การดูแลบาดแผล
แพทย์หญิงกรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร
วัตถุประสงค์ ของการทาแผล
1. เพื่อให้ เกิดภาระทีเ่ หมาะสมสาหรับการหายของแผล คือ มีความชุม่ ชื่น มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม
มีเลือดไปเลี ้ยงแผลพอเพียง
2. เพื่อดูดซับหนองหรื อ discharge จากแผล
3. เพื่อกาจัดเนื ้อตาย
4. เพื่อกาจัดสิง่ แปลกปลอม
5. ป้องกันการปนเปื อ้ นของสิง่ สกปรกหรื อเชื ้อโรคต่อบาดแผล
6. เพื่อห้ ามเลือดกรณีมเี ลือดออก เช่น การทา pressure dressing
7. เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการคัง่ ค้ างหรือสะสมของ discharge ในแผลที่มีลกั ษณะเป็ นโพรง และทาให้
บาดแผลค่อยๆตื ้นขึ ้นมา
8. เพื่อ mentel and physical comfort
หลักการพืน้ ฐานในการดูแลแผล
1. Optimize systemic parameters เช่น การควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด แก้ ไขภาวะขาดอาหาร
2. Debride nonviable tissue
3. Reduce the wound bioburden
4. Optimize blood flow
โดยต้ องทาให้ แผลมีอณ
ุ หภูมทิ ี่เหมาะสม (improving perfusion to skin) มีความชุ่มชื่น
หรื อการผ่าตัดเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี ้ยงบาดแผล (surgical revascularization)
5. Reduce edeme
โดยการยกอวัยวะตาแหน่งทีม่ ีแผลสูงกว่าระดับหัวใจ (Elevation) และการพันผ้ า (compression)
6. การเลือกใช้ อปุ กรณ์ทาแผลที่เหมาะสม โดยจะต้ องคงความชุ่มชื ้นของบาดแผล
กาจัดexudate และไม่เกิดความเจ็บปวดต่อผู้ป่วยขณะเปลีย่ นและทาความสะอาดแผล
7. use pharmacologic therapy when necessary
8. ทาการปิ ดแผลด้ วยวิธีตา่ ง เช่น graft หรื อ flap ตามข้ อบ่งชี ้
อุปกรณ์ ทาแผล
ก่อนเริ่ มทาแผลควรเตรี ยมอุปกรณ์ให้ พร้ อม และให้ เหมาะสมกับลักษณะหรื อชนิดของแผลโดยต้ องเตรี ยม
ถุงมือ
ชุดทาแผล
น ้ายาสาหรับทาแผล
เครื่ องมืออื่น เช่น metzenbaum scissors สาหรับตัดเนื ้อตาย, curette สาหรับขูดเนื ้อตาย, drain gauze
สาหรับใส่ในโพรงหนอง
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dressing material เช่น 3x3 gauze, 4x4 gauze, Top gauze, Burn gauze
- วัสดุที่จะใช้ ยดึ dressing material เช่น plaster, gauze bandage, elastic bandage, adhesive
bandage
- อุปกรณ์ใส่ของสาหรับทิ ้ง เช่น ชามรูปไต, ถุงพาสติก, ที่ทิ ้งของมีคม
โดยอุปกรณ์ทาแผลโดยเฉพาะ ชุดทาแผลควรวางอยูบ่ น overbed ไม่ควรวางอยูบ่ นล้ อทาแผลหรื อเตียงผู้ป่วย

ขัน้ ตอนการทาแผล
1. ก่อนทาแผลควรทาความสะอาดมือ ด้ วยการล้ างมือ หรื อใช้ hand rubbing alcohol
2. สวมถุงมือทุกครัง้ ก่อนการทาแผล
3. เปิ ดชุดทาแผล โดยใช้ sterile technique ในการหยิบ forcep ตัวที่1 แล้ วใช้ forcep ตัวที่1
หยิบ forcep ตัวที2่ ขึ ้นมาวางไว้ ในตาแหน่งที่หยิบใช้ ได้ งา่ ย เพื่อหลีกเลีย่ งการสัมผัสอุปกรณ์ sterile
อื่นๆในชุดทาแผล
4. เตรี ยม solution ต่างๆในการทาแผล
5. แกะเปิ ด dressing เก่าออก โดยควรทาด้ วยความนุม่ นวล เพราะขณะแกะผ้ าปิ ดแผลเก่า อาจทาให้ เกิด
ความเจ็บปวดหรื อเกิดการทาลาย ของ new re-epithet lization ซึง่ ถ้ าผ้ าปิ ดแผลติดกับแผลของผู้ป่วย
ควรใช้ NSSเทราดบนผ้ าที่ติดกับแผลเพื่อ ช่วยให้ สามารถแกะเปิ ดได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ควรสังเกต
gauze ที่ใช้ ปิดแผลเก่าว่ามี exudate ซึมมากหรื อน้ อยเพียงใด เพื่อช่วยในการพิจารณาจานวน gauze
ที่จะใช้ ในการทาแผลครัง้ นี ้ให้ เหมาะสม
ข้ อควรระวัง
หลังที่ใช้ ถงุ มือสัมผัสบาดแผล เลือด หรื อ discharge แล้ วไม่ควรไปสัมผัสกับอุปกรณ์ทาแผลอีก เพราะอาจ
เกิดการกระจายของเชื ้อโรคไปยังผู้ป่วยรายอื่นได้
6. forcep ตัวที่1 เป็ น forcep ที่ใช้ กบั ผู้ป่วย ส่วน forcep ตัวที่ 2 ใช้ forcep ที่ใช้ หยิบอุปกรณ์ในชุดทา
แผลโดย ใช้ forcep ตัวที่ 2 จับลาลี ชุบ alcohol หมาดๆ ส่งให้ forcep ตัวที่1 เพื่อเช็ดรอบๆ แผล
7. ใช้ forcep ตัวที่ 2 จับสาลีชบุ NSS ส่งให้ forcep ตัวที่1 เช็ดบริ เวณแผลหรื อบริ เวณที่มี granulation
8. ถ้ าบาดแผลนันมี
้ necrotic tissue อาจพิจารณาทา mechanical debridement โดยใช้ metzenbaum
scissors หรื อ การฉีดน ้า (pressurized water jet) และในบางทีอาจมี การใช้ maggot therapy ช่วย
โดยเฉพาะในแผลของผู้ป่วยเบาหวาน
9. ปิ ดแผลด้ วย material ที่เหมาะสม
10. ปิ ด plaster ตามแนว circumferential ไม่ให้ ตงึ เกินไป โดยถ้ าเป็ นตาแหน่งที่ผ้าปิ ดแผลอาจหลุดง่าย
เช่น แขน, ขา ปลายเท้ า อาจต้ องยึดผ้ าปิ ดแผลให้ แน่นด้ วย gauze bandage หรื อ elastic bandage
11. ทิ ้งผ้ าพันแผลเก่า และสาลีที่ใช้ แล้ วในถุงแล้ วนาไปทิ ้งที่ถงั ขยะติดเชื ้อ ไม่ควรวางไว้ ในรถทาแผล
12. ทาความสะอาดมือหลังทาแผล
13. บันทึกลักษณะของแผล ปริ มาณ discharge ใน progress note
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การทาแผลในรูปแบบต่ าง
1. Clean wound
ภายใน 48 ชัว่ โมงแรก ถ้ าไม่มี discharge ซึมในตัว gauze ชันนอก
้
ไม่จาเป็ นต้ องเปลีย่ นผ้ าปิ ดแผล
ควรเปลีย่ นหลัง 48 ชัว่ โมง และปิ ดแผลไว้ จนกว่าจะตัดไหม
2. Clean contaminated wound
ภายใน 48 ชัว่ โมงแรก ถ้ าไม่มี discharge ซึมจนถึง gauze ชันนอก
้
ไม่ต้องเปลีย่ นผ้ าปิ ดแผล
เปิ ดแผลหลัง 48 ชัว่ โมง และประเมินแผลร่วมกับ clinical ของผู้ป่วย ว่ามีความเสีย่ งต่อการเกิด wound
infection มากแค่ไหน ถ้ ามีความเสีย่ งมาก พิจารณาทาแผลทุกวัน
3. Contaminated wound
ถ้ าเป็ นภาวะหลังผ่าตัด และเย็บแผลแล้ ว การทาแผลคล้ ายกับกลุม่ clean contaminated wound แต่อาจ
พิจารณาเปิ ดแผลก่อน 48 ชัว่ โมง ขึ ้นอยูก่ บั โอกาสการเกิดการติดเชื ้อ
- fresh traumatic wound เช่น ถ้ ามี skin loss อาจพิจารณาทาแผลแบบ wet dressing เพื่อ
keep moisture ของแผล
- abrasion wound โดยเฉพาะบริ เวณใบหน้ า อาจใช้ antibiotic ointment
- laceration ที่ผา่ น debridement ทาความสะอาด และเย็บแผลปิ ดแล้ วพิจารณาทาแผลเหมือน clean
contaminated wound หลังผ่าตัด
4. Dirty and infected wounds
เป็ นแผลที่มีการปนเปื อ้ นมาก และอาจมีการติดเชื ้ออยู่ แผลในกลุม่ นี ้มักไม่ได้ รับการเย็บปิ ด ควรใช้ wet
dressing โดยอาจใช้ solution เป็ น NSS, Providine, หรื อ อุปกรณ์พิเศษ เช่น calcium alginate dressing
พิจารณา mechanical debridement ตามความจาเป็ น
5. บาดแผลที่มีทอ่ ระบาย เช่น Penrose drain, tube drain
การทาแผลเหมือนการทาแผลหลังผ่าตัดทัว่ ไป แต่หลังการทาแผลต้ องผิดรอบท่อระบายด้ วย Y – gauze
และต้ องใช้ อุปกรณ์ ยึดแผลที่แน่นหนา แข็งแรงเหมาะสมกับชนิดของ ท่อระบาย เช่น chest tube เป็ น
ท่อระบายที่อาจเกิดอันตรายถ้ าเกิดการเลือ่ นหลุด จึงจาเป็ นต้ องติดด้ วยวัสดุที่แข็งแรง เช่น fixomull
ความถี่ในการทาแผล ขึ ้นกับปริ มาณ dischage ที่ซึมออกมา ลักษณะแผลรอบท่อระบายว่ามีการติดเชือ้
หรื อไม่
6. บาดแผลที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น venous ulcers, arterial ulcer, pressure ulcers, decubitus, ulcer
เป็ นการทาแผลที่มีลกั ษณะเฉพาะและวิธีในการทาแผลแตกต่างกันออกไป และซับซ้ อนอย่างไรก็ตามควร
มุง่ การรักษาที่ต้นเหตุ และเสริ มสร้ างปั จจัยที่ชว่ ยในการหายของแผล เช่น การควบคุมระดับน ้าตาล,
vitamin A supplement
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นา้ ยาทาแผล (solution)
1. Normal saline
เป็ นน ้าเกลือที่ใช้ บอ่ ย หาได้ ง่าย ราคาถูก ไม่มีผลระคายเคืองเนื ้อเยื่อต่างๆ ไม่มีคณ
ุ สมบัติในการ
ฆ่าเชื ้อ แต่สามารถในแผลติดเชื ้อได้ โดยการทาแผลและใช้ irrigation
2. 70% Alcohol
สามารถฆ่าเชื ้อที่ผิวหนังได้ ประมาณ 90% ภายใน 2 นาที โดยจะมีฤทธิ์ protein denature แต่ไม่
สามารถทาลาย spore ได้
ไม่ทาอันตรายต่อผิวหนัง (บริ เวณที่มี epithelization) แต่ทาอันตรายต่อเนื ้อเยื่อในบาดแผล หรื อ
Raw surface จึงควรทารอบบาดแผล ไม่ใช้ เข้ าไปในบาดแผล
3. Povidone – Iodine
นิยมใช้ ทาผิวหนัง ฆ่าเชื ้อ bacteria, virus, fungus ก่อนผ่าตัด แต่ยงั มีข้อตกเถียงเกี่ยวกับผลของ
povidone iodine ต่อ wound healing
อย่างไรก็ตามเชื่อว่ามี toxicity ต่อ tissue น้ อย ดังนัน้ อาจใช้ เป็ น wet dressing solution ในกรณี
infected open wound
ข้ อควรระวัง คือ สามารถถูกดูดซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือด เกิด systemic intoxication ได้ ถ้าใช้ ในปริ มาณ
มากๆ และต่อเนื่อง
4. Hydrogen peroxides
จะสร้ าง hydroxyl free radical ไปทาลาย microorganism
อาจใช้ กบั แผลที่มี necrotic tissue โดย necrotic tissue จะยุ่ยและนิ่ม ทาให้ debride ได้ ง่ายขึ ้น
ต้ องเก็บรักษาใน closed container
5. Hibitane
สามารถฆ่าเชื ้อ gram positive และ gram negative bactaria
นิยมใช้ paint ผิวหนังก่อนผ่าตัด มีฤทธิ์ irritation ต่อ mucous membraneโดยเฉพาะถ้ าเข้ าตา
ทาให้ มี keratitis จึงควรใช้ อย่างระมัดระวัง
6. Zephiran 1 : 2000
ฆ่าเชื ้อได้ ทงั ้ gram positive และ gram negative bacteria ฆ่า virus และเชื ้อราบางชนิดได้
ไม่มีผลต่อ tissue จึงนิยมใช้ กบั บริ เวณ mucous membrane

