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ยาต้านจุลชีพชนิดใช้ภายนอกสาหรับการรักษาแผลติดเชื้อ
แผลติดเชื้อ (Infected wound) คือ บำดแผลที่มีกำรเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียมำกขึ้นจนทำให้ขัดขวำงกระบวนกำร
สมำนแผล (healing) และทำลำยเนื้อเยื่อบริเวณบำดแผล สำมำรถลุกลำมไปทำลำยเนื้อเยือ่ บริเวณข้ำงเคียง หรือเป็นสำเหตุให้เกิดกำรติด
เชื้อทำงระบบได้ (systemic infection)1 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อยว่ำเป็นสำเหตุทำให้เกิดกำรติดเชื้อบริเวณผิวหนัง1 ได้แก่
Staphylococcus aureus (20%), Coagulase-negative staphylococci (14%), Enterococci (12%), Escherichia coli (8%),
Pseudomonas aeruginosa (8%), Enterobacter species (7%), Proteus mirabilis (3%), Klebsiella pneumonia (3%) และ
Streptococci อื่นๆ (3%)2 หลักสำคัญในกำรรักษำแผลติดเชื้อคือกำรลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียบริเวณแผล ซึ่งควรพิจำรณำใช้ยำต้ำนจุลชีพ
อย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกันกำรเชื้อดื้อยำเพิ่มขึ้น1

เกณฑ์การวินิจฉัยแผลติดเชื้อ
เกณฑ์กำรวินิจฉัยบำดแผลติดเชื้อตำม U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)3 จะวินิจฉัยว่ำเป็นแผลติดเชื้อหำกเข้ำกับเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 แผลมีหนอง
 ผลเพาะเชื้อจากแผลพบเชื้อแบคทีเรีย
 พบอาการปวด บวม แดง ร้อน อย่างใดอย่างหนึ่งบริเวณแผล
ซึ่งแผลติดเชื้อมีลักษณะแตกต่ำงจำกบำดแผลทั่วไปดังรูปที่ 1

บาดแผลทั่วไป

บาดแผลติดเชื้อ

รูปที่ 1 ลักษณะบำดแผลทั่วไปและบำดแผลติดเชื้อ

แนวทางการรักษาแผลติดเชื้อ

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) แนะนำกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพชนิดใช้ภำยนอก (topical antimicrobial
therapy) เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดแผลติดเชื้อโดยสำมำรถลดจำนวนเชื้อก่อโรคได้จำกกลไกยับยั้งกำรสร้ำงผนังเซลล์หรือกำรทำลำย
โปรตีนภำยในเซลล์ของเชื้อ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สารระงับเชื้อ (antiseptics) และ ยาปฏิชีวนะชนิดใช้ภายนอก
(topical antibiotics) สำหรับยำปฏิชีวนะชนิดรับประทำนนั้นแนะนำให้ใช้ในกรณีที่มีผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยันเชื้อที่เป็นสำเหตุ
หรือเกิดกำรติดเชื้อลุกลำมเป็นบริเวณกว้ำง หรือมีอำกำรอื่นร่วม เช่น มีไข้ หนำวสั่น1

สารระงับเชื้อ (antiseptics)
สำรระงับเชื้อมีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อหลำยชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงเชื้อรำ โดยมีกลไกทำลำยเซลล์ของเชื้อก่อโรคได้หลำย
ตำแหน่ง ทำให้มีโอกำสเกิดเชื้อดื้อต่อสำรระงับเชื้อได้น้อย แนะนาให้ทารอบบาดแผลวันละ 3-4 ครั้ง นาน 2-4 สัปดาห์หรือจนกว่า
แผลจะหาย ซึ่งสำรระงับเชื้อที่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรใช้รักษำบำดแผลติดเชื้อมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อรักษำ
แผลติดเชื้อในกรณีที่มีอำกำรปวด บวม แดง ร้อน แต่หำกเชื้อลุกลำมเป็นบริเวณกว้ำงหรือมีอำกำรอื่นร่วม เช่น มีไข้ หนำวสั่น แนะนำให้
ใช้ร่วมกับยำปฏิชีวนะชนิดรับประทำน1 ส่วนกำรใช้เพื่อป้องกันกำรเกิดแผลติดเชื้อให้พิจำรณำดังกรณีต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่มีบาดแผลและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณบาดแผลค่อนข้างสูง ได้แก่ โรคเบำหวำน
ภูมิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ ง กำรใช้ ย ำ สเตี ย รอยด์ ห รื อ ยำกดภู มิ คุ้ ม กั น ภำวะโลหิ ต จำก โรคหั ว ใจ โรคไต
โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์1
2. ลักษณะแผลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ได้แก่ แผลที่มีกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรผ่ำตัด แผลที่
ไม่ได้รับกำรรักษำนำนกว่ำ 12 ชั่วโมง แผลลึกหรือมีขนำดใหญ่ แผลที่ใกล้ตำแหน่งกำรปนเปื้อนเชื้อ
เช่น ทวำรหนัก แผลที่ขำดเลือดมำเลี้ยงหรือแผลเนื้อตำย1, 3
1
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ตารางที่ 1 Antiseptics for wound infection
ชื่อสามัญ (บัญชียา)6

ความแรงและรูปแบบเภสัชภัณฑ์6

ข้อบ่งใช้ (FDA label)5

Ethyl alcohol (บัญชี ก)

sol, sol (hosp), gel (hosp)

Chlorhexidine gluconate
(บัญชี ก)

sol (aqueous) (เฉพำะ 2%, 4% และ 5%),
sol/sol (hosp) (เฉพำะ 2%, 4% in 70% alcohol)

Iodine-base (บัญชี ก)

Hydrogen Peroxide (บัญชี ก)

• skin cleansing procedure
• หมำยเหตุ: chlorhexIdine gluconate 5% เป็นชนิดเข้มข้น
ที่ใช้เตรียม chlorhexidine แบบ freshly prepared

povidone iodine sol, sol (hosp)

• skin cleansing superficial wounds
• prevents microbial contamination in burns

tincture of iodine (iodine in alcohol)
sol, sol (hosp)

• disinfection for intact skin

sol

• cleansing minor wounds (6% solution)

Tips กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ antiseptics ก่อนเปิดใช้สำมำรถเก็บ

Don’t
freeze

ที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงกำรแช่แข็ง (freeze) หรือโดนควำมร้อนอุณหภูมิ
มำกกว่ ำ 40 ๐ C และหลั ง เปิ ด ใช้ ง ำนแล้ว ให้ บ รรจุ ใ นภำชนะปิ ด สนิท จะ
สำมำรถเก็บไว้ได้นำน 3 เดือน หรือตำมที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด5

ยาปฏิชีวนะชนิดใช้ภายนอก (topical antibiotics)
มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษำบำดแผลที่ถูกวินิจฉัยว่ำเกิดกำรติดเชื้อเท่ำนั้น เนื่องจำกกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยไม่มีควำมจำเป็นจะเพิ่มควำม
เสี่ยงในกำรเกิดเชื้อดื้อยำได้ ดังนั้นควรพิจำรณำเลือกใช้ตำมฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อของยำปฏิชีวนะและชนิดของเชื้อแบคทีเรียบริเวณแผล โดย
แนะนำให้ทายาอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 7-10 วัน 1
ยำปฏิชีวนะชนิด ใช้ ภำยนอกในบั ญชี ยำหลั กแห่งชำติ ที่มี ฤทธิ์ค รอบคลุม เชื้อ แบคที เรี ยแกรมบวกและแกรมลบ ได้แ ก่ silver
sulfadiazine cream (บัญชี ก) ส่วนยำที่มีฤทธิ์ครอบคลุมจำเพำะกับเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ sodium fusidate ointment (บัญชี
ข) และ fusidic acid cream (บัญชียำ ข) สำหรับ mupirocin ointment (บัญชี ข) จำกัดกำรใช้เฉพำะกับ Methicillin-resistant
S.aureus (MRSA) เท่ำนั้น6

Key Points
กำรดู แลรัก ษำแผลติด เชื้อ แนะน ำให้ใ ช้ยำต้ำนจุ ลชีพ ชนิดใช้ภำยนอกเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคบริ เวณผิ วหนั ง โดยสำรระงั บเชื้ อ
(antiseptics) มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรำ จึงใช้ป้องกันและรักษำแผลติดเชื้อโดยทำรอบบำดแผลนำน 2-4 สัปดำห์หรือ
จนกว่ำแผลจะหำย ส่วนยำปฏิชีวนะชนิดทำภำยนอก (topical antibiotics) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษำบำดแผลที่ถูกวินิจฉัยว่ำเกิดกำรติดเชื้อ
แบคทีเรียเท่ำนั้นและจะต้องทำต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำ 7-10 วัน เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดเชื้อดื้อยำ
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