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บาดแผลติดเชื้อและการดูแลรักษา
บาดแผลเกิดจำกกำรที่โครงสร้ำงปกติของผิวหนังถูกทำลำยหรือขัดขวำงกระบวนกำรสร้ำงของผิวหนังตำมปกติ สำมำรถ
แบ่งตำมระยะเวลำในกำรเกิดได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) บาดแผลเฉียบพลัน เป็นแผลที่สำมำรถหำยได้ตำมกระบวนกำรสมำนแผล
ของผิวหนัง1 มักเกิดจำกกำรได้รับบำดเจ็บเฉียบพลัน เช่น แผลมีดบำด แผลถูกกัด แผลไหม้จำกแสงแดดแรงจัด แผลไฟไหม้ นำร้อน
ลวก แผลไหม้จำกสำรเคมี แผลผ่ำตัด เป็นต้น 2 และ (2) บาดแผลเรื้อรัง เป็นแผลที่หำยยำกหรือหำยช้ำเพรำะกระบวนกำรสมำน
แผลถูกขัดขวำง จึงไม่สำมำรถดำเนินไปตำมขันตอนปกติที่บำดแผลธรรมดำควรจะหำยได้1 ตัวอย่ำงแผลประเภทนีได้แก่ แผลหลอด
เลือดดำขอด แผลเบำหวำนที่นิวเท้ำหรือฝ่ำเท้ำ แผลจำกกำรขำดเลือดมำเลียงที่ปลำยนิวเท้ำ /นิวมือ รวมถึงแผลกดทับที่มักเกิดใน
ผู้ป่วยอัมพำตหรือผู้ป่วยหมดสติไม่เคลื่อนไหว เป็นต้น2
บำดแผลทังสองประเภทหำกมีกำรปนเปื้อนและเพิ่มจำนวนของเชือโรคอำจนำไปสู่กำรเกิด แผลติดเชื้อที่มีผลทำให้ขัดขวำง
กระบวนกำรสมำนแผลและทำลำยเนือเยื่อบริเวณบำดแผล สำมำรถลุกลำมไปทำลำยเนือเยื่อบริเวณข้ำงเคียงหรือเป็นสำเหตุให้เกิด
กำรติดเชือทุกระบบในร่ำงกำยได้ 1 ดังนันจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษำบำดแผลอย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกันกำรเกิดแผลติดเชือและ
รักษำแผลติดเชือไม่ให้ลุกลำม

ลักษณะแผลติดเชื้อ
หำกมีกำรติดเชือของบำดแผลบริเวณผิวหนังอำจพบบริเวณแผลมีหนอง มีอาการ
ปวด บวม แดง ร้อน มำกกว่ำบำดแผลทั่วไป (รูปที่ 1) และหำกไม่ได้รับกำรรักษำที่
เหมำะสมอำจทำให้เกิดกำรติดเชือลุกลำมได้ โดยหำกพบว่ำมี อาการไข้สูง หนาวสั่น
ร่วมด้วย แสดงถึงภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบไปพบแพทย์1

ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณบาดแผลค่อนข้างสูง

บาดแผลทั่วไป

บาดแผลติดเชื้อ

รูปที่ 1 ลักษณะบำดแผลทั่วไปและบำดแผลติดเชือ

ผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ มีภำวะโลหิตจำง รวมถึงผู้ที่มีกำรใช้
ยำสเตียรอยด์หรือยำกดภูมิคุ้มกันติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน หำกเกิดบำดแผลขึนบริเวณผิวหนัง จะมีควำมเสีย่ งในกำรติดเชือบริเวณ
บำดแผลค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับบุคคลอื่นทีไ่ ม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่ำนี1 ดังนันผู้ป่วยกลุ่มนีจึงควรไปพบแพทย์เพื่อรับกำรดูแลรักษำแผลอย่ำง
เหมำะสมป้องกันกำรเกิดแผลติดเชือลุกลำมต่อไป

ลักษณะแผลที่ปฐมพยาบาลเองได้1

ลักษณะแผลที่ควรไปพบแพทย์1
 บำดแผลที่มีกำรปนเปื้อน เช่น แผลรถจักรยำนยนต์ล้ม
 บำดแผลลึก บำดแผลที่เกิดใกล้กับบริเวณที่เสี่ยงต่อกำร
ติดเชือ เช่น บริเวณทวำรหนัก
 บำดแผลที่ข ำดเลื อดมำเลียงโดยสังเกตได้ จำกบริเวณ
บำดแผลเกิดสีดำขึน






แผลถลอกทั่วไป
แผลที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นด้วยตำเปล่ำ
แผลตืนหรือแผลของมีคมบำดกรณีเลือดออกไม่มำก
แผลไหม้จำกแสงแดด แผลนำร้อนลวก
ไม่ควรทิงบำดแผลเหล่ำนีไว้นำนเกิน 12 ชั่วโมงโดยไม่ได้รับ
กำรรักษำที่เหมำะสม เพรำะอำจเสี่ยงต่อกำรเกิดแผลติดเชือได้
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หลักการรักษาบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
1. การล้างทาความสะอาดบาดแผล

2. การใช้สารระงับเชื้อ

• ใช้นำเกลือล้ำงบริเวณบำดแผลได้โดยตรง2 • ใช้สำลี หรือไม้พันสำลีชุบน้ ายาระงับเชื้ อ
• แนะน ำให้ ใ ช้ น ำเกลื อ ไหลผ่ ำ นลงบน
และทำรอบบำดแผลวันละ 3-4 ครัง นำน
2
บำดแผลเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกให้หมด
2-4 สัปดำห์หรือจนกว่ำแผลจะหำย เพื่อ
2
• หลีกเลี่ยงกำรใช้มือขัดถูขณะล้ำงบำดแผล
ลดจ ำนวนเชื อโรครอบบำดแผล (เชื อ
• ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก ำ ร ใ ช้ น ำ จ ำ ก ก๊ อ ก ห รื อ
แบคทีเรีย เชือรำ ไวรัส)1
แอลกอฮอล์ล้ำงบำดแผลโดยตรง เพรำะ • หลีกเลี่ยงกำรใช้นำยำระงับเชือทำบำดแผล
อำจเกิดกำรระคำยเคืองได้2
โดยตรง เพรำะอำจเกิดกำรระคำยเคืองได้2

3. การปกป้องบาดแผลจากสิ่งปนเปื้อน

• ผ้ำปิดแผล เช่น ผ้ำ ก๊อซ พลำสเตอร์เทป
ปิดแผล ใช้สำหรับปิดแผลหลังจำกล้ำง
ทำควำมสะอำดแล้ว2
• กรณีที่แผลถลอกเล็กน้อยไม่จำเป็นต้อง
ปิดแผลแนะนำให้ปิดกรณีเ กิดแผลตรง
ตำแหน่งที่มีควำมเสี่ยงสัมผัสกับเชือโรค
ได้มำก เช่น บริเวณเท้ำ2
• เปลี่ยนผ้ำปิดแผลทุกวัน อย่ำงน้อยวันละ
1-2 ครัง รักษำแผลให้แห้งและสะอำด2

ยาต้านจุลชีพชนิดใช้ภายนอก
กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพชนิดใช้ภำยนอกในกำรดูแลรักษำบำดแผลสำมำรถลดจำนวนเชือโรคต่ำงๆรอบบำดแผล จึงช่วยกำรลดควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดแผลติดเชือได้ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) น้ายาระงับเชื้อ เช่น 10% โพวิโดน ไอโอดีน (povidone iodine)
70% เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และ 4% คลอเฮ็กซีดีน (chlorhexidine) เป็นต้น และ (2) ยาปฏิชีวนะชนิดใช้ภายนอก จะใช้
ในกรณีที่แผลเกิดกำรติดเชือแล้วเท่ำนันโดยจะต้องใช้ติดต่อกันจนครบ 7-10 วัน เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา1,3
สำหรับกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ยำต้ำนจุลชีพชนิดใช้ภำยนอกก่อนเปิดใช้งำนเก็บรักษำที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงกำรแช่แข็งหรือโดน
ควำมร้อนอุณหภูมิมำกกว่ำ 40 องศำเซลเซียส และหลังเปิดใช้แล้วเก็บในภำชนะบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท โดยสำมำรถเก็บไว้ได้นำนประมำณ 3
เดือน หรือตำมที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด4

Key Points
ลักษณะแผลติดเชือสังเกตได้จำกแผลมีหนอง มีอำกำรปวด บวม แดง ร้อน บริเวณแผล หำกไม่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสมอำจทำให้เกิด
กำรติดเชือลุกลำมได้ และหำกพบว่ำมีอำกำรไข้สูง หนำวสั่นร่วมด้วย ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที โดยบำดแผลที่สำมำรถทำกำรปฐมพยำบำล
เบืองต้นได้ด้วยตนเอง ได้แก่ แผลถลอกทั่วไป แผลตืนหรือแผลของมีคมบำดกรณีเลือดออกไม่มำก แผลที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นด้วย
ตำเปล่ำ แนะนำให้ล้ำงแผลด้วยนำเกลือและใช้สำรระงับเชือทำรอบบำดแผลเพื่อช่วยลดจำนวนเชือโรคและป้องกันกำรเกิดแผลติดเชือ
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