was 
children aged 1 to 30 months old who had diarrhea. The sample was matched by age and purposively 
assigned to the control group and the experimental group. Each group had 20 sample. The control group 
received the standard skin care, and the experimental group received the skin care program to prevent 
diaper dermatitis. The program consists of (a) cleaning diaper area with water (b) changing disposable 
diaper on scheduled time and (c) applying petrolatum jelly over the skin area exposed to diaper. All 
instruments were tested for content validity by 3 experts in the field. The reliability of the Severity Diaper 
Dermatitis Form, yielding percentage of agreement of 1 (100%). Incidence of diaper dermatitis were 
analyzed by chi-square test and severity of diaper dermatitis were analyzed by Mann-Whitney U test
Results: The results revealed that the incidence and the severity of diaper dermatitis in experimental 
group was statistically significant lower than that of the control group (p=0.004 and p=0.002). 
Conclusions: Results of this study showed that the skin care program to prevent diaper dermatitis in 
children with diarrhea effectively reduced the incidence and severity of diaper dermatitis. Results of 
this study may be used as a guideline and apply to nursing care of children with diarrhea.
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º·¹ำÒ
 ผืน่ผา้ออ้มหรอืผวิหนงัอกัเสบจากผา้ออ้ม (diaper 
rash, diaper dermatitis, nappy rash, irritable diaper 
dermatitis) เปน็โรคผวิหนงัอกัเสบเฉยีบพลนัทีพ่บไดบ้อ่ย

ในเดก็ทีส่วมใสผ่า้ออ้ม1 สง่ผลใหเ้ดก็เกดิความไมส่ขุสบาย 
ความปวด และแสบเมื่อสัมผัสน้ำา เด็กจึงมักร้องกวนและ
ส่งผลให้บิดามารดาเกิดความเครียดได้2,3 นอกจากนี้เด็ก
ยงัมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นทีส่ำาคญั คอื การตดิเชือ้รา


