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ลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังทําแผล
หลีกเลี่ยงการใหแผลสัมผัสกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมโดยตรง

หยดุ!
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สรางเชื้อดื้อยา

ไมใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน

รับเชื้อดื้อยา

ไมใหแผลสัมผัสสิ่งสกปรก
ลางมือใหสะอาดกอนทําแผล
ทําความสะอาดแผลดวยนํ้าสะอาดหรือนํ้ายาฆาเชื้อ

·‹Ò¹ÃÙŒ¨Ñ¡ “á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ” ´Õà¾ÕÂ§ã´

1. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ¤×ÍÍÐäÃ

ที่มาภาพ: www.pantip.com

ที่มาภาพ: www.pantip.com

แผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง แผลที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือก (เชน ชองปาก) ที่เกิดจากอุบัติเหตุ
(เชน การลม การกระแทก ของมีคมทิ่ม-ตํา-บาด สัตวกัด-ขวน) ซึ่งมักมีเลือดออกรวมดวย และเปนแผล
ที่เกิดภายใน 6 ชั่วโมงกอนไดรับการรักษา

ที่มาภาพ: www.pantip.com

ที่มาภาพ: www.sanook.com

2. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØÁÕ¡Õ่ª¹Ô´
แผลสดจากอุบัติเหตุมี 2 ชนิด ไดแก

2.1 แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดา คือ แผลที่มีลักษณะตอไปนี้ครบทุกขอ
l ไมใชแผลสัตวกัด-ขวน
l แผลถลอกหรือแผลขอบเรียบ ทําความสะอาดงาย
l แผลไมลึกถึงกลามเนื้อ เอ็น กระดูก
l ไมมีเนื้อตาย
l ไมมีสิ่งสกปรกที่แผล หรือมีแตลางออกงาย
ไมปนเปอนสิ่งสกปรกที่มีเชื้อแบคทีเรียมาก (เชน อุจจาระ ปสสาวะ นํ้าสกปรก เศษอาหาร)
l

2.2 แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดซับซอน คือ แผลที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
l แผลสัตวกัด-ขวน
l มีเนื้อตายบริเวณกวาง
l แผลลึกอาจถึงกลามเนื้อ เอ็น หรือกระดูก
l แผลขอบไมเรียบ หรือเย็บแผลไดไมสนิท
l แผลยาวกวา 5 เซนติเมตร
l แผลจากการบดอัด (เชน แผลโดนประตูหนีบอยางแรง)
l ปนเปอนสิ่งสกปรกที่มีเชื้อแบคทีเรียมาก (เชน อุจจาระ ปสสาวะ นํ้าสกปรก เศษอาหาร)
มีสิ่งสกปรกติดอยูในแผลลางออกไมหมด (เชน เศษดิน ถูกวัตถุทิ่มตําเปนรู)
l
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2.1 แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดา คือ แผลที่มีลักษณะตอไปนี้ครบทุกขอ
l ไมใชแผลสัตวกัด-ขวน
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2.2 แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดซับซอน คือ แผลที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
l แผลสัตวกัด-ขวน
l มีเนื้อตายบริเวณกวาง
l แผลลึกอาจถึงกลามเนื้อ เอ็น หรือกระดูก
l แผลขอบไมเรียบ หรือเย็บแผลไดไมสนิท
l แผลยาวกวา 5 เซนติเมตร
l แผลจากการบดอัด (เชน แผลโดนประตูหนีบอยางแรง)
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l มีสิ่งสกปรกติดอยูในแผลลางออกไมหมด (เชน เศษดิน ถูกวัตถุทิ่มตําเปนรู)

7. ¤ÇÃà½‡ÒÃÐÇÑ§á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´¸ÃÃÁ´ÒÍÂ‹Ò§äÃ

่
ไมควรใหแผลสัมผัสน้ำขณะ ทีแผลยั
งเปด (2-3 วันแรก) ทําความสะอาดแผลดวยน้ำ สะอาดหรือ
นํ้ายาทําลายเชื้อซํ้าเมื่อมีเลือดหรือนํ้าเหลืองชุมผาปดแผลหรือผาปดแผลชุมนํ้า หากปวดแผลมากขึ้น
หรือมีหนอง หรือมีไข ควรไปรักษาที่สถานพยาบาล

8. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´«Ñº«ŒÍ¹ÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÃ

3. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´¸ÃÃÁ´ÒÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÃ

แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดซับซอนควรไปรักษาที่สถานพยาบาลเพราะอาจตองประเมินความลึกของ
แผล การตรวจรางกายอยางละเอียด การตรวจอื่นๆ (เชน การเอ็กซเรย) การเย็บแผล และการใช
วัคซีนปองกันบาดทะยักและวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ระหวางรอไปรักษาที่สถานพยาบาล ควรปฐมพยาบาลเบื้องตนและทำความสะอาดแผล
เชน ลางแผลสัตวกัดดวยนํ้าสะอาดหรือนํ้าสะอาดกับสบู

3.2 แผลสดจากอุ บั ติ เ หตุ ช นิ ด ธรรมดา ที่ไม มี อุ บั ติ เ หตุ ทีอว
่ ั ย วะ อื่นร ว มด ว ยและแผลขนาดเล ็ ก
ที่ไมตองเย็บแผลสามารถรักษาดวยตนเอง โดยทําความสะอาดแผลและดูแลแผลอยางเหมาะสม
ลางแผลดวยนํ้าสะอาด หรือนํ้าสะอาดกับสบู หรือนํ้ายาทําลายเชื้อ (เชน โพวิโดนไอโอดีน) หากมี
สิง่ แปลกปลอมในแผล ใหลา งออกใหหมด แลวปดแผลดวยสําลีหรือผาปดแผลทีส่ ะอาด ควรใหบริเวณที่
มีแผลเคลื่อนไหวเทาที่จําเปน หากเจ็บแผลมาก กินยาแกปวดพาราเซตตามอลไดเปนครั้งคราว

9. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´«Ñº«ŒÍ¹¤ÇÃä´ŒÃÑºÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐËÃ×ÍäÁ‹

แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดซับซอนสวนมากควรไดรับยาปฏิชีวนะเพราะแผลชนิดนี้มักปนเปอนเชื้อโรค
จํานวนมาก (เชน เชื้อโรคจากฟนสุนัข) ซึ่งมักลางออกไมหมดและเนื้อเยื่อมักถูกทําลายมากจาก
อุบัติเหตุจึงเสี่ยงตอการติดเชื้อ การใชยาปฏิชีวนะชนิดที่เหมาะสมกับลักษณะแผลจะลดโอกาสของ
การติดเชื้อซํ้าเติมจากรอยละ 30-50 ใหเหลือนอยกวารอยละ 5

4. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´¸ÃÃÁ´Ò»¹à»„œÍ¹àª×้ÍâÃ¤ÁÒ¡à¾ÕÂ§ã´

10. »ÃÐªÒª¹¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§äÃã¹¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

3.1. แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดาที่ควรไปรักษาที่สถานพยาบาล ไดแก แผลสดจากอุบัติเหตุ
ชนิดธรรมดาขนาดใหญหรือยาวที่ตองเย็บแผล หรือมีอุบัติเหตุที่อวัยวะอื่นรวมดวย (เชน อุบัติเหตุ
ในชองทอง) ระหวางรอไปรักษาที่สถานพยาบาล ควรปฐมพยาบาลเบื้องตนและทําความสะอาดแผล
เชน ลางแผลดวยนํ้าสะอาดหรือนํ้าสะอาดกับสบู

แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดาอาจปนเปอนเชื้อโรคบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ แตโอกาสปนเปอนเชื้อ
แบคทีเรียที่กอโรคติดเชื้อที่แผลไดมีนอยกวารอยละ 10

l

5. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´¸ÃÃÁ´ÒÁÕâÍ¡ÒÊµÔ´àª×้Íáº¤·ÕàÃÕÂ«ํ้ÒàµÔÁÁÒ¡à¾ÕÂ§ã´

การทําความสะอาดแผลจะลดจํานวนเชื้อโรค ที่แผลใหลดลงไดมาก รางกายก็มีความตานทานตอ
เชือ้ โรคเหลานี้ ทําใหโอกาสติดเชือ้ ทีแ่ ผลชนิดนีม้ นี อ ยกวารอยละ 1
6. á¼ÅÊ´¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØª¹Ô´¸ÃÃÁ´Ò¤ÇÃä´ŒÃÑºÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð
(ÂÒ·Õ่àÃÕÂ¡¼Ô´Ç‹ÒÂÒá¡ŒÍÑ¡àÊº) ËÃ×ÍäÁ‹

แผลสดจะมีการอักเสบเสมอจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อแตไมใชเกิดจากการติดเชือ้ จึงไมควรใชยา
ปฏิชีวนะ การทําความสะอาดแผลและการดูแลแผลอยางเหมาะสมจะลดโอกาสติดเชื้อใหเหลือนอย
กวารอยละ 1 ยกเวนผูปวยมีโรคประจําตัวรุนแรงหรือเรื้อรังบางชนิด (เชน เบาหวาน ตับแข็ง
มะเร็ง ไดยากดภูมิตานทาน) ใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเพื่อจายยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมให
หากจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะตามที่แพทยหรือเภสัชกรแนะนํา ควรใชยาปฏิชีวนะเพียง 2 วันเพราะ
การใชยาปฏิชีวนะกรณีนี้เปนการปองกันการติดเชือ้ ที่แผล ไมใชการรักษาการติดเชื้อที่แผล

l

l

l

เมือม
่ ี แ ผลสดจากอุบั ติเหตุ ชนิ ดธรรมดา ไมซื้อ
ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาที่เรียกผิดวายาแกอักเสบ
มาใชเองและไมขอใหแพทยหรือเภสัชกร
สั่งยาปฏิชีวนะหรือยาแกอักเสบให
ไมควรใชยาปฏิชีวนะทาหรือโรยที่แผลโดยตรง
เพราะยาสวนมากไมมีฤทธิ์ตอเชื้อโรค แพยางาย
ยาปนเปอนสิ่งแวดลอมไดงาย และยังชักนําใหเชื้อดื้อยาไดงาย
หากแพทยหรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให ทานควรสอบถามความจําเปนของการใชยาปฏิชีวนะ
จากแพทยหรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ใหทาน
การใชยาปฏิชีวนะในแผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดาโดยไมจําเปน (ผูปวยแผลสดจากอุบัติเหตุ
ชนิดธรรมดามากกวารอยละ 90 ไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ) จะทําใหเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู
ในรางกายทานกลายพันธุเปนเชื้อดื้อยา ซึ่งเชื้อดื้อยาเหลานี้อาจทําใหทานติดเชื้อดื้อยาที่รุนแรง
มากถึงเสียชีวิตในอนาคตเนื่องจากไมมียารักษา

