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ขี้ ผึ้ งอเนกประสงค์ป้ องกั นความชื้ น

การปกป้ องยาวนาน
ช่ วยลดอาการระคายเคือง
ของผิวหนั ง เนื่ องจาก
การแพ้ ความชื้ น
แพ้ น้ ำหนอง (caustic drainage)
ซึ่ งทำให้ ผิวหนั งเป็ นเม็ ด
ผดผื่ น แผลกดทั บ หรือ
ผิวหนั งถลอก
บรรเทาในระยะเวลา
ชั่ วคราวอาการต่ าง ๆ
ของผิวหนั ง เช่ น
อาการคั น
แสบ ฯลฯ
ให้ ผลคุ ้ มค่ า

หาซื้ อได้ โดยไม่ ต้ องใช้
ใบสั่ งยา
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ปกป้ องและช่ วยลดอาการระคายเคืองผิวหนั งจากสาเหตุ ต่ าง ๆ เช่ น:

• ภาวะกลั้ นปั สสาวะหรืออุ จจาระไม่ ได้
• การรักษาแผลทะลุ (fistula) ในช่ องทวารหนั กหรือในช่ องคลอด
• การรั่วของท่ อให้ อาหาร
• การระบายน้ ำหนองจากแผล
• ผิวถลอก หรือ แผลเล็ กน้ อยจากการโดนไหม้ • ผื่ นผ้ าอ้ อม
• ความชื้ น เช่ น การออกเหงื่ อ

ให้ ผลที่ น่ าพอใจภายใน 48 ชั่ วโมง
กรณี ศึกษา #00305573 – อาการกลั้ นอุ จจาระไม่ ได้

วันที่ 1

วันที่ 3

ในวั นที่ 1 ผู้ ปวยหญิ งอายุ 81 ปี ซึ่ งได้ เข้ ารั บการรั กษาในโรง
พยาบาลด้ วยเรอื่ งแผลลึกถึงหนั งแท้ท้องร่ วงวั นละ8-10ครั้ งใส่ สาย
Foley เนื่ องจากกลั้ นปั สสาวะไม่ ได้ ผิวหนั งรอบทวารหนั กขนาด 8
คู ณ 10 นิ้ วมีอาการแดงและหลุ ดลอกจากอุ จจาระกั ดกร่ อน ได้ เรมิ่
ให้ การรั กษาด้ วยขี้ ผึ้ ง Calmoseptine

เมื่ อถึงวั นที่ 3 อาการไม่ สงบของผู้ ป่ วยลดลงและรู้สึกสบาย
ตั วขึ้ น ผิวหนั งบร ิเวณทวารหนั กที่ ยั งแดงอยู่ มีขนาดเหลือ 1 x
3 นิ้ วเท่านั้ น สำหรั บอาการท้องร่ วงยั งคงมีอยู่ แต่ การทาขี้ ผึ้ ง
Calmoseptine วั นละสองครั้ ง ทำให้ ผิวหนั งสมานอย่ างรวดเร็ว

แม้ ว่ าผู้ ป่ วยยั งคงใส่ สายสวนเพื่ อควบคุ มอาการกลั้ นปั สสาวะไม่ ได้ แต่ ก็ ยังมีอาการท้องร่ วงเป็ นระยะๆ ในช่ วง 15 เดือนถั ดไป การทาขี้ ผึ้ ง
– กรณี ศึกษาโดย Odette Hammond, RN, CETN
Calmoseptine ช่ วยป้ องกั นการทำลายผิวหนั งได้

วิธใี ช้

1. ทำความสะอาดผิวหนั งด้ วยน้ ำยาชนิดอ่ อน ซับหร ือปล่ อยให้ แห้ ง ทาขี้ ผึ้ ง Calmoseptine บางๆ บร ิเวณผิวหนั งที่ แดงหร ือระคายเคือง วั นละ
2-4 ครั้ ง หร ือเมื่ อกลั้ นปั สสาวะอุ จจาระไม่ ได้ หร ือหลั งการเปลี่ ยนผ้ าอ้ อม
2. เพื่ อให้ รู้สึกสบายผิว และการป้ องกั นอาการระคายเคืองได้ ยาวนาน (หากมี Calmoseptine ตกค้ างอยู่ บนผิวหนั งที่ ระคายเคืองนั้ นแม้ ว่ า
จะได้ ทำความสะอาดแล้ วก็ ตาม ขอแนะนำให้ ปล่ อยทิ้ งไว้ แล้ วทาขี้ ผึ้ งเป็ นชั้ นบางๆ ทับได้ ตามความจำเป็ นจนกว่ าผิวหนั งจะสมาน) ขี้ ผึ้ ง
Calmoseptine นี้ สามารถล้ างออกได้ โดยง่ ายด้ วยน้ ำมั นสำหรั บใช้ กั บเด็ กเล็ กหร ือน้ ำมั นแร่ ตามต้ องการ

ส่ งเสริมแนวคิดพื้ นฐานในการดู แลผิวหนั ง

ข้ อมู ลสำหรับการสั่ งซื้ อ
NDC#

ขนาดบรรจุ

จำนวนต่ อกล่ อง

0799-0001—03

ขวด 2.5 ออนซ์ / 71 กรั ม

12

0799-0001—02

หลอด 2.5 ออนซ์ / 71 กรั ม

12

0799-0001—04

หลอด 4.0 ออนซ์ / 113 กรั ม

12

0799-0001—05

ซอง 3.5 กรั ม

144

สารออกฤทธิ์:
เมนทอล 0.44 %..............................สารระงั บอาการปวดใช้ ภายนอก / ฆ่ าเชื้ อสำหรั บปฐมพยาบาล
ซิงค์ ออกไซด์ 20.625 %....................สารปกป้ องผิวหนั ง / สารป้ องกั นความชื้ น
ส่ วนประกอบ: ไธมอล, ลาโนลิน, โซเดียมไบคาร์ บอเนต, ฟี นอล, คลอโรไธมอล
และกลีเซอร ิน ในขี้ ผึ้ ง

• ดู แลผิวหนั งให้ สะอาด ชุ่ มชื้ น และแห้ ง
• เปลี่ ยนอิร ิยาบถอย่ างสม่ ำเสมอให้ แก่ ผู้ ป่ วยที่ ต้ องนอนบนเตียงหรือนั่ งรถเข็ นตลอดเวลา
เพื่ อบรรเทาแรงกดทับ
• ทำการประเมินผลและการเฝ้ าระวั งภาวะทางโภชนาการโดยนั กโภชนาการ
• ให้ ดื่ มน้ ำอย่ างเพียงพอ (วั นละ 6-8 แก้ ว)
• ปรึกษากั บนั กบำบั ดทางด้ านลำไส้ (ET Nurse) หรือผู้ เชี่ ยวชาญด้ านผิวหนั ง
• ป้ องกั นตั วเองและผู้ ป่ วยโดยระมั ดระวั งไม่ ให้ มีการติดเชื้ อที่ อาจติดต่ อทางเลือดและสาร
คั ดหลั่ งจากร่ างกาย
คำเตือน: สำหรั บใช้ ทาภายนอกเท่านั้ น ห้ ามใช้ กั บแผลลึกหร ือแผลถู กแทง หลีกเลี่ ยงไม่
ให้ สั มผั สถู กตา เก็ บไว้ ให้ พ้นมือเด็ ก กรณี ที่ กลืนกินโดยบั งเอิญ ให้ ร ีบพบแพทย์ หร ือศู นย์
ควบคุ มสารพิ ษในทันที หากอาการเลวลงหร ือไม่ ดีขนภายใน
ึ้
7 วั น ให้ ปรึกษาแพทย์
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