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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการหายของแผลบาดเจ็บทีผ่ วิ หนังและการดูแลแผลด้วยตนเองของผูป้ ่ วยนอกแผนก
อุบตั ิเหตุฉุกเฉินทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ ระเบียบวิ ธีวิจยั : การวิจยั ครัง้ นี้เก็บข้อมูลจากการโทรศัพท์ในวันที่ 7 หลังการรักษาใน
ผูป้ ่ วยนอกแผนกอุบตั เิ หตุฉุกเฉินทีเ่ กิดแผลและไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ การสัมภาษณ์ครอบคลุมการหายของแผล อาการทางคลินิก
ทีบ่ ่งชีถ้ งึ การติดเชือ้ ทีแ่ ผล และการดูแลแผลด้วยตนเอง ผลการวิ จยั : ตัวอย่าง 362 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ 58.3 อายุเฉลีย่ 27
+ 18 ปี ตัวอย่างเกิดบาดแผลถลอก ร้อยละ 60.2 และมีบาดแผลฉีกขาดร้อยละ 38.7 ตัวอย่างร้อยละ 45.5 มีแผลหายสนิท อีก
ร้อยละ 55.5 แผลดีขน้ึ แต่ยงั มีรอยแดง หรือสะเก็ดแผล ไม่พบผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางคลินิกบ่งชีถ้ งึ การติดเชือ้ ทีแ่ ผล ได้แก่ ฝี หนอง
ปวด บวม แดง ร้อนทีบ่ ริเวณแผล หรือมีไข้ ด้านการดูแลแผลด้วยตนเอง ตัวอย่างส่วนใหญ่ลา้ งแผลทีบ่ า้ น (ร้อยละ 50.8) มีการ
ล้างแผลทุกวัน ร้อยละ 76.2 ใช้น้ าเกลือปราศจากเชือ้ ร้อยละ 75.9 ใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 56.1 ใช้โพวิโดนไอโอดีน ร้อยละ 25.4
ตัวอย่างรายงานว่า แผลโดนน้ าจากการอาบน้ า ร้อยละ 40.1 ลักษณะทางคลินิกทีเ่ กีย่ วกับผูป้ ่ วยและบาดแผลไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการหายของแผล แต่สถานทีท่ าแผล ความถี่ และน้ ายาล้างแผล มีความสัมพันธ์กบั การหายของแผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.001) สรุป: ยังไม่มคี วามจาเป็ นทีต่ ้องใช้ยาปฏิชวี นะในแผลบาดเจ็บทีท่ าให้สะอาด แต่การปฏิบตั ติ นในการดูแลแผลอย่าง
ถูกต้องมีผลต่อการหายของแผล จึงควรให้ความสาคัญกับการประเมินบาดแผล ความรู้ และการล้างแผลด้วยตนเองเพื่อป้ องกัน
การติดเชือ้ และส่งเสริมกระบวนการหายของแผล
คาสาคัญ: แผลบาดเจ็บ การหาย การดูแลตนเอง ยาปฏิชวี นะ
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Healing of Wound Injury and Self-care in Patient with
No Antibiotics Prescribed at a Public Hospital
Rossamalin Intayuang, Sukanya Numchaitosapol
Pharmacy Department, Sawangdaendin Crown Prince Hospital, Sawangdaendin, Sakon Nakhon

Abstract
Objective: To study of healing rate of skin wound injury and self-care of outpatient at Trauma and Emergency
Department who did not receive antibiotics. Methods: This study collected data using telephone interview at the seventh
day after treatment in outpatient at Trauma and Emergency Department who did not receive antibiotics. Interview
questions covered wound healing, infection indicating clinical symptoms, and self-care of wound. Results: There were
362 participants with 58. 3% of male and an average age of 27±18 years old. The injuries included abrasion wound
(60.2% of subjects), and laceration wound (38.7% of subjects). Complete wound healing was found in 45.5% of subjects,
while the wound among 55. 5% of the subjects improved with red marks or scab. No subjects showed clinical
manifestations indicating wound infection such as abscesses, pain, swelling, redness at the wound or fever. In self-care
of the wound, 50.8% of the subjects cleaned the wound at their own home, and 76.2% cleaned their wound every day.
The subjects used normal saline (75.9%), alcohol (58.1%), or povidone iodine (25.4%). 40.1% of the subjects reported
their wounds exposed to water during bathing. Clinical factors relating to patients and wound showed no correlation with
wound healing, but where the places that subjects cleaned their wound, frequency and solution used for wound dressing
were statistically significant correlated to wound healing ( P<0. 001) . Conclusion: There is no need in prescribing
antibiotics for cleaned wound injury. However, appropriate self-care practice affects healing of the wound. Therefore,
health professionals should pay attention to wound assessment, knowledge, self-care of wound to prevent infection and
promote wound healing.
Keywords: wound injury, healing, self-care, antibiotics
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บทนา
แผลบาดเจ็ บ คื อ ความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ้น กั บ
ร่างกายเป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแรงภายนอกโดยมี
หรือไม่มกี ารหยุดชะงักของความต่อเนื่องของโครงสร้าง (1)
เมื่อเกิดแผลบาดเจ็บทีผ่ วิ หนัง ร่างกายมีกระบวนการทาให้
บาดแผลหายและมีการประสานผิวหนังให้กลับมาติดกันได้
แผลบาดเจ็บที่สะอาด ไม่มกี ารติดเชื้อ ขอบเรียบ ไม่มเี นื้อ
ตาย และมีสงิ่ สกปรกที่ล้างออกง่าย จะมีการหายแบบปฐม
ภูมิ (primary intention healing) (2)
การวิเคราะห์อภิมานชีว้ ่า ในแผลบาดเจ็บทีส่ ะอาด
การให้ย าปฏิชีว นะไม่ มีค วามจ าเป็ น ในผู้ท่ีสุข ภาพดีหาก
ลักษณะแผลไม่มกี ารติดเชือ้ และไม่ใช่แผลจากการถูกกัด (3)
การใช้ยาปฏิชวี นะแบบทาบนแผลผ่าตัดทีส่ ะอาดมีการหาย
ของแผลและลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ไม่แตกต่างกับการ
ไม่ให้ยาปฏิชวี นะ (2) การวิเคราะห์อภิมานอีกงานรายงาน
ว่ า ไม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติข อง
อุบตั ิการณ์การติดเชือ้ ที่แผลหลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มที่ใช้ยา
ปฏิชวี นะแบบทากับกลุ่มทีใ่ ช้วาสลีน (petrolatum)/พาราฟิ น
(4) และการใช้ยาปฏิชวี นะแบบทาแม้ว่าจะลดการติดเชือ้ ที่
แผลแต่ ป ระโยชน์ ย ัง น้ อ ยมากเมื่อ เทีย บกับ ยาฆ่ า เชื้อ ที่
ผิวหนัง (antiseptics) (5)
การป้ องกันการติดเชือ้ ของแผลเป็ นปั จจัยหนึ่งทีท่ า
ให้แผลหายเร็ว แผลทุกชนิดควรได้รบั การทาความสะอาด
การทาความสะอาดบาดแผลฉีกทัวไปด้
่
วยน้ าสะอาดหรือ
น้ าเกลือปราศจากเชือ้ โดยไม่ให้ยาปฏิชวี นะ มีประสิทธิภาพ
ในการป้ องกันการติดเชื้อไม่แตกต่ างกัน (6) การทาความ
สะอาดบาดแผลฉี ก ทัว่ ไปด้ ว ยน้ า เกลื อ ปราศจากเชื้ อ มี
ประสิทธิภาพในการป้ องกันการติดเชื้อไม่แตกต่างจากการ
ใช้โพวิโดนไอโอดีน (7)
แผลบาดเจ็บ ที่ส ะอาดหรือ สกปรกแต่ ท าความ
สะอาดง่าย ได้แก่แผลถลอก แผลฉีกขาด เล็กน้อย เป็ นแผล
จากอุ บ ัติเ หตุ ท่ีพ บได้บ่ อ ยในแผนกอุ บ ัติเ หตุ ฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชสว่ า งแดนดิ น ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลทัวไป
่ M1 ขนาด 320 เตียง ผูป้ ่ วยซึง่ มีบาดแผล
ทีม่ ารักษาทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉุกเฉินมี 8,000-10,000 รายต่อ
ปี จ า กฐา นข้ อ มู ล HDC กระ ท รว ง สา ธ า รณสุ ข ใ น
ปี งบประมาณ 2559 มี อ ั ต ราการสัง่ ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะใน
บาดแผลสดสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 65.11 (8) อี ก ทั ง้ กระทรวง
สาธารณสุขมีการรณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลใน
3 กลุ่มโรค คือ หวัด/เจ็บคอ ท้องเสีย และแผลสะอาด และ

กาหนดให้เป็ นสาขาพัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผล (9) ส่งผลให้มกี ารนาแนวทางดังกล่าวลงสู่การ
ปฏิ บ ัติ ท าให้ ส ามารลดอัต ราการสัง่ ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะใน
บาดแผลเหลือร้อยละ 43.31 ในปี งบประมาณ 2562 ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นการใช้ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยทีถ่ ูกสัตว์กดั
ในขณะเดียวกัน นโยบายของโรงพยาบาลมักไม่ให้
สังใช้
่ ย าปฏิชีว นะยกเว้น ว่ า มีข้อ บ่ ง ชี้ แต่ ก ลุ่ ม ผู้ป่ วยที่ถู ก
ประเมินว่าเป็ นบาดแผลทีไ่ ม่รุนแรง ไม่มกี ารปนเปื้ อน หรือมี
แต่ทาความสะอาดได้ง่าย เป็ นผูท้ ส่ี ุขภาพดี และมีโอกาสติด
เชือ้ ทีแ่ ผลต่า ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้คดิ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 40-50 ของ
ผูป้ ่ วยบาดแผลสดทัง้ หมด การสนองนโยบายตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์เป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล แต่ทผ่ี ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่ า งแดนดิ น ยัง ขาดข้อ มู ล เรื่ อ งการหายของบาดแผล
ภาวะแทรกซ้อน วิธีการปฏิบตั ิตนเพื่อดูแลแผลต่ อเนื่องที่
บ้าน การไปรับการรักษาเพิ่มเติมที่สถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชนอื่น ๆ รวมถึงความรู้/ความเข้าใจต่อการใช้ยา
ปฏิชวี นะในบาดแผลของผู้ป่วย จึงเป็ นทีม่ าของการวิจยั นี้ท่ี
ต้องการศึกษาอัตราการหายของแผลบาดเจ็บ และการดูแล
แผลด้ว ยตนเองของผู้ป่ วยที่มีแ ผลบาดเจ็บ ที่ส ะอาดและ
ไม่ ไ ด้ร ับ ยาปฏิชีว นะ เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูลมาพัฒ นาปรับ ปรุ ง
กระบวนการรักษาให้มคี ุณภาพต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั เชิงพรรณนาครัง้ นี้ได้ร ับการรับรองจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เอกสารรับรอง
เลขที่ SWDCPH 2019-010 รหัสโครงการ 659/2562
ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่ วยนอกแผลบาดเจ็บ ที่ม ารับ
บริก ารที่แ ผนกอุ บ ัติเ หตุ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลสมเด็จ พระ
ยุ พ ราชสว่ า งแดนดิน ที่แ พทย์วินิ จฉัยโรคตาม ICD 10 ที่
กาหนด และไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ โดยแพทย์ประจาแผนก
อุ บ ัติเ หตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ผู้วินิ จ ฉัย รัก ษาและพยาบาลประจ า
แผนกอุ บ ัติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ นผู้ ท าหัต ถการ ตัว อย่ า ง คือ
สมาชิกในประชากรทีม่ ารับบริการตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 - เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2563 การค านวณขนาด
ตัวอย่างใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็ นงานวิจยั
เชิงสารวจทีท่ ราบจานวนประชากรทัง้ หมดทีต่ ้องการศึกษา
จานวนผู้ป่วยแผลบาดเจ็บที่มารับบริการที่แผนกอุบตั ิเหตุ
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ฉุกเฉินในช่วงเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนเมษายน
พ.ศ. 2563 ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ยาปฏิ ชี ว นะมี ท ั ง้ สิ้ น 2,445 ราย
การศึกษากาหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5
การคานวณขนาดตัวอย่างได้อย่างน้อย 344 ราย
พยาบาลแผนกอุ บ ั ติ เ หตุ ฉุ กเฉิ น เป็ นผู้ เ ลื อ ก
ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิธีก ารเลื อ กตัว อย่ า งแบบแบบเจาะจง
(purposive sampling) ตามเกณฑ์ค ัด เลือ กตัวอย่ างที่เป็ น
ผูป้ ่ วยแผลบาดเจ็บทีส่ ะอาดทีไ่ ม่ต้องสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ และ
ต้องมีลกั ษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ ได้แก่ แผลไม่ใช่แผลจาก
สัต ว์ก ัด /คนกัด แผลมีข อบเรีย บและท าความสะอาดง่ า ย
แผลไม่ลกึ ถึงกล้ามเนื้อ เอ็น หรือกระดูก ไม่มเี นื้อตาย ไม่มี
สิ่ง แปลกปลอม หรือ มีแ ต่ ล้า งออกง่ าย ไม่ ป นเปื้ อ นสิง่ ที่มี
แบคทีเรียมาก (ไม่ใช่แผลสกปรก) เช่น อุจจาระ ปั สสาวะ
น้าสกปรก เศษอาหาร และเป็ นผูท้ ม่ี ภี ูมติ า้ นทานโรคปกติ
ตัวอย่างถูกคัดออกจากการศึกษาหากมีบาดแผลที่
ควรใช้ยาปฏิชวี นะตามลักษณะต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ คือ
แผลจากการถูกคนหรือสัตว์กดั แผลสัมผัสสิง่ สกปรก ดิน
โคลนที่สกปรก อุจจาระ ปั สสาวะ หรือเศษอาหาร แผลบด
ขยี้ ถูกหนีบ แผลมีสงิ่ แปลกปลอม แผลมีเนื้อตาย แผลยาว
มากกว่า 5 เซนติเมตร แผลลึกเกินชัน้ ใต้ผิวหนัง ผู้ป่วยมี
ภูมคิ ุ้มกันต่ า (ตับแข็ง มะเร็ง ภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง systemic
lupus erythematosus ทานยากดภูมคิ มุ้ กัน เช่น steroid ยา
ต้านมะเร็ง) ผูป้ ่ วยเบาหวานทีค่ ุมน้ าตาลได้ไม่ดี (น้ าตาลใน
เลือดมากกว่า 180 mg/Dl หรือผูป้ ่ วยโรคไตบกพร่องระยะที่
3 ขึน้ ไป หรือมีประวัตถิ ูกตัดนิ้วเท้า)
ผู้ ป่ วยทุ ก รายได้ ร ับ ค าแนะน าในการท าแผลที่
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.
สต.) ใกล้บา้ น ตลอดจนแจ้งวันทีค่ รบกาหนดตัดไหม
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจยั โทรศัพท์ไปหาตัวอย่างในวันที่ 7 หลังการ
รักษาเพื่อสอบถามการหายของแผล โดยมี 4 ลักษณะ คือ
1. แผลหายสนิท 2. แผลดีขน้ึ แต่ยงั มีรอยแดงและมีสะเก็ด
แผล 3. แผลมีความลึกหรือขนาดเท่าเดิม และ 4. แผลมีการ
ติดเชือ้ ซึง่ ประเมินจากอาการทางคลินิกทีบ่ ่งชีก้ ารติดเชือ้ ซึง่
ก า ห น ด โ ด ย US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) (10) ผูป้ ่ วยจะถูกวินิจฉัยว่ามีแผลติดเชือ้
หากเข้าเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1. แผลมีหนอง 2. พบ
อาการปวด บวม แดง ร้อน อย่างใดอย่างหนึ่งบริเวณแผล
และ 3. ผลเพาะเชื้อจากแผลพบเชื้อแบคทีเ รีย (ไม่ มีการ
เพาะเชือ้ ในการวิจยั นี้)
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นอกจากนี้ยงั สอบถามวิธกี ารดูแลแผลของผู้ป่วย
การไปรับบริการเพิม่ เติมจากสถานพยาบาลอื่น และความรู้
เกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะในการรั ก ษาบาดแ ผ ล
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
แพทย์ เ ฉพาะทางสาขาศั ล ยกรรม ออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ และ
พยาบาลประจาแผนกอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน รวม 3 ท่าน โดยมีคา่
item-object congruence = 1.0 กรณี ข องตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
ผู้ป่วยเด็กเล็ก จะเก็บข้อมูลโดยสอบถามผู้ปกครองที่ดูแล
แผล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลคุณลักษณะทัวไปและอั
่
ตราการหายของแผล
ที่ 7 วันสรุปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาความสัมพันธ์
ระหว่างการหายของแผล (แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ หายสนิทกับ
เริม่ หาย) และปั จจัยแทรกต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ความยาวของ
แผล และความลึกของแผล ใช้สถิติ independent sample t
test ใ น ก ร ณี ที่ ตั ว แ ป ร ถู ก วั ด ใ น ร ะ ดั บ น า ม ก า ร ห า
ความสัมพันธ์กบั การหายของแผลใช้สถิติ Chi-square และ
ใช้ Fisher’s exact เมื่อมีอย่างน้อย 1 เซลล์มผี ปู้ ่ วยน้อยกว่า
5 ราย การทดสอบก าหนดนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ
P<0.05

ผลการวิ จยั
ตัวอย่าง
ผูป้ ่ วยแผลบาดเจ็บทีม่ ารับบริการทีใ่ นช่วง 7 เดือน
ทีศ่ กึ ษามีทงั ้ สิน้ 5,026 ราย มีผทู้ ไ่ี ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ 2,445
ราย (ร้อยละ 48.6) การโทรศัพท์สอบถามผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าเกณฑ์
การวิจยั จานวน 397 รายในวันที่ 7 หลังรับการรักษาพบว่า
ติ ด ต่ อ ไม่ ไ ด้ 35 ราย เหลื อ ผู้ ป่ วยในการวิ จ ัย 362 ราย
ตัว อย่ า งเป็ นเพศชาย 211 ราย (ร้อ ยละ 58.3) อายุ เฉลี่ย
27.3±18.6 ปี ส่วนใหญ่ระบุอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อย
ละ 29.3) รับจ้างทัวไป
่ (ร้อยละ 29.3) และระบุว่าผูป้ ่ วยเป็ น
เด็ ก เล็ ก ในความปกครองของผู้ ต อบ (ร้ อ ยละ 15.5)
ตามลาดับ ผูป้ ่ วย 349 ราย (ร้อยละ 96.6) ไม่มโี รคประจาตัว
ผู้ป่ วยมีบ าดแผลถลอก 218 ราย (ร้อ ยละ 60.2)
บาดแผลฉีกขาด 140 ราย (ร้อยละ 38.6) และแผลถูกความ
ร้ อ น 4 ราย (ร้ อ ยละ 1.1) ผู้ ป่ วยมาพบแพทย์ ท่ีแ ผนก
อุ บ ัติเ หตุ ฉุ ก เฉิ น หลัง เกิด บาดแผลตัง้ แต่ 5 นาที – 3 วัน
เฉลีย่ 130.7±429.8 นาทีหรือ 2.1±7.2 ชัวโมง
่
ตาแหน่งของ
บาดแผล คือ ขา 69 ราย (ร้อยละ 19.1) หน้าและแขน 59
รายเท่ากัน (ร้อยละ 16.3) ความยาวของแผลเฉลีย่ 2.2±1.2

เซนติเมตร ในผูท้ ม่ี บี าดแผลฉีกขาดและได้ทาหัตถการเย็บ
แผล จานวน 140 ราย มีความลึกของแผลเฉลี่ย 0.4±0.2
เซนติเมตร
การหายของแผล
ผลการสอบถามลัก ษณะของบาดแผลในวันที่ 7
หลังการรักษา ผู้ป่วย 161 ราย (ร้อยละ 45.5) รายงานว่า
แผลหายสนิท ในผูป้ ่ วย 77 คนในจานวนนี้รายงานว่า แผล
หายในเวลาเฉลี่ย 5.3 วัน ผู้ป่วย 201 ราย (ร้อยละ 55.5)
ตอบว่าแผลเริม่ หาย ดีขน้ึ แต่ยงั มีรอยโรค มีรอยแดง หรือ
สะเก็ด ทัง้ นี้ไม่มผี ปู้ ่ วยทีร่ ายงานว่า แผลไม่ดขี น้ึ หรือแผลแย่
ลง และยังไม่พบผูท้ ่มี แี ผลอักเสบ บวม แดง ร้อน มีสารคัด

หลัง่ หนอง ฝี ทีบ่ ริเวณบาดแผล รวมถึงไม่พบผูป้ ่ วยทีม่ ไี ข้
หลั ง การรั ก ษา ดั ง นั ้น ตั ว อย่ า งทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ร ับ ยา
ปฏิชีวนะ มีแผลที่หายสนิทหรือมีแนวโน้ มดีข้นึ โดยไม่พบ
อาการทางคลินิ ก ที่บ่ ง ชี้ว่ า มีก ารติด เชื้อ ที่บ าดแผล จาก
ระยะเวลาการหายของแผล สามารถแบ่งผู้ป่วยเป็ นกลุ่มที่
หายสนิทและกลุ่มทีแ่ ผลยังไม่หาย แต่เริม่ ดีขน้ึ
ปัจจัยที่มีผลต่อการหายของแผล
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จจัย ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะของ
ผู้ป่วย ลักษณะทางคลินิกของบาดแผล หัตถการ และยาที่
ได้รบั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การหายของแผล (P>0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ลักษณะของประชากรและการหายของแผล
ตัวแปร
แผลหายสนิท (n=161)
อายุ (ปี ), ค่าเฉลีย่ ±SD
27.33±18.85
ช่วงวัย, จานวน (ร้อยละ)
เด็ก (ไม่เกิน 15 ปี )
36 (40.9%)
ผูใ้ หญ่ (15-64 ปี )
118 (45.9%)
ผูส้ งู อายุ (65 ปี ขน้ึ ไป)
7 (41.2%)
เพศ, จานวน (ร้อยละ)
ชาย
96
หญิง
65
โรคประจาตัว, จานวน (ร้อยละ)
ไม่มี
154
1
มี
7
อาชีพ, จานวน (ร้อยละ)
เกษตรกรรม
22 (47.8%)
ไม่ใช่เกษตรกรรม
122 (41.9%)
ชนิดของแผล, จานวน (ร้อยละ)
แผลถลอก
97 (44.5%)
แผลฉีกขาด
63 (45.0%)
แผลไฟไหม้
1 (25.0%)
เวลาทีเ่ กิดแผลก่อนรักษา, จานวน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 6 ชัวโมง
่
151 (44.2%)
มากกว่า 6 ชัวโมง
่
10 (50%)
ระยะเวลาทีเ่ กิดแผล (นาที)
ค่าเฉลีย่ ±SD
110.7+266
ค่ามัธยฐาน (พิสยั ควอไทล์)
30 (20-60)

แผลดีขน้ึ แต่ยงั ไม่หาย (n=201)
27.22+18.54

P
0.737
0.744

52 (59.1%)
139 (54.1%)
10 (58.8%)
0.214
115
86
0.480
195
6
0.276
24 (52.2%)
169 (58.6%)
0.730
121 (55.5%)
77 (55.0%)
3 (75.0%)
0.262
191 (55.8%)
10 (%)
0.146
146.8+525
30 (20-60)
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ตารางที่ 1. ลักษณะของประชากรและการหายของแผล (ต่อ)
ตัวแปร
แผลหายสนิท (n=161)
ตาแหน่งแผล, จานวน (ร้อยละ)
ศีรษะ
51 (43.6%)
ส่วนบนของร่างกาย
67 (52.3%)
ส่วนล่างของร่างกาย
22 (34.9%)
แผลหลายตาแหน่ง
16 (39.0%)
ความยาวของแผล (ซม.), จานวน (ร้อยละ)
139 (44.6%)
≤ 3 ซม.
22 (44%)
> 3 ซม.
ความยาวของแผล (ซม.), ค่าเฉลีย่ ±SD
2.26±1.24
ความลึกของแผล (ซม.) , ค่าเฉลีย่ ±SD
0.41±0.17
หัตถการ, จานวน (ร้อยละ)
ล้างแผล
107 (44.6%)
เย็บแผล
54 (46.3%)
ยาทีไ่ ด้รบั , จานวน (ร้อยละ)
ไม่มยี ากลับบ้าน
18 (48.6%)
ยากลุ่มแก้ปวด
123 (43.5%)
วัคซีนบาดทะยัก
20 (47.6%)

แผลดีขน้ึ แต่ยงั ไม่หาย (n=201)

P
0.109

66 (56.4%)
61 (47.7%)
41 (65.1%)
25 (61.1%)
0.942
173 (55.4%)
28 (56%)
2.11±1.17
0.41±0.24

0.376
0.394
0.522

133 (55.4%)
68 (55.7%)
0.761
19 (51.4%)
160 (56.5%)
22 (52.4%)

1: เบาหวาน 4 ราย ความดันโลหิตสูง 2 ราย หลอดเลือดสมอง 1 ราย ไตวายเรือ้ รัง 1 ราย มะเร็งต่อมลูกหมาก 1 ราย กระดูกสันหลังเสื่อม 1 ราย เยื่อจมูกอักเสบ
เหตุภูมแิ พ้ 1 ราย วิตกกังวล 1 ราย และอัมพาตครึง่ ซีก 1 ราย

การดูแลแผลด้วยตนเอง
ผู้ป่ วยดูแ ลแผลเองโดยมีก ารล้า งแผลเองที่บ้าน
184 ราย (ร้อ ยละ 50.8) ที่โ รงพยาบาล 45 ราย (ร้อ ยละ
12.4) และที่ รพ.สต. 119 ราย (ร้อยละ 32.9) ล้างแผลทุกวัน
276 ราย (ร้อยละ 76.2) ล้างแผลบางวัน 65 ราย (ร้อยละ
18) ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ใช้น้ ายาล้างแผลมากกว่า 1 ชนิดขึน้ ไป
ได้ แ ก่ น้ า เกลือ ปราศจากเชื้ อ 275 ราย (ร้ อ ยละ 75.9)
แอลกอฮอล์ 203 ราย (ร้อยละ 56.1) โพวิโดนไอโอดีน 92
ราย (ร้อยละ 25.4) ตัวอย่างดูแลแผลไม่ให้สมั ผัสน้ า 202
ราย (ร้อยละ 55.8) กิจวัตรที่ทาให้แผลสัมผัสน้ า คือ การ
อาบน้ า (145 รายหรือ ร้อ ยละ 40) เมื่อ แบ่ ง ตัว อย่ า งเป็ น
ผู้ป่ วยแผลบาดเจ็บ ที่ห ายสนิ ท กับ แผลดีข้นึ แต่ ย ัง ไม่ หาย
พบว่าสถานทีล่ า้ งแผล (χ2 (3)=38.02, P<0.001) ความถีใ่ น
การล้างแผล (χ2 (2)=19.25, P<0.001) และชนิดของน้ ายา
ล้างแผล (χ2 (4)=22.34, P<0.001) มีความสัมพันธ์กบั การ
หายของแผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่
2
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ความรูแ้ ละทัศนคติ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิ ชีวนะ
การประเมินความรู้และทัศนคติเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเกิดบาดแผลพบว่า ผู้ป่วย 49 ราย
(ร้ อ ยละ 13.5) ไม่ ท ราบว่ า แพทย์ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ย าปฏิชีว นะ
ตัวอย่าง 102 ราย (ร้อยละ 28.2) เข้าใจว่า หากเกิดแผลทุก
แบบต้องได้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วย 23 ราย (ร้อยละ 6.4) ไม่
ทราบว่ า ถ้ า แผลสะอาดดีไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งทานยาปฏิชีว นะ
ตัว อย่ า ง 20 ราย (ร้ อ ยละ 5.5) ไม่ ท ราบว่ า การทานยา
ปฏิชวี นะบ่อย ๆ จะทาให้เชือ้ ดือ้ ยา ตัวอย่าง 125 ราย (ร้อย
ละ 34.5) ต้องการยาปฏิชวี นะ
ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง (18 รายหรือร้อยละ 5) ต้องการ
การรักษาเพิ่มเติม โดยเป็ นชาย 5 ราย หญิง 13 ราย ทุก
รายได้รบั การทาหัตถการตามลักษณะแผลและได้รบั ยาแก้
ปวดกลับบ้าน การดูแลแผลต่อเนื่องพบว่า ส่วนใหญ่ทาแผล
ด้วยน้ าเกลือและ/หรือแอลกอฮอล์ท่บี ้านทุกวัน ในวันที่ 7
วันหลังการรักษา ผูป้ ่ วยมีแผลหายสนิท 13 ราย แผลดีขน้ึ 5
ราย ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งมีแผลที่โดนน้ า ผู้ป่วยรับยาเพิม่ ที่ รพ.
สต. (2 ราย)

ตารางที่ 2. การจัดการดูแลแผลต่อเนื่องด้วยตนเอง
จานวน (ร้อยละ)
แผลหายสนิท (n=161) แผลดีขน้ึ แต่ยงั ไม่หาย (n=201)
สถานทีล่ า้ งแผลต่อเนื่อง
บ้าน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ความถีใ่ นการล้างแผล
ทุกวัน
บางวัน
ไม่ได้ทา
ชนิดของน้ายาล้างแผล
น้าเกลือล้างแผล
70% แอลกอฮอล์
โพวิโดน-ไอโอดีน
กิจกรรมทีท่ าให้แผลโดนน้า
แผลไม่โดนน้าเลย
จากการอาบน้า
จากการทางานบ้าน สิง่ สกปรก
1: Chi-square test

P
<0.001

53 (28.8%)
25 (55.6%)
75 (63.0%)

131 (71.2%)
20 (44.4%)
44 (37.0%)
<0.001

136 (49.3%)
13 (20%)
10 (55.6%)

โดยรั บ เป็ นยาแก้ ป วดและยาปฏิ ชี ว นะ รั บ ยาเพิ่ ม ที่
โรงพยาบาลอื่น (1 ราย) โดยเป็ น ยา dicloxacillin ไปรับ
บริการทีค่ ลินิกเอกชน (1 ราย) ได้รบั ยา dicloxacillin ซือ้ ยา
จากร้านยาโดยได้ยาปฏิชวี นะแบบรับประทาน (9 ราย) ยา
ทาภายนอก (4 ราย) และยาแก้ปวด (1 ราย)

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
ลักษณะแผลบาดเจ็บที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชวี นะตาม
เกณฑ์คดั ตัวอย่างเข้าโครงการวิจยั อ้างอิงจากแนวทางการ
ใช้ย าปฏิชีว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลในผู้ป่ วยบาดแผลสดของ
กระทรวงสาธารณสุข (9) การวิจยั นี้ไม่พบผู้ป่วยที่มอี าการ
แสดงทางคลินิกบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อที่บริเวณบาดแผล ซึ่ง
สนับสนุนลักษณะแผลทีไ่ ม่ควรใช้ยาปฏิชวี นะทีก่ าหนดไว้ใน
แนวทางฯ นอกจากนี้ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับแผลไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการหายเร็วหรือช้าของแผล ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
การศึก ษาของ Brudvik (11) ที่ไ ม่ พ บการติด เชื้อ รุนแรงที่
บาดแผลเย็บเมื่อติดตามผู้ป่วยแผนกอุบตั เิ หตุ 97 ราย แต่
พบการติดเชือ้ ทางคลินิกระดับอ่อนร้อยละ 15 โดยแบ่งเป็ น

140 (50.7%)
52 (80%)
8 (44.4%)
<0.001

38 (55.1%)
94 (56.3%)
11 (11.5%)

31 (44.9%)
73 (43.7%)
85 (88.5%)
0.260

97 (48.0%)
57 (39.3%)
4 (50%)

105 (52.0%)
88 (60.7%)
4 (50%)

เกรด 1 มีหนองเล็กน้ อยบริเวณแผลเย็บ รอยแดงไม่เกิน
ขอบ 1 เซนติเมตร (ร้อยละ 11) และเกรด 2 แผลบวมแดง
เกิน 1 เซนติเมตร (ร้อยละ 4) ทัง้ นี้ไม่พบเกรด 3 ที่มีรอย
แดงและท่อน้าเหลืองอักเสบและเกรด 4 มีไข้ งานวิจยั ครัง้ นี้
และงานในอดีตสอดคล้องกันโดยไม่พบความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญระหว่างอุบตั กิ ารณ์ตดิ เชือ้ ทีแ่ ผลกับความยาวของ
แผล เวลาทีเ่ กิดแผลก่อนมาเย็บ ตาแหน่งแผล การปนเปื้ อน
ทีแ่ ผล และโรคประจาตัว การศึกษาของ van den Baar (12)
ทีต่ ดิ ตามการเกิดแผลติดเชือ้ 7-10 วันเพื่อตัดไหมในผูป้ ่ วย
แผลบาดเจ็บทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุ 408 รายพบว่า ร้อยละ 91 ไม่
มีก ารติด เชื้อ มี 36 รายที่มีร อยแดงที่แ ผลเย็บ หรือ แย่ ลง
นอกจากนี้ยงั พบว่า อัตราการติดเชือ้ ไม่แตกต่างกันระหว่าง
ผู้ป่วยที่มรี ะยะเวลาที่เกิดแผลจนถึงเย็บแผลน้อยกว่ าหรือ
มากกว่า 6 ชัวโมง
่
การวิจยั นี้พบว่า สถานทีท่ าแผล ความถีใ่ นการล้าง
แผล น้ายาทีใ่ ช้ลา้ งแผล มีความสัมพันธ์ต่อการหายของแผล
Worster และคณะ (3) แนะน าแนวทางปฏิบตั ิในการดูแล
แผลเพื่อให้แผลหาย โดยให้คงความชุ่มชืน้ ทีพ่ อเหมาะและ
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สมดุลที่พ้นื ผิวของบาดแผลโดยล้างแผลทุกวัน การวิจยั นี้
พบว่า ผูป้ ่ วยทีท่ าแผลเป็ นบางวันมีแผลทีห่ ายช้ากว่ากลุ่มที่
ทาแผลทุกวัน อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่พบการติดเชือ้ ทีแ่ ผล
ไม่ว่าจะเป็ นการทาแผลที่บ้าน โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.
แต่ผู้ท่ที าแผลที่บ้านมีแผลโดนน้ าจากการอาบน้ ามากกว่า
กลุ่มอื่น ซึง่ อาจสะท้อนถึงความไม่ตระหนักในการดู แลแผล
ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ นอกจากนี้ น้ าทีใ่ ช้อาบแต่ละครัวเรือนไม่ได้
มีการประเมินความสะอาดในการวิจยั นี้ว่ามีลกั ษณะอย่างไร
รวมไปถึงอุปกรณ์ทใ่ี ช้ทาความสะอาดแผล วัสดุสาหรับปิ ด
แผล ผ้าก๊อซ พลาสเตอร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบว่า การ
ทาแผลเองที่บ้านมีความสัมพันธ์ต่อการหายของแผลที่ช้า
กว่าทาทีโ่ รงพยาบาลหรือ รพ.สต. แต่ผปู้ ่ วยส่วนใหญ่มกั ไม่
สะดวกในการมาโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. จึงล้างแผลเอง
โดยใช้น้ ายาล้า งแผลที่หลากหลายและท าให้แผลโดนน้ า
ตัว อย่ า งยังไม่ป ฏิบ ัติตามค าแนะน าของทางโรงพยาบาล
เท่าที่ควร ข้อมูลนี้ควรถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าทีท่ ่ีให้คาแนะนา
ผู้ป่ วย เพื่อ ให้ต ระหนัก ว่ า ไม่ ค วรคาดว่ า ผู้ป่ วยมีค วามรู้
เพียงพอแล้ว การทาแผลเองทีบ่ า้ นเป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้แต่ตอ้ ง
มีค วามรู้เ กี่ย วกับ การท าแผล ซึ่ง สามารถใช้น้ า ประปาที่
สะอาด หรือน้ าต้มสุกที่เย็นแล้ว หรือน้ าดื่มในการล้างแผล
และมีความถีใ่ นการล้างแผลอย่างเหมาะสม Fernandez (6)
พบว่า การใช้น้ าประปาที่สะอาดล้างแผลสดในผู้ใหญ่และ
เด็ก ท าให้ เ กิด อัต ราการติ ด เชื้อ ไม่ แ ตกต่ า งจากการใช้
น้ า เ ก ลื อ ป ร า ศ จ า ก เ ชื้ อ ส่ ว น Bigliardi (7) พ บ ว่ า
ประสิทธิภาพของโพวิโดนไอโอดีนเป็ นสารฆ่าเชือ้ ที่ดี และ
ไม่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการหายของแผล การใช้ โ พวิ โ ดน
ไอโอดีนในการวิจยั นี้พบว่า แผลไม่มกี ารติดเชือ้ เช่นเดียวกับ
การใช้น้ าเกลือปราศจากเชื้อหรือแอลกอฮอล์ แต่ การหาย
ของแผลช้ากว่า
ตัวอย่างร้อยละ 34.5 ต้องการยาปฏิชวี นะเมื่อเกิด
บาดแผล บ่งชี้ว่าตัวอย่างยังไม่มนใจว่
ั ่ าแผลจะหายเองโดย
การทาแผลอย่างเดียว หรือกลัวแผลติดเชือ้ และเป็ นรุนแรง
มากขึน้ การสารวจในนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย 480 คน พบว่า ตัวอย่างไม่เคยได้รบั ความรู้
เรื่องโรคที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 168 ราย (ร้อยละ
24.7) (13) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ัย ครั ง้ นี้ แพทย์
พยาบาล และเภสัชกรควรให้ความรูแ้ ละรณรงค์ให้เกิดความ
ตระหนักในผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลมากขึน้
ข้อจากัดในการวิจยั นี้ ได้แก่ การประเมินบาดแผล
มีลกั ษณะอัตวิสยั ซึง่ ได้จากลักษณะของแผลทีผ่ ปู้ ่ วยสังเกต
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ได้ การเก็บข้อมูลในผูป้ ่ วยบางรายต้องใช้ภาษาท้องถิน่ แทน
ภาษากลาง จึง อาจมีค วามคลาดเคลื่อ น พยาบาลแผนก
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน 2 คนเป็ นผูโ้ ทรศัพท์สมั ภาษณ์ทงั ้ นี้เพื่อลด
ความแปรปรวนจากการมีผู้สมั ภาษณ์ หลายคน อย่างไรก็
ตาม ผูว้ จิ ยั กาหนดให้ผสู้ มั ภาษณ์ไม่ใช่ผทู้ ท่ี าหัตถการ จึงไม่
เห็นลักษณะของแผลในวันแรก ทัง้ นี้เพื่อลดอคติจากการ
สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลที่เป็ นวัต ถุวสิ ยั ได้แก่
การเพาะเชือ้ จากบาดแผล การให้ตวั อย่างกลับมาพบแพทย์
เพื่อประเมินแผล หรือให้เจ้าหน้ าที่ไปเยี่ยมติดตามแผลที่
บ้าน รวมถึงการถ่ ายภาพเพื่อบันทึกเป็ นหลักฐานและให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ก่ อ นและหลัง การรัก ษานั ้น ยัง ไม่
สามารถทาได้เนื่องจากจานวนขนาดตัวอย่างที่ มาก จึงมี
ข้อจากัดด้านบุคลากร เวลา และงบประมาณในการวิจยั
การวิจยั นี้ใช้วธิ เี ลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้
ดุ ล ยพินิ จ และการตัด สิน ใจของพยาบาลแผนกอุ บ ัติเ หตุ
ฉุ กเฉินที่มคี วามรู้และประสบการณ์ แต่ เป็ นการเลือกที่ไม่
อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น จึงไม่สามารถอ้างอิงผลการวิจ ั ย
ไปยัง ประชากรซึ่ง เป็ นข้อ จ ากัด ของการวิจ ัย ครัง้ นี้ แต่
ประชากรที่ศึก ษามีลัก ษณะเป็ นเอกพัน ธ์ (homogeneity)
โดยมีเกณฑ์หรือแนวทางควบคุมการสังใช้
่ ยาปฏิชีวนะใน
ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ อ ย่ า งเข้ม งวด ดัง นั น้ ลัก ษณะประชากรและ
ลักษณะบาดแผล จะมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งและประชากร แต่ ก ารน าผลการศึก ษาไป
อนุ มานกับประชากรอื่นนอกขอบเขตการวิจยั ครัง้ นี้ได้นัน้
ต้องทาด้วยความระมัดระวัง โดยบริบทของสถานพยาบาล
ควรใกล้เคียงกันและมีแนวทางการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะเหมือน
หรือคล้ายกัน
การวิจยั ในอนาคตควรเปรียบเทียบอัตราการติด
เชือ้ ระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะกับยาหลอกในผูป้ ่ วยทีม่ ี
บาดแผลสะอาด โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ที่รดั กุมเพื่อลดอคติ
จากปั จจัยกวนทีม่ ผี ลต่อการติดเชือ้ และการหายของแผลได้
รวมถึงควรศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการหายของแผล 4 ด้าน
ได้ แ ก่ ปั จจัย ทางคลิ นิ ก จิ ต สัง คม การได้ ร ับ ความรู้ ท่ี
เกีย่ วข้อง และสถานทีท่ าการรักษา
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