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การพยาบาลผูปวยแผลเทาเบาหวานโดยการฟนฟูพื้นแผลแบบผสมผสาน                                        

รวมกับหนอนบําบัด: กรณีศึกษา

อโณทัย  ผาสุข   พย.บ., กศ.ม.

บทคัดยอ
 แผลเทาเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนใหญเกิด

จากไมสามารถควบคมุระดบันํา้ตาลในเลอืดไดทาํใหแผลตดิเชือ้ลุกลามอยางรวดเรว็หากไดรบัการดแูลรกัษา

ที่ไมถูกตองผูปวยจะตองนอนในโรงพยาบาลนานข้ึน อาจรุนแรงจนตองตัดเทาไดและคาใชจายสูงมากข้ึน 

ซึ่งสงผลกระทบตอผูปวยทั้งดานรางกายจิตใจคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการดูแลแผลมีหลัก

การทีส่าํคญัคอืการดแูลพืน้ของแผลอยางมปีระสทิธภิาพ ประเมนิการหายของแผลอยางสมํา่เสมอกาํจดัเนือ้

ตายเพือ่ลดการขดัขวางกระบวนการหายของแผลและสงเสรมิปจจยัทีช่วยในกระบวนการหายของแผลเชน

ความชุมช้ืนและสภาพที่เหมาะสมแกการเจริญของเนื้อเยื่อใหม

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการท่ีดีสําหรับการดูแลพ้ืนแผลแบบผสมผสานโดย

ใชหนอนบําบัดแผลชนิด wet และ dry gangrene วิธีดําเนินการศึกษาใชรูปแบบการศึกษาเหตุการณเฉพาะ 

(situation analysis) ใชวิธีการคัดเลือกกรณีที่จะศึกษาอยางชัดเจน (comprehensive sampling) และกําหนด

กลุมตัวอยางที่มีลักษณะเฉพาะตัว (typical case sampling) ไดศึกษาเปรียบเทียบผูปวยท่ีไดรับการฟนฟูพื้น

แผลดวยหนอนบําบัดผสมผสานกับวิธีการอื่นๆ โดยรายแรกพบ infected DM foot ลักษณะ wet gangrene 

plan major amputation รายที่ 2 พบ DM foot ลักษณะ dry gangrene plan minor amputation เมื่อไมตอบ

สนองตอแนวทางการรักษาทางการแพทย พยาบาลจึงใชวิธีหนอนบําบัด (maggot therapy) 1ชุดการรักษา 

(9 วัน) และใชนํ้าผึ้งมานูกาในการสรางความชุมชื้นตอจนกระทั่งแพทยสามารถทําผิวหนังปะปลูกได (skin 

graft) โดยไมถูกตัดเทาในรายที่ 1 ซึ่งใชเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 72 วัน รายที่ 2 ไมจําเปนตองทําผิวหนัง

ปะปลูกโดยไมถกูตัดนิ้วเทา รักษาตัวในโรงพยาบาล 53 วัน

 การใชหนอนบําบดัเปนการแพทยทางเลือกตองไดรบัความยนิยอมทัง้ทีมผูรกัษาและผูปวยเนือ่งจาก

เปนทางเลือกดานการรักษาท่ีมคีาใชจายสวนตัวของผูปวยและครอบครัวนํา้ผึง้มานูกาเปนวสัดทุางการแพทย

ที่ชวยสงเสริมการหายของแผลไดในพื้นแผลท่ีเหมาะสม
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Abstract
 Diabetic foot ulcers are a major cause of hospitalization among diabetic patients. Most of them 

are unable to control their blood sugar level effectively, causing the infected wound to spread rapidly. 

Without proper maintenance, patients run high risks of amputation requiring long periods of hospitalization 

and incurring high medical costs. This greatly affects the patient physically, emotionally, their quality of 

life, and financial and social life. An important part of wound care is the efficient care of the wound bed, 

usually assessment, appropriated debridement and wound bed revival of tissue granulation.

 This objective study compared maggot therapy for wound bed care in wet and dry gangrene. The 

type of case study used was situation analysis and comprehensive sampling. The purposeful sampling 

strategies used by typical case sampling were utilized. The first study was a patient with wet gangrene 

infected diabetic foot ulcers who was scheduled for major amputation. The second patient had dry gangrene 

diabetic foot ulcers who was scheduled for minor amputation if the wound did not respond to medical 

treatment. One course of maggot therapy (9 days) was started and followed with Manuka honey to keep 

the wounds moist. Finally, the findings found that the length of stay of the first patient was 72 days with 

his foot saved with skin grafting, and the length of stay of the second patient was 53 days, his big toe was 

saved without grafting. The suggestion that maggot therapy was used first as alternative treatment with 

the commitment of the patient and the care team, and, second, Manuka honey is appropriate for the wound 

bed.
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บทนํา
 จากการศึกษาของ Wisconsin cohort study 

พบวา คนไขโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลท่ีเทารอย

ละ 15 โดยรอยละ 6 ตองนอนโรงพยาบาลเพราะมี

แผลที่เทาและตองนอนโรงพยาบาลนานกวาคนไข

ไมใชเบาหวานถึงรอยละ 59 อัตราเสี่ยงตอการถูก

ตัดขาในผูปวยเบาหวานเพศชายและสูงอายุจะ

เปน15-40 เทาของผูปวยที่ไมไดเปนเบาหวาน (ชาญ

เวช ศรัทธาพุทธ และคุณากร ภูรีเสถียร, ม.ป.ป.) 

การสํารวจในผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน พบวาอัตรา

ชุกชุมของภาวะแทรกซอนท่ีเทาซ่ึงรวมแผลท่ีเทา 

ภาวะ gangrene และผูปวยทีต่องถกูตัดขา อยูในอตัรา

รอยละ 14

 การเปล่ียนแปลงโรคเบาหวานในระยะ

แรกทําใหเสนประสาทเส่ือม การทํางานของระบบ

ประสาทสวนปลายเกิดความบกพรอง ระบบ

ประสาท Sympathetic ที่ควบคุมตอมเหงื่อหยุดทํา

งานฝาเทาแหงแตกเกิดแผลไดงาย ตอมาเกิดหลอด

เลือดแดงที่ขาตีบตัน (Ischaemic Ulcer) แผลหายชา 

มีเนื้อตาย และลุกลาม มีการเกาะตัวของแคลเซียม

และไขมัน (atheromatous plaque) ที่ผนังหลอด

เลอืดแดงทําใหผนงัหนาและแข็ง รแูคบลงเลือดผาน

ไดนอย สงผลใหเกิดแผลชนิด dry gangrene หรือ 

wet gangrene การอักเสบของแผลระยะแรกบรเิวณ

ผิวหนังและชั้นไขมันแผลที่เกิดเปนหนองเรียกวา 

superficial abscess ถาการอักเสบลุกลามถึงทาง

เดินนํ้าเหลือง บวมแดงรอบแผลเรียกวา cellulitis 

ถาอักเสบลุกลามถึงชั้นพังผืดที่หุมกลามเนื้อเรียก

วา fasciitis การติดเชื้อที่รุนแรงลุกลามจนชั้นพังผืด

ถูกหนองกัดเซาะเรียกภาวะ necrotizing fasciitis 

ถาไมรักษารีบดวนนําไปสูภาวะ septicemia ถาการ

อักเสบเร้ือรังถึงชั้นกระดูก chronic osteomyelitis 

(ดาววรรณ คุณยศยิ่ง, 2010) ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิด

แผลที่เทาในผูปวยเบาหวานประกอบดวยอายุเฉลี่ย

มากกวา65ปเปนเบาหวานมากกวา 10 ปและถา

เปนเบาหวานนาน 25 ปขึ้นไปมีโอกาสเกิดแผลที่

เทาตองถูกตัดขาสูงรอยละ 11เพศชายมีความเสี่ยง

มากกวาเพศหญิงผูปวยเบาหวานที่คุมระดับนํ้าตาล

ไมไดสูบบุหรี่มีโรคแทรกซอนทางตาไตหัวใจพบวา

มีความเส่ียงตอการเกิดแผลท่ีเทาสูงการเส่ือมของ

หลอดเลอืดไปเลีย้งบรเิวณเทาและการเสือ่มของเสน

ประสาทท่ีเทามโีอกาสเกิดแผลซ้ําทีเ่ดมิภายใน 2-5 ป 

(วีณา ศรีสําราญ, 2557)

 เมื่อเกิดบาดแผลใน 3-5 วันจะมีการเพิ่ม

จํานวนของ fibroblast และหลอดเลือดเปนกลไกให

เน้ือเย่ือกลับคืนสภาพและทําหนาที่ไดใกลเคียงกับ

ของเดิม กระบวนการของ wound healing มีกลไก

สาํคัญท่ีเปนพืน้ฐานการหดตวัของบาดแผล (wound 

contraction) คอืการสราง granulation tissue และการ

งอกใหม การทาํแผลจงึมคีวามสาํคญัในการสงเสรมิ

การหายของแผลเน่ืองจากเปนการกําจัดส่ิงสกปรก

สิ่งแปลกปลอมหนองหรือเนื้อเยื่อท่ีตายแลวออก

จากแผลโดยรบกวนการสรางเนื้อเย่ือใหมนอยท่ีสุด 

(DeLaune& Ladner (2002) อางถึงใน ขวัญจิตร

ปุ นโพธ์ิ ,  2555)การทําความสะอาดแผลตอง

คํานึงถึงการปกปองแผลที่กําลังหายดวย (ยุวดี 

เกตุสัมพันธ, นภาพร อภิรดีวจีเศรษฐ, สุรีรัตน 

ชวงสวัสดิ์ศักดิ์,และอัญชนา ทวมเพ่ิมผล(2545)

การทําแผลท่ีมีประสิทธิภาพตองมีการประเมิน

การหายของแผลอยางสมํ่าเสมอทําแผลไดเหมาะ

สมตามสภาพไมมีสิ่งขัดขวางกระบวนการหาย

ของแผลและสงเสริมปจจัยในกระบวนการหาย

ของแผลเชนความชุมช้ืนและสภาพที่เหมาะสมแก

การเจริญของเนื้อเยื่อใหมและหนังกําพรา (วรนุช
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เกียรติพงษถาวร, อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ, สมคิด

โพธิ์ชนะพันธุ, และผองศรี ศรีมรกต (2545) ใน

กรณีแผลเรื้อรังแผลจะไมหายตามขั้นตอนขาง

ตนแตจะมีการหยุดที่ระยะใดระยะหน่ึงการทํา

แผลดวยวิธีปกติทั่วไปไมสามารถสงเสริมการ

หายของแผลท่ีมีระยะอักเสบติดเชื้อได (รัตนา 

อยูเปลา, 2553) จาํเปนตองมกีารเลอืกใชวสัดทุีส่ราง

ความชุมชื้นใหบาดแผลไดเหมาะสม การตกแตง

บาดแผลและการกาํจดัเนือ้ตายดวยกระบวนการหาย

ของแผล (autolytic debridement) วิธีทางศัลยกรรม 

(surgical and sharp debridement) วิธีใชนํ้ายอย (en-

zymatic debridement) เปนวิธีการกําจัดเนื้อตายโดย

ใชนํ้ายอยที่ยอยสลายเนื้อตาย (exogenous enzyme) 

วิธีทางกลศาสตร (mechanical debridement)และ

วิธีทางชีวภาพ (biological debridement) โดยใช

ตัวหนอนของแมลงวัน (maggot) การรักษาแผล

ดวยตัวออนของแมลงวันหรือเรียกวา biotherapy 

หรือ maggot debridement therapy (MDT) หรือ 

biosurgeryในการสมานแผลติดเชื้อเรื้อรัง ใน

อดีตการรักษาแผลโดยใชตัวออนของแมลงวัน

ถูกค นพบโดยชาวพ้ืนเ มืองออสเตรเ ลียและ

ชาวอินเดียนเผ ามายาในทวีปอเมริกา  โดยตัว

ออนของแมลงวันหัวเขียว Lucilia (Phaenicia)

sericata เปนชนดิแรกทีถ่กูนาํมาใหในการรกัษาแผล

เนื่องจากมีลักษณะสําคัญ คือตัวออนของแมลงวัน

ชนิดนี้สามารถกําจัดเนื้อเยื่อที่ เน าเสียมากกวา

เนื้อเยื่อดีมีขนาดเล็กจึงไมรบกวนบาดแผลมาก

มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําใหการรักษาใช

เวลานอยเพาะเลี้ยงตัวออนไดงายในหองเพาะเลี้ยง

แมลงวนัมกีารใชตวัออนของแมลงวนัในการในการ

รักษาแผลอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

รักษาแผลท่ีวิธีการทางการแพทยปกติไมประสบ

ความสําเร็จเชนแผลเรื้อรังของผูปวยเบาหวานแผล 

Osteomyelitis และแผลที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย

ที่ดื้อยา เชน Methicilin-resistantStaphylococcus 

aureus (MRSA) (อโณทัย  ผาสุข, 2557)

 จากฐานขอมูลงานวิจัยในประเทศไทย 

(ThaiLIS) มีการศึกษาวิจัยในเชิงการรักษาแผลโดย

ใชหนอนบําบัดเพียง 1 เรื่อง เปนการศึกษาของ 

สวุรรณ ีเอีย่มคง (2552) โดยทําศกึษาคาใชจายการใช

หนอนบําบดัแผลเร้ือรงัโดยเปรียบเทียบกับวธิเีดมิที่

โรงพยาบาลบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

พบวา เวลาเฉล่ียที่ใชในการรักษาแผลเร้ือรังโดยตัว

หนอน (6.5 วัน) สั้นกวาเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการรักษา

แผลเรื้อรังโดยวิธีเดิม (14 วัน) ผูปวยที่ไดรับการ

รักษาแผลเร้ือรังโดยตัวหนอนสวนใหญไมตองรับ

การรักษาโดยการตัดอวัยวะ (98.75%) แตผูปวยท่ี

ไดรับการรักษาแผลเร้ือรังโดยวิธีเดิมสวนใหญกลับ

ตองรับการรักษาโดยการตัดอวัยวะ (7.14%) คาใช

จายเฉล่ียในการรักษาแผลเร้ือรงัโดยตัวหนอน (6,700 

บาทตอคน) ตํ่ากวาคาใชจายเฉล่ียในการรักษาแผล

เร้ือรังโดยวิธีเดิม (16,133.33 บาทตอคน) แสดงให

เห็นวาการรักษาแผลเรื้อรังโดยตัวหนอนสามารถ

ลดคาใชจายในการรักษาแผลเร้ือรังในโรงพยาบาล

ได อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการลดระยะเวลาการ

รักษาแผลเรื้อรังและลดความเสี่ยงที่จะตองรับการ

รักษาโดยการตัดอวัยวะ 

 การดแูลผูปวยทีม่กีารแผลเรือ้รงัในหอผูปวย

ศัลยกรรมชายโรงพยาบาลบางละมุงพบวารอยละ 

25 ของจาํนวนผูปวยทีเ่ขารบัการรกัษาดวยบาดแผล

เรื้อรังมีขนาดใหญ และรอยละ 90 ของผูปวยแผล

เร้ือรังเปนผูปวยแผลท่ีมีภาวะเบาหวานรวมในป 

2558 ไดรับการตัดแตงแผลโดยแพทย 78 ราย ตัดนิ้ว

เทา 7 ราย ตดัขาใตเขา 2 ราย และไดรบัการทําผิวหนัง
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ปะปลูก 15 ราย จากการนิเทศการดูแลบาดแผลใน

หนวยงานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุงพบ

วาระหวางการดูแลบาดแผลของพยาบาลในแตละ

วันผูปวยและญาติจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

หายของแผลเน่ืองจากผูปวยสวนมากเกรงวา “ตน

จะตองสูญเสียอวัยวะเชนนิ้วมือ นิ้วเทาหรือเทา” 

เนื่องจากความรุนแรงของแผลทําใหเกิดการตาย

ของเซลลเนื้อเย่ือ ผูศึกษาพบกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ

ในการที่ผูศึกษาใชบทบาทของวิชาชีพพยาบาลใน

การคนหาปญหาและประสานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ

ใหโอกาสในการรักษาอวัยวะของผูปวยแผลเทาเบา

หวาน 

วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาแผล

แบบผสมผสานโดยใชหนอนบําบัดแผลชนิด wet 

และ dry gangrene   

วิธีดําเนินการศึกษา
 การศึกษาคร้ังนี้ ใช รูปแบบการศึกษา

เหตุการณเฉพาะ (situation analysis) ใชวิธีการคัด

เลือกกรณีที่จะศึกษาอยางชัดเจน (comprehensive 

sampling) และกําหนดกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัว (typical case sampling) โดยใชเกณฑใน

การคัดเลือก คือ เปนผูปวยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. รับไวในหอผูปวยศัลยกรรมชายดวย

วินิจฉัยแรกรับวา DM foot 

 2. แพทยใหความเห็นการรักษาวาตองทํา 

amputation และผูปวยปฏิเสธการทํา amputation

 3. แพทยเจาของไขใหความยินยอมในการ

ใชหนอนบําบัด

 4. ไดรับการรักษาอาการของโรคเบาหวาน

ตามแผนการรักษาเดิมของแพทย ทั้งยากิน อินซูลิน

และการตรวจ DTX

 5. ผูปวยใหความยินยอมใหทําการศึกษา

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูศกึษาติดตอผูปวยท่ีมคีณุสมบตัติามเกณฑ

ทีก่าํหนดอธิบายวัตถปุระสงคของการศึกษาโดยเพ่ิม

รายละเอียดในการรักษาความลับของผูปวยเมื่อได

รับความยินยอมจากผูปวยแลวผูศึกษาจึงวางแผน

การพยาบาลโดยยึดกระบวนการพยาบาล 4 ขัน้ตอน

คือ

 1.การประเมินภาวะสุขภาพโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการตรวจรางกายการซักประวัติ

และการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับอาการสําคัญ

ประวตักิารรกัษาพยาบาลประวตักิารแพยาและสาร

เคมีประวัติการเจ็บปวยทั้งในอดีตและในปจจุบัน

ประวัติครอบครัวและผลการตรวจทางหองปฏิบัติ

การ

 2.วางแผนการพยาบาลโดยใชข อมูลท่ี

รวบรวมไดและขอมลูจากการศกึษาคนควาจากตาํรา

และเอกสารที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวานการหาย

ของแผล หนอนบําบัด และนํ้าผึ้งมานูกา ตลอดจน

ปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของไดแก

 2.1 ระยะทําแผลหลังจากแพทย debride-

ment ใชวิธีการทําแผลแบบ wet dressing และ 

surgical and sharp debridement เพื่อกําจัดเซลลที่

ตายทั้งแบบ wet และ dry gangrene ทุกวันๆ ละครั้ง 

โดยแพทยจะตดิตามความกาวหนาสปัดาหละ 2 คร้ัง

 2.2 ระยะที่แพทยลงความเห็นว าต อง

ทํา amputation เม่ือแพทยประเมินความกาวหนา

ของแผลแลวพบวามีความเส่ียงตอการลุกลามของ



85The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23  No. 2  July - December 2017

เซลลที่ตายเพ่ิมขึ้น แพทยเปนผูแจงใหผูปวยทราบ

แผนการรักษา และพยาบาลจะเตรียมความพรอม

ของผูปวยในการเขารับการผาตัด

 2.3 ระยะเริ่มใชหนอนบําบัด เมื่อผูปวยไม

ยินยอมที่จะตัดอวัยวะบางสวน พยาบาลจะปรึกษา

แพทยเพือ่ใชทางเลือกในการรักษา เมือ่มคีวามพรอม

ทัง้แพทย และผูปวย พยาบาลจึงเร่ิมการประสานงาน

ในการนําหนอนบําบัดมาใช แบงเปน

   2.3.1 การเตรียมคาใชจาย เนื่องจาก

ตองสั่งซื้อจากบริษัทจึงตองมีการเตรียมคาใชจาย

ใหพรอม (กรณีศึกษา ผูปวยทั้ง 2 ราย เปนผูมีราย

ไดนอย พยาบาลจึงประสานหาผูบริจาคให รายละ 

7,000 บาท)

   2.3.2 การประสานงาน เกีย่วกบัการรับ

สงหนอนใหนาํสงถงึโรงพยาบาลในเวลาท่ีเหมาะสม

ขนาดของบาดแผลที่ตองการอุปกรณคลุมหนอน

   2.3.3 ขั้นตอนการเร่ิมใชหนอน โดย

   1)  ทําความสะอาดบาดแผลและ

บรเิวณโดยรอบโดย นํา้เกลอืลางแผลเพยีงอยางเดยีว

เทานั้น และเช็ดรอบแผลใหแหง

   2)  นาํผาคลมุหนอนท่ีไดรบัจากบริษทั 

วางคลุมบนพื้นที่ของบาดแผล 

   3)  นําตัวหนอนใสลงบนพื้นของ

แผล และใชพลาสเตอรปดโดยรอบใหแนน ปองกัน

หนอนหลุดออกมาเมื่อมีขนาดโตขึ้น

   4)  ใชกอซชุบน้ําเกลือลางแผลวางทบั

บนผาคลุมหนอน โดยใสใหมีความชุมชื้นมากพอที่

ชวยใหหนอนสามารถเคลื่อนไหวได

   5)  วางกอซซอนเพื่อปดแผลและพัน

ทับดวยกอซมวนอยางหลวมๆ 

   6)  เปลี่ยนวัสดุในขอ 4 และ 5 ทุกวัน 

เมื่อครบวันที่ 3 จึงเปล่ียนชุดหนอน และนําชุดใหม

วางทดแทน

   7)  ถายภาพบาดแผลทุกคร้ังทีเ่ปล่ียน

ชุดหนอน ประเมินความกาวหนาของพ้ืนแผล 

สังเกตจากสีของเนื้อเย่ือไดแก เสนเอ็นตองขาว

เคลือบเอ็นตองใส มีความชุมชื้น พื้นแผลสวนที่

เปนเนือ้เยือ่ตองมสีชีมพคูอนไปทางสแีดงมเีลือดมา

เลี้ยง ไมแหง ถาพบ slough หรอื necrotic tissue ตอง 

debride ออก กอนการวางหนอนชดุตอไปเพือ่ชวยให

หนอนสามารถกาํจดัเซลลทีเ่ปนเปาหมายไดมากขึน้ 

ลดจํานวนครั้งของการจายเงินซื้อเพิ่ม

   8)  แพทยประเมินผลการรักษา และ

เปลี่ยนวิธีการทําแผลในลําดับตอไป
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 2.4 ระยะเริ่มใช manuka honey เนื่องจาก

หนอนบําบัดเปนวัสดุที่มีคาใชจายสูง เมื่อหนอน

สามารถกําจัดเซลลที่ตายไดจนกระทั่งเห็นพื้นแผล

ทีเ่ปน granulation ทีด่แีลว แพทยจะเลอืกใชวสัดทุีม่ี

ในโรงพยาบาลมาทดแทน โดยการเลอืกใชนํา้ผึง้มานู

กาใสแผล ทกุ 3 วนั โดยไมรบกวนพ้ืนแผล เนือ่งจาก

มีความช้ืนมากพอ และมีสารท่ีลดการเติบโตของ

แบคทีเรียวางบนพื้นแผลเพ่ือลดการตายของเอ็น

หลังเทา

 2.5 ระยะทีท่าํ skin graft เมือ่แพทยประเมิน 

granulation ของพ้ืนแผลเต็มคลุมเอ็นหลังเทา

ทั้งหมด จึงนําไปวาง skin graft เปนขั้นตอนสุดทาย

 3. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนท่ีวางไว

 4. ติดตามประเมินผลการดํา เนินงาน

ตามแผนโดยประเมินประสิทธิภาพของการดูแล

บาดแผลจากความสมบูรณของพื้นแผลที่มีความ

พรอมในการเขารับการรักษาในลําดับตอไป ไดแก 

  4.1 เปลีย่นวสัดอุืน่ในการรกัษาพืน้แผล

ได 

  4.2  สามารถทํา Skin graft ได

  4.3  แพทยสามารถจําหนายได 

 5. พรอมท้ังสรปุผลการปฏิบตักิารพยาบาล

และเผยแพรความรูที่ไดรับ

เครื่องมือวิจัย

 1. ชุดทําแผล ประกอบดวย  ถาดหลุม

สําหรับทําแผล 1 อัน  non-tooth forceps 1 อัน tooth 

forceps 1 อัน สําลี และ กอซปดแผล (ขนาดและ

จํานวน ตามขนาดของบาดแผล)

 2. กลองถายภาพ

 3. นํา้เกลือลางแผล 1,000 ซซี.ี (หรอืมากกวา

ตามขนาดของบาดแผล)

 4. พลาสเตอรชนิด เทปผาทางการแพทย

และผาพันแผล 

 5. ชุดหนอนจากบริษัท  ภายในกล อง

ประกอบดวย หลอดบรรจุหนอน 1 หลอด ผาคลุม

ปองกนัหนอนออกนอกพืน้ท่ี 1 แผน (เทาขนาดแผล)

 การตรวจสอบคุณภาพของการทําแผล

 บาดแผลท่ีมีการตายของเซลลในระดับ

ความลึกของชั้นพังผืดท่ีหุมกลามเนื้อ ไมสามารถ

กาํหนดระยะเวลาในการรักษาพ้ืนแผลได ตองคํานึง

ถงึปรมิาณหนองและสารคดัหลัง่ท่ีคางในชองเซลล

ตางๆ สวนการฟนฟูพื้นแผลโดยใชหนอนบําบัด 

และนํ้าผ้ึงมานูกา สามารถกําหนดระยะเวลาไดจาก

รอบของอายุหนอน และวัสดุ คือ ทุก 3 วัน ประเมิน

พฒันาการของแผลท่ีมกีารงอกของเซลลใหมและไม

พบการตายของเสนเอ็น

ผลการศึกษารายกรณี
กรณีศึกษา รายท่ี 1

 ผู ปวยเพศชาย อายุ 40 ป เชื้อชาติ ไทย 

สัญชาติ ไทย สถานภาพสมรส คู นับถือศาสนา

พุทธ อาชีพ ขับรถสองแถว การศึกษาประถมป

ที่ 6  ที่อยูปจจุบัน ต.ชางทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นครราชสีมา HN 766xxx AN 59 – 68xx สิทธิการ

รักษา บัตรประกันสุขภาพ รพ.บางละมุง เขารับการ

รกัษา เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2559 ถงึวนัที ่15 มถินุายน 

2559 รวมวันนอน 72 วันวินิจฉัยแรกรับ Infected 

wound  c̄  DM วินิจฉัยเมื่อจําหนาย Diabetic foot 

ulcer  c̄  DM type II  c̄  Anemia due to acute blood 

loss c̄ UTI  c̄BPH  การผาตัด Debridement วันที่ 

6 เมษายน 2559, 13 พฤษภาคม 2559 Amputation 

5th toe วันที่ 28 เมษายน 2559 และ STSG วันที่ 9 

มิถุนายน 2559
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 ประวัติการเจ็บปวย

อาการสําคัญ - แผลที่เทาซาย รักษาตัวอยูในโรง

พยาบาล 14 วัน วันน้ีแพทยประเมินแผลไมดี จึง

สงตอ

ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน

 14 วัน กอนมาโรงพยาบาลหกลมมีแผล

ถลอกที่เทาซาย ทําแผลเอง

 7 วัน กอนมาโรงพยาบาลแผลบวมแดง มี

หนอง มกีลิน่ ไปรักษาท่ี รพ.วดัญาณฯ แพทยตดัเน้ือ

แผลบางสวน ให admit ไดยาฉีดทางหลอดเลือดดํา 

สงหนองตรวจเพาะเชื้อ

 4 วัน กอนมาโรงพยาบาลผลตรวจเพาะเช้ือ

พบเชื้อดื้อยาแพทยเปลี่ยนชนิดยาในการรักษา 

 วันนี้แพทยประเมินวาลักษณะบาดแผลไม

ดีขึ้น มีเน้ือเปอยยุย หนองเยอะ มีกลิ่นเหม็นมาก จึง

ประสานขอ refer

ประวัตกิารเจ็บปวยในอดีต - เปนเบาหวาน 3 ปไมได

รับการรักษา ปฏิเสธการแพยาหรืออาหารใดๆ 

ประวัตกิารเจ็บปวยในครอบครัว - ปฏเิสธโรคประจํา

ตัวของครอบครัว เนื่องจากผู ปวยยายภูมิลําเนา 

สภาพแวดลอมของครอบครัว - ที่พักปจจุบันเปน

บานของตนและบตุร บานเดยีวชัน้เดยีว ไมมรีัว้บาน 

สาธารณูปโภคสะดวกสบาย ซ้ือนํ้าสําหรับบริโภค

ในครอบครัว

พฒันาการทางสงัคม อารมณและสขุภาพจติ - ผูปวย

เปนคนอารมณดี พูดคุยเกง สัมพันธภาพกับเพื่อน

บานอบอุน ความสัมพันธในครอบครัวของผูปวย 

ภรรยาและบุตรอบอุน ภรรยามาเย่ียมสมํ่าเสมอ

การตรวจรางกายตามระบบ

 ชายไทย รูปรางเล็ก ผิวหนังสะอาด สี

ผิวดําแดง สีหนาวิตกกังวล ไมอยากเคลื่อนไหว

เนื่องจากปวดตรวจรางกายโดยรวมปกติ ยกเวน

เปลือกตาซีด (moderate) พบเทาซายไดรับการทํา

แผลกอนขึ้นหอผู ปวย มีกล่ินหนองรุนแรงมาก 

สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.5 oc ชีพจร 106 ครั้ง/นาที 

อตัราการหายใจ 20 คร้ัง/นาท ีความดนัโลหติ 130/80 

มม.ปรอท

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการสําคัญ

 CBC – wbc 24,300 cell/mm3 , neutrophil 

82.7%, plt count 506,000 ,  Hct 30% , DTX 203 

mg%

 Pus culture วันที่ 7/4/59 พบ Moderate Pro-

teus mirabilis และ Moderate Enterococcus faecalis

วันที่ 30/4/59  พบ Moderate Proteus mirabilis

การวางแผนการพยาบาล

 ตลอดระยะเวลาท่ีศกึษาผูปวยผูศกึษาพบวา

ผูปวยมีปญหาทางการพยาบาลท่ีสําคัญดังนี้

วนิจิฉยัการพยาบาลท่ี 1  เส่ียงตอภาวะการไหลเวยีน

โลหติลมเหลว เนือ่งจากมกีารตดิเชือ้ของบาดแผลที่

อาจมีการติดเชื้อลุกลามไปยังกระแสเลือด

วินิจฉัยการพยาบาลที่ 2  เส่ียงตอภาวะแทรกซอน

จากการที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่าผิดปกติ

วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 3 ไมสุขสบายเน่ืองจากมีไข 

ปวดแผล จากการที่มีการอักเสบของเซลลเนื้อเยื่อ 

วนิจิฉยัการพยาบาลที ่4  วติกกงัวลเกีย่วกบัการหาย

ของแผล การผาตดั เนือ่งจากปกตไิมเขาโรงพยาบาล

และไมเขาใจวารักษาดวยวิธีอื่นไดหรือไม และการ

ใชหนอนบําบัด

วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 5 เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน

เนื่องจากความเขมขนเลือดตํ่ากวาปกติ

วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 6 ขาดความเขาใจในการดูแล

ตนเองเกีย่วกบัโรคเบาหวาน และการดแูลบาดแผลที่

ไดรับการทําผิวหนังปะปลูก (skin graft)
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สรุปกรณีศึกษา

 ผูปวยชายไทยอายุ 40 ป เชื้อชาติ-สัญชาติ

ไทย สถานภาพสมรสคู อาชพีขบัรถสองแถว  มาดวย

อาการสําคัญ 14 วนักอนมาโรงพยาบาลมีแผลถลอก

ที่เทาซายทําแผลเอง 7 วันกอนมาโรงพยาบาลแผล

บวมแดง มีหนอง มีกล่ิน ไปรักษาท่ี รพ.วัดญาณฯ 

แพทยตัดเน้ือแผลบางสวน ให admit ฉดีทางหลอด

เลือดดํา เก็บหนองสงตรวจ และ 4 วัน กอนมาโรง

พยาบาลผลตรวจเพาะเช้ือพบเช้ือดือ้ยาแพทยเปล่ียน

ชนิดยาในการรักษา วันนี้แพทยเห็นวาแผล มีเน้ือ

เปอยยุย หนองเยอะ มกีลิน่เหมน็มาก จงึสงตวัผูปวย

มารกัษาตอแรกรบั อณุหภมู ิ36.5 oc ชพีจร 106 คร้ัง/

นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 

130/80 มม.ปรอท ตรวจรางกายตามระบบไมพบ

สิง่ผดิปกต ิยกเวนแผลมกีล่ินเหมน็รนุแรงทีเ่ทาซาย 

แพทยวนิจิฉยัตดิเชือ้ใตผวิหนงัทีเ่ทาซายและโรคเบา

หวาน (Infected wound DM)วันที่ 4 เมษายน 2559 

เวลา 10.30 น.ตรวจ CBC แรกรับพบ wbc 24,300 

cell/mL นวิโทรฟวส 82.7 % ฮมีาโตรครทิ 30% ตรวจ

อเิลคโทรไลท ปกติ BUN 9 mg%Cr 0.72 mg% DTX 

203mg% แพทยพจิารณาให RI 4 ยนูติ IDon hep lock 

ประเมิน pain score แรกรับเทากับ 6 แพทยเจาของ

ไขประเมินบาดแผลสงตัดเนื้อตาย (debridement) 

หลังการผาตัดผูปวยมีบาดแผลความยาวจากโคน

นิ้วเทาถึงเหนือขอเทา ลึกถึงเสนเอ็นหลังเทา และ

ทาํแผลวนัละครัง้ เปนเวลา 3 วนั เสนเอน็เริม่เปล่ียน

เปนสีนํ้าตาลแสดงถึงการตายของเอ็น และพื้นแผล

ยังเกิด wet gangrene จํานวนมาก มีหนองตามรอง

เอ็นและชองกลามเนื้อ มีโอกาสสูงที่จะทํา BKA จึง

เสนอทางเลือกใหใชหนอนบําบัด (สั่งซื้อ) ผูปวยไม

สามารถหาเงินมาชําระได พยาบาลจึงหาผูบริจาค

ให เปล่ียนหนอนทุก 3 วัน จนกระท่ังครบ 3 ครั้ง 

หนอนสามารถจํากัดเซลลที่ตายไดดีสีของเสนเอ็น

เปลี่ยนแปลงในทางบวก พื้นของแผลมี granulation 

ผูปวยมีความสุขมากข้ึน แตยังมีแผลดานขางเทาที่

มีหนองเซาะไปยังฝาเทาทําใหผูปวยยังมีไขตลอด 

แพทยทํา debridement รวม 2 คร้ัง และทํา amputate 

5th  toe ระหวางรอการหายของดานขางเทาจงึนาํแผน

นํ้าผึ้ง Manuka มาปดบนเสนเอ็นใหเกิดความชื้น

ปองกัน tendon necrosis และใช aquacel Ag ดูดซับ 

exudate จากแผลท่ีมีโพรง เมื่อแพทยประเมินวาพื้น

แผลดีทํา skin graft ได ระหวางการดูแลประเมินคา 

Hct<30% จึงไดรับเลือดชนิดเม็ดเลือดแดง (PRC) 

จํานวนทั้งหมด 5 ยูนิต ตรวจ Hct กอนกลับบาน = 

31% การตรวจเพาะเชื้อหนองจากบาดแผลไดรับยา

ตานการอักเสบทางหลอดเลือดดํา ชนิดคลินดามัย

ซนิ 900 มก. ซโิปรฟอกซาซนิ 400 มก. การดแูลระยะ

มีไข ไดรับการเช็ดตัวโดยญาติ กระตุนดื่มนํ้า และให

ยาพาราเซตามอล อาการปวดใหการพยาบาลโดยใช

หมอนรองสวนท่ีปวดสูงขึ้น ประเมิน pain score 

และใหยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา ไดรับการ

เฝาระวังภาวะน้ําตาลในเลือดผิดปกติโดยติดตาม

ระดับนํา้ตาลตามแผนการรักษาอยูระหวาง 140 - 350 

mg% ภายหลังการทํา skin graft งดใชยาตานการ

อักเสบ ครบกําหนดเปดแผล แผลติดดีเกือบ 100%

 ผลสําเร็จในการดแูลบาดแผลรายนีไ้มทาํให

ผูปวยสญูเสียอวยัวะกลับไปดํารงชีวติและประกอบ

อาชีพได เขาใจถึงความสําคัญในการดูแลรางกาย

ในภาวะของโรคเบาหวานเพ่ือใหดํารงคุณภาพชีวิต

ไดเปนปกติดีกวากอนการเจ็บปวยคร้ังนี้ รวมระยะ

เวลาที่ศึกษา 72 วัน (วันที่  4  เมษายน 2559 – วัน

ที่ 15 มิถุนายน 2559) สรุปวินิจฉัยสุดทายคือ คือ 

Diabetic foot ulcer  c̄  DM type II  c̄ Anemia due to 

acute blood loss  c̄ UTI   c̄ BPH ไดรับการทําผาตัด 

debridement 2 ครั้ง c̄ amputation 5th toe  c̄ STSG  
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กรณีศึกษา รายที่ 2

 ผูปวยเพศชาย อายุ 57 ป เชื้อชาติ-สัญชาติ

ไทย สถานภาพสมรส คู ศาสนาพทุธ อาชพี เกษตรกร

การศึกษาประถมปที ่6 ทีอ่ยูปจจบุนั 19/1 ม.8 ต.โปง 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี HN 76xxx  AN 59 – 48xx 

สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพ รพ.บางละมุง

เขารับการรักษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 – วันท่ี 

30 เมษายน 2559 รวมวันนอน 53วันวินิจฉัยแรกรับ 

DM foot วินิจฉัยเมื่อจําหนาย Diabetic foot ulcer 

Lt big toe c̄  DM type II c̄  Hypertension c̄ Anemia 

chronic disease c̄  CKD gr V  c̄ Hyponatremia การ

ผาตัด และหัตถการ Debridement วันที่ 13 มีนาคม 

2559 และ 22 มีนาคม2559

 ประวัติการเจ็บปวย

อาการสําคัญ - วนันีม้าทาํแผลแลวแพทยใหนอนโรง

พยาบาล

ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน

 7 วัน กอนมาโรงพยาบาล รูสึกเจ็บๆ หัวแม

เทาซายดานนอกกดเจ็บๆ ไมมีแผล

 5 วัน กอนมาโรงพยาบาล เริ่มพองมีนํ้าและ

มีสีคลายรอยชํ้า

 3 วัน กอนมาโรงพยาบาล รอบแผลเปล่ียน

เปนสีแดง ปวด

 วันนี้ มาทําแผลที่โรงพยาบาล แพทยจึงให

นอนรับการรักษาดวยการฉีดยารักษาการอักเสบ

ประวตักิารเจบ็ปวยในอดตี - ความดนัโลหติสงู และ

โรคไต รับยาท่ีโรงพยาบาลบางละมุง ไมขาดยา

ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว - 

สภาพแวดลอมของครอบครัว - ที่พักปจจุบันเปน

บานของตนและบตุร บานเดยีวชัน้เดยีว ไมมรีัว้บาน 

สาธารณูปโภคสะดวกสบาย ซื้อนํ้าสําหรับบริโภค

ในครอบครัว

พฒันาการทางสงัคม อารมณและสขุภาพจติ - ผูปวย

เปนคนอารมณดี พูดคุยเกง สัมพันธภาพกับเพื่อน

บานอบอุน ความสัมพันธในครอบครัวของผูปวย 

ภรรยาและบุตรเปนแบบอบอุน ภรรยามาเยี่ยมเปน

ทุกวัน  

การตรวจรางกายตามระบบ

 ชายไทย รูปรางสมสวน ผิวดําแดง สีหนา

ปกติ ผมสะอาดสีเทา ตรวจรางกายโดยรวมปกติ 

ยกเวน เปลือกตาซีดปานกลางผิวหนังสะอาด พบ

บาดแผลท่ีนิ้วหัวแมเทาซาย ไดรับการทําแผลกอน

 
แผลกอนใสหนอน แผลหลังใสหนอนครั้งแรก
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ขึ้นหอผูปวย อุณหภูมิ 37.6 oc ชีพจร 80 ครั้ง/นาที 

อตัราการหายใจ 20 คร้ัง/นาท ีความดนัโลหติ 100/60 

มม.ปรอท

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการสําคัญ

 CBC – wbc 13,200 cell/mm3, neutrophil 

73.3%, plt count 220,000 cell/mm3, Hct 30.1%

 BUN 75 mg/dl, Creatinine  6.01 mg/dl, 

GFR = 9.514

 Pus C/S วนัที ่8 ม.ีค.59 พบ Staphylococcus 

aureus

การวางแผนการพยาบาล

 ตลอดระยะเวลาท่ีศกึษาผูปวยผูศกึษาพบวา

ผูปวยมีปญหาทางการพยาบาลที่สําคัญดังนี้

วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 1  เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน

จากการที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่าผิดปกติ

วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 2 วติกกังวลเกีย่วกบัการหาย

ของแผล และการผาตัด 

วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 3  เส่ียงตอภาวะแทรกซอน

เนื่องจากความเขมขนเลือดตํ่ากวาปกติ

วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 4 เส่ียงตอภาวะแทรกซอน

เนื่องจากความไมสมดุลของโซเดียมในรางกาย

วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 5  ไมสขุสบายเน่ืองจาก จาก

การใชหนอนบําบัด

สรุปกรณีศึกษา

 ผูปวยชายไทยอายุ 57 ป เชือ้ชาติ-สญัชาติไทย 

อาชีพเกษตรกร มาโรงพยาบาลดวยอาการ 7 วนักอน

มาโรงพยาบาล รูสึกเจ็บๆ หัวแมเทาซายกดเจ็บๆ 

ไมมีแผล 5 วันกอนมาโรงพยาบาล เริ่มพองมีนํ้ามี

รอยชํ้า 3 วันกอนมาโรงพยาบาล รอบแผลแดง ปวด 

วันนี้มาทําแผลแพทยจึงใหนอน รพ. ซักประวัติการ

เจบ็ปวยพบวาผูปวยมีประวัตเิปนเบาหวาน ความดัน

โลหิตสงู และโรคไต รกัษาตัวทีโ่รงพยาบาลบางละมุง 

(ปฏิเสธการขาดยา) แรกรับอุณหภูมิ 37.6 oc 

ชีพจร 80 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที 

ความดันโลหิต100/60 มม.ปรอท ตรวจรางกายตาม

ระบบโดยรวมไมพบสิ่งผิดปกติ ยกเวนเปลือกตา

ซีดปานกลางจากภาวะโรคไตเร้ือรัง มีแผลท่ีนิ้วหัว

แมเทาซายดานนอก แพทยวินิจฉัยเปนแผลเทาเบา

หวาน (DM foot) วนัที ่7 มนีาคม 2559 เวลา 14.30 น.

สงตรวจ CBC แรกรับพบ wbc13,200 cell/mL นิว

โทรฟวส 73.3 % ฮมีาโตรคริท 30.1% ตรวจอิเลคโทร

ไลท พบโซเดียมตํ่าเล็กนอย ตรวจ BUN 75mg%Cr 

6.01 mg% GFR 9.514 DTX 212mg% สงหนอง

ตรวจเพาะเช้ือผูปวยไดรับการทําแผลวันละคร้ัง ใน

ระยะแรกแผลมีลักษณะคลาย inflammation ทั่วไป 

หลังจากทําแผลเปนเวลา 5 วัน แพทยตัดเนื้อสวนที่

ตาย โดยปดแผลดวย sofra tulle ระหวางการทําแผล

ไมคอยมีเลือดซึม สีของพ้ืนแผลไมชดัเจน และแหง

ดํา แพทยจึงตัดเนื้อสวนที่ตายครั้งท่ี 2 พบวาครั้งนี้

มี fat necrosis ระหวางการรักษาสงติดตามอาการ

ตามนัดของแพทยคลินิกพิเศษไดแก คลินิก DM 

foot และคลินิกไตโดย DM foot ประสานแผนการ

รักษากับศัลยแพทยเจาของไขใหฉีดยาปฏิชีวนะเขา

ที่แผลนอกเหนือจากแผนการรักษาปกติ ผูปวยได

รับการลงความเห็นจากคลินิก DM foot และแพทย

เจาของไขวาแผลมีเนือ้ตายชนิดแหง (dry gangrene) 

ควรตัดนิ้วหัวแมเทา ผูปวยยังไมยินยอม พยาบาล

จึงประสานกับเจาของไขขอใชวิธีการทําแผลตาม

กระบวนการของหอผูปวยศัลยกรรม เริม่จากการใช

เวชภณัฑทีม่คีณุสมบติัเหมาะกับบาดแผล เมือ่ครบ 3 

วัน พบวาพ้ืนแผลขาดความชุมชื้น เสนอทางเลือก

การใชหนอนบําบัดใหกับผูปวยๆ ยินยอม จึงเริ่มใช
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ในวันถัดไป ประเมินพื้นของแผลทุกวันเมื่อเปลี่ยน

กอซ พบวาแผลมีความชุมจากเอนไซมของหนอน 

และมี granulation เมื่อครบ course maggot therapy 

แพทยระบุไดวาแผลดีขึ้น ไมมีเน้ือตายและพื้นแผล

แดง เปลี่ยนการทําแผลโดยใสนํ้าผึ้ง Manuka ชนิด

แผนทุก 3 วันและใสชนิดเจลทุกวัน ครบ 7 วัน

แพทยประเมนิแผลจงึวางแผนจาํหนายภายหลงัการ

ประเมินแผลคร้ังตอไปพบวาแผลมี granulation ด ีจงึ

จําหนายผูปวยกลับบาน วางแผนใหใชนํ้าผึ้งใสแผล

ตอ และนดัติดตามอาการ 1 สปัดาห พยาบาลตดิตาม

อาการโดยใหผูปวยมาพบท่ีหอผูปวย ประเมินแผล

ในปจจบุนัพบวาแผลหายสนทิโดยการหายของแผล

เกิดจากการสรางเนื้อเยื่อที่ไดความชุมชื้นจากนํ้าผึ้ง

 ผลสําเร็จในการดูแลบาดแผลรายนี้ทําใหผู

ปวยพึงพอใจเน่ืองจากไมตองตัดนิ้วเทาตามความ

เห็นของแพทย  เขาใจถึงความสําคัญในการดูแลเทา

ในผูปวยเบาหวานเพ่ิมข้ึนเพือ่ลดการกลบัเปนซํา้ไดดี

ขึ้น รวมระยะเวลาท่ีศึกษา  53  วัน  (วันที่  7 มีนาคม  

2559 – วันที่ 30 เมษายน  2559)

สรุปวิธีการฟนฟูพื้นแผลแบบผสมผสานประกอบ

ดวย

 ในรายที ่1 ภายหลงัการทาํ Debridement จาก

แพทย เพ่ือระบายหนองทีข่งัในบาดแผลไดรบัการทาํ

แผล ตามขอ 1-7

 ในรายท่ี 2 ภายหลังจากแพทยทํา Debride-

ment เพ่ือลด necrosis ระหวางการดูแลบาดแผลยัง

เกิด dry gangrene ตลอดเวลา แพทยลงความเห็นวา

จะทํา amputate big toe ซึ่งผูปวยปฏิเสธ พยาบาล

จึงเสนอทางเลือกในการดูแลบาดแผลและประสบ

ความสําเร็จบาดแผลหายสนิท โดยไมถูกตัดนิ้วได

รับการทําแผล ตามขอ 1-6 ประกอบดวย

 1. วธิกีาํจดัเนือ้ตายดวยการตดัออก (surgical 

sharp) โดยใชเครื่องมือทางการแพทย รวมกับ

 2. วธิกีารทางเคมี (chemical) ใชนํา้ยาท่ีเปน

เคมี เชน hydrogen peroxide ชวยกําจัดเนื้อตาย รวม

กับ

 3. วิธีการเชิงกล (mechanical) คือ wet-to-

dry dressing โดยใชกอสชุบ saline ใสในแผล รวม

กับ

 4. วิธีการยอยทําลายตัวเองโดยสิ่งคัดหลั่ง

จากแผล (autolytic) ซึ่งเอนไซมจากส่ิงคัดหล่ังจาก

แผลทําใหเนื้อตายออนตัว ใช Hydrocolloids เพ่ือ

ใหความชุมช้ืนกับแผล Hydrogel ชวยใหนํ้าแทรก
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เขาไปในเนื้อตายใหออนตัวลง  Alginates, Foam, 

Hydrofiber ตางๆ ในการดูดซึมสิ่งคัดหลั่ง

 5. วธิทีางชีวภาพ (biotherapeutic) หรอืเรยีก 

maggot debridement therapy หรือ biosurgery รวม

กับ

 6. การใชนํ้าผึ้งใสแผล เนื่องจากสรรพคุณ

ของนํ้าผึ้ง Manuka มีเอ็นไซมพิเศษชื่อ glucose 

oxidase ผลติ Hydrogen Peroxide ทีม่คีณุสมบัตเิปน

ยาฆาเชื้อ (antiseptic) และนํ้าผึ้ง Manuka มีความ

เขมขนของน้ําตาลสูงชวยยบัยัง้การเจรญิเติบโตของ

แบคทีเรียไดมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติตอตาน

แบคทีเรีย โดยมีคา UMF 12 ขึ้นไป (ผานการรับรอง

โดยมหาวิทยาลัยไวคาโต ประเทศนิวซีแลนด มีคา 

>UMF 10 ) (เกศกนก สุกแดง, 2556)

 7. การทําผวิหนังปะปลูก (skin graft) เฉพาะ

รายที่ 1

ผลการศึกษา

 การใชหนอนบาํบดัเปนการแพทยทางเลอืก

ที่นํามาใชในหนวยงานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาล

บางละมุง โดยการตัดสินใจเลือกใชเปนของผูปวย

โดยตรง ในการศึกษาครั้งนี้พบวาเมื่อวิธีการของ

แพทยแผนปจจุบันไมเปนไปตามเปาประสงคของผู

ปวย จึงนําวิธีการดังกลาวมาใชในโรงพยาบาล และ

ผลการรกัษาทั้ง 2 กรณีนี้ 

 1. หนอนบําบัดสามารถชวยในการกําจัด

เซลลที่ตายทั้งแบบ wet และ dryไดผล ทําใหแพทย

สามารถดําเนินการรักษาในขั้นตอนตอไปได และผู

ปวยไมสูญเสียอวัยวะ 

 2. นํา้ผึง้มานกูาสามารถลดการตายของเสน

เอ็นระหวางที่รอให tissue granulation ได จากการที่

ไมตองเปดทําแผลทุกวันทําใหเสนเอ็นไมสัมผัสกับ

อากาศ หากพบ tendon necrosis จะแกไขกลับมายาก

หรอือาจตองมกีารตัดเสนท่ีมกีารตายน้ันออก ทาํให

อวัยวะสวนนั้นสูญเสียหนาที่ไป

บทสรุป

 แผลเทาเบาหวานเปนภาระหน่ึงของหองทํา

แผลในทุกหนวยงานดานสาธารณสุข การทําแผล

ที่มีโอกาสหายคอนขางตํ่าจําเปนท่ีผูใหบริการจะ

ตองคนควานวัตกรรม หรือคนควาองคความรูทาง

วิชาชีพมาใชใหเกิดความเหมาะสมกับผูปวยแตละ

ราย

 การดําเนินการในกรณีศึกษาท้ัง 2 กรณี

ของผูศึกษาคร้ังนี้ ไดรับประโยชนจากกระบวนการ

เรยีนรูการใชหนอนบาํบดัในหอผูปวยศลัยกรรมชาย 

โรงพยาบาลบางละมุงมาใชในการแกปญหา โดย

พจิารณาขอมลูของผูปวยเปนตวัตัง้ คาดการณปญหา

ระยะยาวท่ีอาจเกดิข้ึนตอไปในอนาคต ทบทวนองค

ความรู นาํสูการปฏบิตับินพืน้ฐานของสมัพันธภาพ

ที่ดีของผูปวยกับพยาบาล

 ประโยชนที่ไดจากการเรียนรูทั้ง 2 กรณี 

ทาํใหพยาบาลในหนวยงานไดตดิตามความกาวหนา

ในวชิาชพี ประยกุตใชวสัดอุืน่ๆ ทีม่ใีนหนวยงานมา

ใชใหเกิดการพัฒนาในการดูแลบาดแผลผูปวยราย

อื่นๆ ได 

ขอเสนอแนะ

 1. หนอนบําบัด สามารถนํามาใชเปนการ

แพทยทางเลือกไดหากไดรับความยินยอมท้ังทีม

ผูรักษาและผูปวยเน่ืองจากเปนทางเลือกดานการ

รักษาที่มีคาใชจายสวนตัวของผูปวยและครอบครัว

 2.  นํ้าผ้ึงมานูกา เปนวัสดุทางการแพทย

ที่ชวยสงเสริมการหายของแผลไดในพื้นแผลท่ี

เหมาะสม
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