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การรักษาบาดแผลไฟไหมใหไดผลดีจําเปนตองใหวนิิจฉัยดีกรีความลึกของบาดแผลไฟไหมไดดี 

ดวยเพราะ ปจจุบันถาเปนบาดแผลไฟไหมดีกรีตื้น นิยมรักษาโดยการทาดวยครีมยาที่มีประสิทธภิาพใน

การฆาเชื้อ (topical antibiotic treatment)  หรือปดผลิตภัณฑปดแผลตางๆซึ่งมีหลายชนิดในทองตลาดก็

เพียงพอ แตถาเปนบาดแผลไฟไหมดีกรีลึกการรักษาโดยวิธีผาตัดจะไดผลดีกวา 
การประเมินดีกรีความลึกของบาดแผลไฟไหม 
  การประเมนิความลกึของบาดแผลไหมมีความสาํคัญในการบอกถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

การวางแผนการรักษา และผลการรักษา 

ดีกรีความลึกของบาดแผลไฟไหม (Degree of burn wound)  แบงไดเปน 3 ระดับ คือ 

- ระดับแรก (First degree burn) 

- ระดับที่สอง (Second degree burn) 

- ระดับที่สาม (Third degree burn)  
1. แผลไหมระดับแรก (First degree burn)  
  การไหมจะจํากัดอยูที่ผิวหนงัชั้นหนังกาํพรา (epidermis) เทานัน้ โดยบาดแผลจะแดง (Erythema) 

แตไมมีตุมพอง (Blister) มีความรูสึกเจ็บปวดหรือแสบรอน โดยแผลประเภทนี้จะใชเวลารักษาประมาณ 7 

วัน โดยไมทิง้รอยแผลเปนเอาไว(ยกเวนถามีการติดเชื้ออักเสบ) ตัวอยางที่เหน็ชัดที่สุดไดแกแผลไหมจาก

แสงอาทิตย กลุมผูปวยที่กลบัจากการพกัตากอากาศ ไปชายทะเลมา หรือเปนพวก sun burn  การถูกน้าํ

รอน ไอน้ําเดือดหรือวัตถุที่รอนเพยีงเฉยีดๆ และไมนาน  

การรกัษาที่เหมาะสมคือ การใชครีมยาทาแผลเฉพาะภายนอก (Topical antibiotic treatment) หรือ ปด

ดวยผลิตภัณฑปดแผลชนิดตางๆ  

2. แผลไหมระดับที่สอง (Second degree burn)   แบงยอยออกเปน 2 ชนิด  

  - บาดแผลระดับที่สองชนิดตื้น (Superficial partial-thickness burn) จะเกิดการไหมข้ึนที่ชัน้หนงั

กําพราตลอดทั้งชัน้ (ทั้งชัน้ผิวนอกและชัน้ในสุด) และหนงัแท (dermis) สวนที่อยูตื้น ๆ (ใตหนังกําพรา) แต

ยังมเีซลลที่สามารถเจริญทดแทนสวนที่ตายได จึงหายไดเร็วและไมเกิดเปนแผลเปนเชนกนั (ยกเวนถามี

การติดเชื้อ)   

  มักเกิดจากถกูของเหลวลวก หรือถูกเปลวไฟ ลักษณะอาการและบาดแผลโดยรวมคือมีตุมพองใส 



ถาลอกเอาตุมพองออก พืน้แผลจะมีสีชมพ ูชื้นๆ มีน้าํเหลอืงซึม และคนไขจะมีอาการปวดแสบมากเพราะ 

เสนประสาทบริเวณผิวหนงัยงัเหลืออยูไมไดถูกทาํลายไปมากนัก  การหายของแผลใชเวลาประมาณ 2-3 

สัปดาห ไมเกดิแผลเปน  

  การรักษาที่เหมาะสมคือ การใชครีมยาทาแผลเฉพาะภายนอก (Topical antibiotic treatment) 

หรือ ปดดวยผลิตภัณฑปดแผลชนิดตางๆ 

  - สวนบาดแผลระดับที่สองชนิดลึก (Deep partial-thickness burns) จะเกิดการไหมข้ึนที่ชัน้ของ

หนงัแทสวนลกึ ลักษณะบาดแผลจะตรงกันขามกบับาดแผลระดับที่สองชนิดตื้น (superficial secondary 

degree burn) คือ จะไมคอยมีตุมพอง, แผลสีเหลืองขาว, แหง และไมคอยปวด บาดแผลชนิดนี้มโีอกาส

เกิดแผลเปนไดแตไมมาก ถาไมมีการติดเชื้อซํ้าเติม แผลมักจะหายไดภายใน 3-6 สัปดาห การใชยา

ปฏิชีวนะเฉพาะที่จะชวยใหแผลไมติดเชื้อ  
3. แผลไหมระดับที่สาม(Third degree burn)  
  บาดแผลไหมจะลึกลงไปจนทําลายหนงักาํพราและหนังแททัง้หมด รวมทั้งตอมเหงื่อขุมขนและ

เซลลประสาท ผูปวยมักไมมคีวามรูสึกเจ็บปวดที่บาดแผล อาจกนิลึกถงึชั้นกลามเนื้อหรือกระดูก บาดแผล

จะมีลักษณะขาว ซีด เหลือง น้ําตาลไหม หรือดํา หนาแขง็เหมือนแผนหนงั แหงและกราน อาจเหน็รอยเสน

เลือดอยูใตแผนหนานัน้ และเนื่องจากเสนประสาทที่อยูบริเวณผิวหนงัแทถูกทําลายไปหมดทาํใหแผลนี้จะ

ไมมีความรูสึกเจ็บปวด บาดแผลประเภทนีจ้ะไมหายเอง จําเปนตองรักษาดวยการผาตัดปลูกผิวหนงั 

นอกจากนีจ้ะมีการดึงร้ังของแผลทําใหขอยึดติด เมื่อหายแลวจะเปนแผลเปน บางรายจะพบแผลเปนทีม่ี

ลักษณะนนูมาก (hypertrophic scar or keloid)  มักเกดิจากไฟไหมหรือถูกของรอนนาน ๆ หรือไฟฟาช็อต 

ถือเปนบาดแผลที่รายแรง  

    
A                           B 

 
รูป A,B  บาดแผลไฟไหมชนิด superficial partial thickness burn  

 



              

 
                          C                                                          D 
รูป C บาดแผลไฟไหมชนิด deep partial thickness secondary degree burn  

รูป D  บาดแผล full thickness burn wound มีลักษณะแหง รอยไหมดํา เห็นรอยเสนเลือดอยูใตแผนหนา

นั้น 

การรกัษาบาดแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 
  เมื่อไดรับบาดเจ็บ หามใชน้าํแข็งหรือน้าํเย็นจัดประคบ เพราะอาจทาํใหบาดแผลลกึมากขึน้ได ควร

ลางทําความสะอาดแผลดวยน้ําสะอาดอณุหภูมิหอง อาจใชสบูออนชะลางสิง่สกปรกออกไปกอนและลาง

ดวยน้าํสะอาด จากนั้นใชผาสะอาดปดแผลและไปพบแพทย ไมควรใชยาสีฟนหรือครีมอ่ืนใดชะโลมบนแผล 

เพราะอาจทาํใหแผลมีโอกาสติดเชื้อมากขึน้ ปจจุบนัการดูแลรักษาบาดแผลไฟไหมน้ํารอนลวก (Burn) มี

ความกาวหนาเปนอยางมาก มวีัสดุปดแผลใหมๆ (Burn wound dressing product) ที่มีคุณภาพดีหลาย

ชนิด การเลือกใชวัสดุปดแผลอยางถูกตองและการดูแลอยางใกลชิดของแพทย จะทําใหบาดแผลหายเร็ว

ข้ึน ลดความทกุขทรมานของผูปวยจากบาดแผลไฟไหม น้ํารอนลวกลงไดมาก และการเกิดแผลเปนลดลง 

ดังนัน้หากมีบาดแผลไฟไหม น้าํรอนลวก ควรไดรับการรักษาทีถู่กตองจากแพทยโดยเร็วขอควรทราบ
เกี่ยวกับการรักษาแผล superficial secondary degree burn  ดวยยาฆาเชื้อทาภายนอก (Topicial 
antibiotic) และ Burn wound dressing product 
  Topical antibiotic และ burn wound dressing product นั้นเหมาะทีจ่ะใชในบาดแผลไฟไหม

แบบตื้น ที่เปนแบบ superficial secondary degree burn โดย Topical antibiotic ทีน่ิยมใชกันมากสุดคือ 

1% ซิลเวอรซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine) เพราะมีฤทธิ์กวางในการครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย  ในกรณี

ที่ใชไปนานๆเกิดเชื้อด้ือยา อาจเปลี่ยนไปใชตัวอ่ืนตาม sensitivity  ของเชื้อ เชนใช Gentamicin cream ถา

เปนเชื้อ gram negative, ใชเปน Fucidine cream ถาเปนเชื้อ gram positive เชน Streptococcus, 

staphylococcus หรือเชื้อ MRSA, MEBO หรือ Oxoferin ชวยกระตุน wound epithelization ใชดีในกรณี

ที่บาดแผลไฟไหมใกลหายแลว  



Burn wound dressing product มีหลายผลิตภัณฑที่ใชกันแพรหลาย เชน Acticoat, Urgotul 

SSD, Aquacel Ag, Mepitel, Askina Calgitrol Ag  เปนตน ทกุผลติภัณฑใชไดผลดี ถาเราเลือกใชเหมาะ

กับดีกรีของบาดแผลไดถูกตอง จะเหน็ไดวา จะไดผลดีเมื่อเลือกใชกับบาดแผลตื้น แบบ superficial 
secondary degree burn เทานั้น ถาเปนบาดแผลลกึตั้งแต deep secondary degree ถึง third degree 
burn นั้น การรักษาโดยการผาตัดไดผลดีกวา   
แนวทางการดูแลบาดแผลไฟไหมที่มคีวามรุนแรงนอยและแผลเฉพาะที ่
  1.สามารถใหการรักษาแบบคนไขนอกได โดยลางแผลดวยน้าํเกลือทีป่ราศจากเชื้อ และถามีคราบ

เขมาติดแนน อาจใชสบูชวยลางออกได หามถูแผลแรงๆ เพราะจะทําใหมีการบาดเจบ็เพิ่มข้ึน หลังจากลาง

แผลแลว ใชผาที่ปราศจากเชื้อซับน้ําใหแหง ใหยาปฏิชวีนะชนิดทาและใหยากนับาดทะยัก 

  2.แผล Second degree burn ขนาดไมกวาง หลงัจากลางแผลแลว ทายาลงบนแผล และปดทับ

ดวย non adherent dressing หรือปดแผลดวย biologic dressing เลย แลวใชผากอซหลายๆ ชั้นปดทับ

อีกครั้ง 

  3.แผล Second degree burn ขนาดกวางมากกวา 3% หรือแผล Third degree burn ควรทาแผล

ดวย topical chemotherapeutic agent แลวปดทับดวย non adherent dressing และ ผากอซหลายๆ ชั้น 

และควรเปดแผลดูและเปลี่ยน dressing หลังจากนัน้ 24-48 ชั่วโมง ถาแผลไมมีอาการ ติดเชื้อก็ทิ้งไวนาน 

2-3 วัน จงึเปลีย่นแผลอีกครัง้ ถาแผลไมหายเองภายใน 3 อาทิตยและมีขนาดใหญควรทํา skin graft 

  4.บาดแผลไฟไหมบริเวณใบหนา ควรทาแผลดวย 1% คลอแรมฟนีคอล (chloramphenicol 

ointment) และเปดแผลทิ้งไว ควรทายาบอยๆ วนัละ 3-4 คร้ัง เพื่อไมใหแผลแหง ถาจะใชยาทาซิลเวอร

ซัลฟาไดอะซนี (silver sulfadiazine) ตองระวังอยาใหยาเขาตา 

  5.บาดแผลไฟไหมที่มือ หลงัจากทายาและปดแผลแลว แนะนําใหใสเฝอกดาม ยกมือและแขนสูง

กวาระดับหัวใจ หลงัจาก 72 ชั่วโมงไปแลว สามารถถอดเฝอกออกและเริ่มทําการบริหารกลามเนื้อบริเวณที่

มีบาดแผลตอ 

  6.บาดแผลไฟไหมที่ขา หลงัจากทายาและปดแผลแลว ใหยกขาสูง และ bed rest นาน 72 ชั่วโมง 

แลวจึงเริ่มใหเดินได ถาไมมแีผลที่ฝาเทา 

  7.บาดแผลไฟไหมที่บริเวณอวัยวะสืบพนัธุ (genitalia) ใหเปดแผลทิ้งไวหลังจากทายาแลวโดยไม

ตองปด แผล ลางแผลและทายาใหมทุกครัง้ที่ขับถาย    

  8.บริเวณขอตอตางๆของรางกายทีม่ีแผลคอนขางลึก เชน ขอพับแขน ขอศอก ขอมือ นิว้มือ ขอเทา 

ไหล คอ อาจเกิดแผลเปนดึงร้ัง มีผลใหขอตอตางๆยึดติด เคลื่อนไหวไดไมเต็มที่ ผิดรูปผิดรางไปจากเดิม 

และอาจเกิดความพิการขึ้นได  ควรบริหารขอตอนั้นๆอยางจริงจังและสม่ําเสมอ      

  9.เมื่อแผลหายดีแลวตองระวังไมใหถูกแสงแดด 3-6 เดือน และใชน้ํามันหรือครีมโลชั่นทาที่ผิวหนงั 

เพื่อลดอาการแหงและคัน สําหรับแผลทีห่าย โดยใชเวลามากกวา 3 อาทิตย หรือแผลที่หายหลังจากทาํ



ผาตัด skin graft แนะนาํใหใสผายืด (pressure garment) เพื่อปองกนัแผลเปนนนูหนา (hypertrophic 

scar) 

 
 
 
 


