80

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

การพยาบาลผูปวยแผลเทาเบาหวานโดยการฟนฟูพื้นแผลแบบผสมผสาน
รวมกับหนอนบําบัด: กรณีศึกษา
อโณทัย ผาสุข พย.บ., กศ.ม.

บทคัดยอ
แผลเทาเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนใหญเกิด
จากไมสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดไดทาํ ใหแผลติดเชือ้ ลุกลามอยางรวดเร็วหากไดรบั การดูแลรักษา
ที่ไมถูกตองผูปวยจะตองนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น อาจรุนแรงจนตองตัดเทาไดและคาใชจายสูงมากขึ้น
ซึ่งสงผลกระทบตอผูปวยทั้งดานรางกายจิตใจคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการดูแลแผลมีหลัก
การทีส่ าํ คัญคือการดูแลพืน้ ของแผลอยางมีประสิทธิภาพ ประเมินการหายของแผลอยางสมํา่ เสมอกําจัดเนือ้
ตายเพือ่ ลดการขัดขวางกระบวนการหายของแผลและสงเสริมปจจัยทีช่ ว ยในกระบวนการหายของแผลเชน
ความชุมชื้นและสภาพที่เหมาะสมแกการเจริญของเนื้อเยื่อใหม
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการที่ดีสําหรับการดูแลพื้นแผลแบบผสมผสานโดย
ใชหนอนบําบัดแผลชนิด wet และ dry gangrene วิธีดําเนินการศึกษาใชรูปแบบการศึกษาเหตุการณเฉพาะ
(situation analysis) ใชวิธีการคัดเลือกกรณีที่จะศึกษาอยางชัดเจน (comprehensive sampling) และกําหนด
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะเฉพาะตัว (typical case sampling) ไดศึกษาเปรียบเทียบผูปวยที่ไดรับการฟนฟูพื้น
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
ปะปลูกโดยไมถกู ตัดนิ้วเทา รักษาตัวในโรงพยาบาล 53 วัน
การใชหนอนบําบัดเปนการแพทยทางเลือกตองไดรบั ความยินยอมทัง้ ทีมผูร กั ษาและผูป ว ยเนือ่ งจาก
เปนทางเลือกดานการรักษาทีม่ คี า ใชจา ยสวนตัวของผูป ว ยและครอบครัวนํา้ ผึง้ มานูกา เปนวัสดุทางการแพทย
ที่ชวยสงเสริมการหายของแผลไดในพื้นแผลที่เหมาะสม
คําสําคัญ: แผลเทาเบาหวาน, หนอนบําบัด, นํ้าผึ้งมานูกา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หอผูปวยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง
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Nursing Care of Wound Bed in Diabetic Foot Ulcers
Integrated with Maggot Therapy: Case Study
Anothai Phasok, B.N.S., M.Ed
.

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 คนไขโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลทีเ่ ทารอย
ละ 15 โดยรอยละ 6 ตองนอนโรงพยาบาลเพราะมี
แผลที่เทาและตองนอนโรงพยาบาลนานกวาคนไข
ไมใชเบาหวานถึงรอยละ 59 อัตราเสี่ยงตอการถูก
ตั ด ขาในผู  ป  ว ยเบาหวานเพศชายและสู ง อายุ จ ะ
เปน15-40 เทาของผูปวยที่ไมไดเปนเบาหวาน (ชาญ
เวช ศรัทธาพุทธ และคุณากร ภูรีเสถียร, ม.ป.ป.)
การสํารวจในผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน พบวาอัตรา
ชุกชุมของภาวะแทรกซอนที่เทาซึ่งรวมแผลที่เทา
ภาวะ gangrene และผูป ว ยทีต่ อ งถูกตัดขา อยูใ นอัตรา
รอยละ 14
การเปลี่ ย นแปลงโรคเบาหวานในระยะ
แรกทําใหเสนประสาทเสื่อม การทํางานของระบบ
ประสาทส ว นปลายเกิ ด ความบกพร อ ง ระบบ
ประสาท Sympathetic ที่ควบคุมตอมเหงื่อหยุดทํา
งานฝาเทาแหงแตกเกิดแผลไดงาย ตอมาเกิดหลอด
เลือดแดงที่ขาตีบตัน (Ischaemic Ulcer) แผลหายชา
มีเนื้อตาย และลุกลาม มีการเกาะตัวของแคลเซียม
และไขมัน (atheromatous plaque) ที่ผนังหลอด
เลือดแดงทําใหผนังหนาและแข็ง รูแคบลงเลือดผาน
ไดนอย สงผลใหเกิดแผลชนิด dry gangrene หรือ
wet gangrene การอักเสบของแผลระยะแรกบริเวณ
ผิวหนังและชั้นไขมันแผลที่เกิดเปนหนองเรียกวา
superficial abscess ถาการอักเสบลุกลามถึงทาง
เดินนํ้าเหลือง บวมแดงรอบแผลเรียกวา cellulitis
ถาอักเสบลุกลามถึงชั้นพังผืดที่หุมกลามเนื้อเรียก
วา fasciitis การติดเชื้อที่รุนแรงลุกลามจนชั้นพังผืด
ถูกหนองกัดเซาะเรียกภาวะ necrotizing fasciitis
ถาไมรักษารีบดวนนําไปสูภาวะ septicemia ถาการ
อักเสบเรื้อรังถึงชั้นกระดูก chronic osteomyelitis

(ดาววรรณ คุณยศยิ่ง, 2010) ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด
แผลที่เทาในผูปวยเบาหวานประกอบดวยอายุเฉลี่ย
มากกวา65ปเปนเบาหวานมากกวา 10 ปและถา
เปนเบาหวานนาน 25 ปขึ้นไปมีโอกาสเกิดแผลที่
เทาตองถูกตัดขาสูงรอยละ 11เพศชายมีความเสี่ยง
มากกวาเพศหญิงผูปวยเบาหวานที่คุมระดับนํ้าตาล
ไมไดสูบบุหรี่มีโรคแทรกซอนทางตาไตหัวใจพบวา
มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทาสูงการเสื่อมของ
หลอดเลือดไปเลีย้ งบริเวณเทาและการเสือ่ มของเสน
ประสาททีเ่ ทามีโอกาสเกิดแผลซํา้ ทีเ่ ดิมภายใน 2-5 ป
(วีณา ศรีสําราญ, 2557)
เมื่อเกิดบาดแผลใน 3-5 วันจะมีการเพิ่ม
จํานวนของ fibroblast และหลอดเลือดเปนกลไกให
เนื้อเยื่อกลับคืนสภาพและทําหนาที่ไดใกลเคียงกับ
ของเดิม กระบวนการของ wound healing มีกลไก
สําคัญทีเ่ ปนพืน้ ฐานการหดตัวของบาดแผล (wound
contraction) คือการสราง granulation tissue และการ
งอกใหม การทําแผลจึงมีความสําคัญในการสงเสริม
การหายของแผลเนื่องจากเปนการกําจัดสิ่งสกปรก
สิ่งแปลกปลอมหนองหรือเนื้อเยื่อที่ตายแลวออก
จากแผลโดยรบกวนการสรางเนื้อเยื่อใหมนอยที่สุด
(DeLaune& Ladner (2002) อางถึงใน ขวัญจิตร
ปุ  น โพธิ์ , 2555)การทํ า ความสะอาดแผลต อ ง
คํ า นึ ง ถึ ง การปกป อ งแผลที่ กํ า ลั ง หายด ว ย (ยุ ว ดี
เกตุสัมพันธ, นภาพร อภิรดีวจีเศรษฐ, สุรีรัตน
ชวงสวัสดิ์ศักดิ์,และอัญชนา ทวมเพิ่มผล(2545)
การทํ า แผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ งมี ก ารประเมิ น
การหายของแผลอยางสมํ่าเสมอทําแผลไดเหมาะ
สมตามสภาพไม มี สิ่ ง ขั ด ขวางกระบวนการหาย
ของแผลและสงเสริมปจจัยในกระบวนการหาย
ของแผลเชนความชุมชื้นและสภาพที่เหมาะสมแก
การเจริญของเนื้อเยื่อใหมและหนังกําพรา (วรนุช
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เกียรติพงษถาวร, อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ, สมคิด
โพธิ์ชนะพันธุ, และผองศรี ศรีมรกต (2545) ใน
กรณี แ ผลเรื้ อ รั ง แผลจะไม ห ายตามขั้ น ตอนข า ง
ต น แต จ ะมี ก ารหยุ ด ที่ ร ะยะใดระยะหนึ่ ง การทํ า
แผลด ว ยวิ ธี ป กติ ทั่ ว ไปไม ส ามารถส ง เสริ ม การ
หายของแผลที่ มี ร ะยะอั ก เสบติ ด เชื้ อ ได (รั ต นา
อยูเ ปลา, 2553) จําเปนตองมีการเลือกใชวสั ดุทสี่ ราง
ความชุมชื้นใหบาดแผลไดเหมาะสม การตกแตง
บาดแผลและการกําจัดเนือ้ ตายดวยกระบวนการหาย
ของแผล (autolytic debridement) วิธีทางศัลยกรรม
(surgical and sharp debridement) วิธีใชนํ้ายอย (enzymatic debridement) เปนวิธีการกําจัดเนื้อตายโดย
ใชนํ้ายอยที่ยอยสลายเนื้อตาย (exogenous enzyme)
วิธีทางกลศาสตร (mechanical debridement)และ
วิธีทางชีวภาพ (biological debridement) โดยใช
ตัวหนอนของแมลงวัน (maggot) การรักษาแผล
ดวยตัวออนของแมลงวันหรือเรียกวา biotherapy
หรือ maggot debridement therapy (MDT) หรือ
biosurgeryในการสมานแผลติ ด เชื้ อ เรื้ อ รั ง ใน
อดี ต การรั ก ษาแผลโดยใช ตั ว อ อ นของแมลงวั น
ถู ก ค น พบโดยชาวพื้ น เมื อ งออสเตรเลี ย และ
ชาวอิ น เดี ย นเผ า มายาในทวี ป อเมริ ก า โดยตั ว
ออนของแมลงวันหัวเขียว Lucilia (Phaenicia)
sericata เปนชนิดแรกทีถ่ กู นํามาใหในการรักษาแผล
เนื่องจากมีลักษณะสําคัญ คือตัวออนของแมลงวัน
ชนิ ด นี้ ส ามารถกํ า จั ด เนื้ อ เยื่ อ ที่ เ น า เสี ย มากกว า
เนื้ อ เยื่ อ ดี มี ข นาดเล็ ก จึ ง ไม ร บกวนบาดแผลมาก
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําใหการรักษาใช
เวลานอยเพาะเลี้ยงตัวออนไดงายในหองเพาะเลี้ยง
แมลงวันมีการใชตวั ออนของแมลงวันในการในการ
รักษาแผลอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
รักษาแผลที่วิธีการทางการแพทยปกติไมประสบ
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ความสําเร็จเชนแผลเรื้อรังของผูปวยเบาหวานแผล
Osteomyelitis และแผลที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย
ที่ดื้อยา เชน Methicilin-resistantStaphylococcus
aureus (MRSA) (อโณทัย ผาสุข, 2557)
จากฐานข อ มู ล งานวิ จั ย ในประเทศไทย
(ThaiLIS) มีการศึกษาวิจัยในเชิงการรักษาแผลโดย
ใชหนอนบําบัดเพียง 1 เรื่อง เปนการศึกษาของ
สุวรรณี เอีย่ มคง (2552) โดยทําศึกษาคาใชจา ยการใช
หนอนบําบัดแผลเรือ้ รังโดยเปรียบเทียบกับวิธเี ดิมที่
โรงพยาบาลบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
พบวา เวลาเฉลี่ยที่ใชในการรักษาแผลเรื้อรังโดยตัว
หนอน (6.5 วัน) สั้นกวาเวลาเฉลี่ยที่ใชในการรักษา
แผลเรื้อรังโดยวิธีเดิม (14 วัน) ผูปวยที่ไดรับการ
รักษาแผลเรื้อรังโดยตัวหนอนสวนใหญไมตองรับ
การรักษาโดยการตัดอวัยวะ (98.75%) แตผูปวยที่
ไดรับการรักษาแผลเรื้อรังโดยวิธีเดิมสวนใหญกลับ
ตองรับการรักษาโดยการตัดอวัยวะ (7.14%) คาใช
จายเฉลีย่ ในการรักษาแผลเรือ้ รังโดยตัวหนอน (6,700
บาทตอคน) ตํ่ากวาคาใชจายเฉลี่ยในการรักษาแผล
เรื้อรังโดยวิธีเดิม (16,133.33 บาทตอคน) แสดงให
เห็นวาการรักษาแผลเรื้อรังโดยตัวหนอนสามารถ
ลดคาใชจายในการรักษาแผลเรื้อรังในโรงพยาบาล
ได อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการลดระยะเวลาการ
รักษาแผลเรื้อรังและลดความเสี่ยงที่จะตองรับการ
รักษาโดยการตัดอวัยวะ
การดูแลผูป ว ยทีม่ กี ารแผลเรือ้ รังในหอผูป ว ย
ศัลยกรรมชายโรงพยาบาลบางละมุงพบวารอยละ
25 ของจํานวนผูป ว ยทีเ่ ขารับการรักษาดวยบาดแผล
เรื้อรังมีขนาดใหญ และรอยละ 90 ของผูปวยแผล
เรื้อรังเปนผูปวยแผลที่มีภาวะเบาหวานรวมในป
2558 ไดรับการตัดแตงแผลโดยแพทย 78 ราย ตัดนิ้ว
เทา 7 ราย ตัดขาใตเขา 2 ราย และไดรบั การทําผิวหนัง
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ปะปลูก 15 ราย จากการนิเทศการดูแลบาดแผลใน
หนวยงานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุงพบ
วาระหวางการดูแลบาดแผลของพยาบาลในแตละ
วันผูปวยและญาติจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
หายของแผลเนื่องจากผูปวยสวนมากเกรงวา “ตน
จะตองสูญเสียอวัยวะเชนนิ้วมือ นิ้วเทาหรือเทา”
เนื่องจากความรุนแรงของแผลทําใหเกิดการตาย
ของเซลลเนื้อเยื่อ ผูศึกษาพบกรณีศึกษาที่นาสนใจ
ในการที่ผูศึกษาใชบทบาทของวิชาชีพพยาบาลใน
การคนหาปญหาและประสานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ใหโอกาสในการรักษาอวัยวะของผูปวยแผลเทาเบา
หวาน

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาแผล
แบบผสมผสานโดยใชหนอนบําบัดแผลชนิด wet
และ dry gangrene

วิธีดําเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช รู ป แบบการศึ ก ษา
เหตุการณเฉพาะ (situation analysis) ใชวิธีการคัด
เลือกกรณีที่จะศึกษาอยางชัดเจน (comprehensive
sampling) และกําหนดกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว (typical case sampling) โดยใชเกณฑใน
การคัดเลือก คือ เปนผูปวยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. รั บ ไว ใ นหอผู  ป  ว ยศั ล ยกรรมชายด ว ย
วินิจฉัยแรกรับวา DM foot
2. แพทยใหความเห็นการรักษาวาตองทํา
amputation และผูปวยปฏิเสธการทํา amputation
3. แพทยเจาของไขใหความยินยอมในการ
ใชหนอนบําบัด

4. ไดรับการรักษาอาการของโรคเบาหวาน
ตามแผนการรักษาเดิมของแพทย ทั้งยากิน อินซูลิน
และการตรวจ DTX
5. ผูปวยใหความยินยอมใหทําการศึกษา
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ุ สมบัตติ ามเกณฑ
ผูศ กึ ษาติดตอผูป ว ยทีม่ คี ณ
ทีก่ าํ หนดอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษาโดยเพิม่
รายละเอียดในการรักษาความลับของผูปวยเมื่อได
รับความยินยอมจากผูปวยแลวผูศึกษาจึงวางแผน
การพยาบาลโดยยึดกระบวนการพยาบาล 4 ขัน้ ตอน
คือ
1.การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพโดยการเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากการตรวจรางกายการซักประวัติ
และการศึ ก ษาจากเอกสารเกี่ ย วกั บ อาการสํ า คั ญ
ประวัตกิ ารรักษาพยาบาลประวัตกิ ารแพยาและสาร
เคมีประวัติการเจ็บปวยทั้งในอดีตและในปจจุบัน
ประวัติครอบครัวและผลการตรวจทางหองปฏิบัติ
การ
2.วางแผนการพยาบาลโดยใช ข  อ มู ล ที่
รวบรวมไดและขอมูลจากการศึกษาคนควาจากตํารา
และเอกสารที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวานการหาย
ของแผล หนอนบําบัด และนํ้าผึ้งมานูกา ตลอดจน
ปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของไดแก
2.1 ระยะทําแผลหลังจากแพทย debridement ใชวิธีการทําแผลแบบ wet dressing และ
surgical and sharp debridement เพื่อกําจัดเซลลที่
ตายทั้งแบบ wet และ dry gangrene ทุกวันๆ ละครั้ง
โดยแพทยจะติดตามความกาวหนาสัปดาหละ 2 ครัง้
2.2 ระยะที่ แ พทย ล งความเห็ น ว า ต อ ง
ทํา amputation เมื่อแพทยประเมินความกาวหนา
ของแผลแลวพบวามีความเสี่ยงตอการลุกลามของ
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เซลลที่ตายเพิ่มขึ้น แพทยเปนผูแจงใหผูปวยทราบ
แผนการรักษา และพยาบาลจะเตรียมความพรอม
ของผูปวยในการเขารับการผาตัด
2.3 ระยะเริ่มใชหนอนบําบัด เมื่อผูปวยไม
ยินยอมที่จะตัดอวัยวะบางสวน พยาบาลจะปรึกษา
แพทยเพือ่ ใชทางเลือกในการรักษา เมือ่ มีความพรอม
ทัง้ แพทย และผูป ว ย พยาบาลจึงเริม่ การประสานงาน
ในการนําหนอนบําบัดมาใช แบงเปน
2.3.1 การเตรียมคาใชจาย เนื่องจาก
ตองสั่งซื้อจากบริษัทจึงตองมีการเตรียมคาใชจาย
ใหพรอม (กรณีศึกษา ผูปวยทั้ง 2 ราย เปนผูมีราย
ไดนอย พยาบาลจึงประสานหาผูบริจาคให รายละ
7,000 บาท)
2.3.2 การประสานงาน เกีย่ วกับการรับ
สงหนอนใหนาํ สงถึงโรงพยาบาลในเวลาทีเ่ หมาะสม
ขนาดของบาดแผลที่ตองการอุปกรณคลุมหนอน
2.3.3 ขั้นตอนการเริ่มใชหนอน โดย
1) ทํ า ความสะอาดบาดแผลและ
บริเวณโดยรอบโดย นํา้ เกลือลางแผลเพียงอยางเดียว
เทานั้น และเช็ดรอบแผลใหแหง
2) นําผาคลุมหนอนทีไ่ ดรบั จากบริษทั
วางคลุมบนพื้นที่ของบาดแผล

3) นํ า ตั ว หนอนใส ล งบนพื้ น ของ
แผล และใชพลาสเตอรปดโดยรอบใหแนน ปองกัน
หนอนหลุดออกมาเมื่อมีขนาดโตขึ้น
4) ใชกอซชุบนํา้ เกลือลางแผลวางทับ
บนผาคลุมหนอน โดยใสใหมีความชุมชื้นมากพอที่
ชวยใหหนอนสามารถเคลื่อนไหวได
5) วางกอซซอนเพื่อปดแผลและพัน
ทับดวยกอซมวนอยางหลวมๆ
6) เปลี่ยนวัสดุในขอ 4 และ 5 ทุกวัน
เมื่อครบวันที่ 3 จึงเปลี่ยนชุดหนอน และนําชุดใหม
วางทดแทน
7) ถายภาพบาดแผลทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ น
ชุ ด หนอน ประเมิ น ความก า วหน า ของพื้ น แผล
สังเกตจากสีของเนื้อเยื่อไดแก เสนเอ็นตองขาว
เคลือบเอ็นตองใส มีความชุมชื้น พื้นแผลสวนที่
เปนเนือ้ เยือ่ ตองมีสชี มพูคอ นไปทางสีแดงมีเลือดมา
เลี้ยง ไมแหง ถาพบ slough หรือ necrotic tissue ตอง
debride ออก กอนการวางหนอนชุดตอไปเพือ่ ชวยให
หนอนสามารถกําจัดเซลลทเี่ ปนเปาหมายไดมากขึน้
ลดจํานวนครั้งของการจายเงินซื้อเพิ่ม
8) แพทยประเมินผลการรักษา และ
เปลี่ยนวิธีการทําแผลในลําดับตอไป
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2.4 ระยะเริ่มใช manuka honey เนื่องจาก
หนอนบําบัดเปนวัสดุที่มีคาใชจายสูง เมื่อหนอน
สามารถกําจัดเซลลที่ตายไดจนกระทั่งเห็นพื้นแผล
ทีเ่ ปน granulation ทีด่ แี ลว แพทยจะเลือกใชวสั ดุทมี่ ี
ในโรงพยาบาลมาทดแทน โดยการเลือกใชนาํ้ ผึง้ มานู
กาใสแผล ทุก 3 วัน โดยไมรบกวนพืน้ แผล เนือ่ งจาก
มีความชื้นมากพอ และมีสารที่ลดการเติบโตของ
แบคทีเรียวางบนพื้นแผลเพื่อลดการตายของเอ็น
หลังเทา
2.5 ระยะทีท่ าํ skin graft เมือ่ แพทยประเมิน
granulation ของพื้ น แผลเต็ ม คลุ ม เอ็ น หลั ง เท า
ทั้งหมด จึงนําไปวาง skin graft เปนขั้นตอนสุดทาย
3. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว
4. ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนโดยประเมินประสิทธิภาพของการดูแล
บาดแผลจากความสมบูรณของพื้นแผลที่มีความ
พรอมในการเขารับการรักษาในลําดับตอไป ไดแก
4.1 เปลีย่ นวัสดุอนื่ ในการรักษาพืน้ แผล
ได
4.2 สามารถทํา Skin graft ได
4.3 แพทยสามารถจําหนายได
5. พรอมทัง้ สรุปผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และเผยแพรความรูที่ไดรับ
เครื่องมือวิจัย
1. ชุ ด ทํ า แผล ประกอบด ว ย ถาดหลุ ม
สําหรับทําแผล 1 อัน non-tooth forceps 1 อัน tooth
forceps 1 อัน สําลี และ กอซปดแผล (ขนาดและ
จํานวน ตามขนาดของบาดแผล)
2. กลองถายภาพ
3. นํา้ เกลือลางแผล 1,000 ซีซ.ี (หรือมากกวา
ตามขนาดของบาดแผล)

4. พลาสเตอรชนิด เทปผาทางการแพทย
และผาพันแผล
5. ชุ ด หนอนจากบริ ษั ท ภายในกล อ ง
ประกอบดวย หลอดบรรจุหนอน 1 หลอด ผาคลุม
ปองกันหนอนออกนอกพืน้ ที่ 1 แผน (เทาขนาดแผล)
การตรวจสอบคุณภาพของการทําแผล
บาดแผลที่ มี ก ารตายของเซลล ใ นระดั บ
ความลึกของชั้นพังผืดที่หุมกลามเนื้อ ไมสามารถ
กําหนดระยะเวลาในการรักษาพืน้ แผลได ตองคํานึง
ถึงปริมาณหนองและสารคัดหลัง่ ทีค่ า งในชองเซลล
ตางๆ สวนการฟนฟูพื้นแผลโดยใชหนอนบําบัด
และนํ้าผึ้งมานูกา สามารถกําหนดระยะเวลาไดจาก
รอบของอายุหนอน และวัสดุ คือ ทุก 3 วัน ประเมิน
พัฒนาการของแผลทีม่ กี ารงอกของเซลลใหมและไม
พบการตายของเสนเอ็น

ผลการศึกษารายกรณี
กรณีศึกษา รายที่ 1
ผู  ป  ว ยเพศชาย อายุ 40 ป เชื้ อ ชาติ 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
รักษา เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 15 มิถนุ ายน
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 วันนี้แพทยประเมินแผลไมดี จึง
สงตอ
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน
14 วัน กอนมาโรงพยาบาลหกลมมีแผล
ถลอกที่เทาซาย ทําแผลเอง
7 วัน กอนมาโรงพยาบาลแผลบวมแดง มี
หนอง มีกลิน่ ไปรักษาที่ รพ.วัดญาณฯ แพทยตดั เนือ้
แผลบางสวน ให admit ไดยาฉีดทางหลอดเลือดดํา
สงหนองตรวจเพาะเชื้อ
4 วัน กอนมาโรงพยาบาลผลตรวจเพาะเชื้อ
พบเชื้อดื้อยาแพทยเปลี่ยนชนิดยาในการรักษา
วันนี้แพทยประเมินวาลักษณะบาดแผลไม
ดีขึ้น มีเนื้อเปอยยุย หนองเยอะ มีกลิ่นเหม็นมาก จึง
ประสานขอ refer
ประวัตกิ ารเจ็บปวยในอดีต - เปนเบาหวาน 3 ปไมได
รับการรักษา ปฏิเสธการแพยาหรืออาหารใดๆ
ประวัตกิ ารเจ็บปวยในครอบครัว - ปฏิเสธโรคประจํา
ตั ว ของครอบครั ว เนื่ อ งจากผู  ป  ว ยย า ยภู มิ ลํ า เนา
สภาพแวดลอมของครอบครัว - ที่พักปจจุบันเปน
บานของตนและบุตร บานเดียวชัน้ เดียว ไมมรี วั้ บาน
สาธารณูปโภคสะดวกสบาย ซื้อนํ้าสําหรับบริโภค
ในครอบครัว
พัฒนาการทางสังคม อารมณและสุขภาพจิต - ผูป ว ย
เปนคนอารมณดี พูดคุยเกง สัมพันธภาพกับเพื่อน
บานอบอุน ความสัมพันธในครอบครัวของผูปวย
ภรรยาและบุตรอบอุน ภรรยามาเยี่ยมสมํ่าเสมอ
การตรวจรางกายตามระบบ
ชายไทย รู ป ร า งเล็ ก ผิ ว หนั ง สะอาด สี
ผิวดําแดง สีหนาวิตกกังวล ไมอยากเคลื่อนไหว
เนื่องจากปวดตรวจรางกายโดยรวมปกติ ยกเวน
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เปลือกตาซีด (moderate) พบเทาซายไดรับการทํา
แผลก อ นขึ้ น หอผู  ป  ว ย มี ก ลิ่ น หนองรุ น แรงมาก
สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.5 oc ชีพจร 106 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 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 Proteus mirabilis และ Moderate Enterococcus faecalis
วันที่ 30/4/59 พบ Moderate Proteus mirabilis
การวางแผนการพยาบาล
ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาผูป ว ยผูศ กึ ษาพบวา
ผูปวยมีปญหาทางการพยาบาลที่สําคัญดังนี้
วินจิ ฉัยการพยาบาลที่ 1 เสีย่ งตอภาวะการไหลเวียน
โลหิตลมเหลว เนือ่ งจากมีการติดเชือ้ ของบาดแผลที่
อาจมีการติดเชื้อลุกลามไปยังกระแสเลือด
วินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน
จากการที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่าผิดปกติ
วินิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ไมสุขสบายเนื่องจากมีไข
ปวดแผล จากการที่มีการอักเสบของเซลลเนื้อเยื่อ
วินจิ ฉัยการพยาบาลที่ 4 วิตกกังวลเกีย่ วกับการหาย
ของแผล การผาตัด เนือ่ งจากปกติไมเขาโรงพยาบาล
และไมเขาใจวารักษาดวยวิธีอื่นไดหรือไม และการ
ใชหนอนบําบัด
วินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน
เนื่องจากความเขมขนเลือดตํ่ากวาปกติ
วินิจฉัยการพยาบาลที่ 6 ขาดความเขาใจในการดูแล
ตนเองเกีย่ วกับโรคเบาหวาน และการดูแลบาดแผลที่
ไดรับการทําผิวหนังปะปลูก (skin graft)
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สรุปกรณีศึกษา
ผูปวยชายไทยอายุ 40 ป เชื้อชาติ-สัญชาติ
ไทย สถานภาพสมรสคู อาชีพขับรถสองแถว มาดวย
อาการสําคัญ 14 วันกอนมาโรงพยาบาลมีแผลถลอก
ที่เทาซายทําแผลเอง 7 วันกอนมาโรงพยาบาลแผล
บวมแดง มีหนอง มีกลิ่น ไปรักษาที่ รพ.วัดญาณฯ
แพทยตัดเนื้อแผลบางสวน ให admit ฉีดทางหลอด
เลือดดํา เก็บหนองสงตรวจ และ 4 วัน กอนมาโรง
พยาบาลผลตรวจเพาะเชือ้ พบเชือ้ ดือ้ ยาแพทยเปลีย่ น
ชนิดยาในการรักษา วันนี้แพทยเห็นวาแผล มีเนื้อ
เปอ ยยุย หนองเยอะ มีกลิน่ เหม็นมาก จึงสงตัวผูป ว ย
มารักษาตอแรกรับ อุณหภูมิ 36.5 oc ชีพจร 106 ครัง้ /
นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
130/80 มม.ปรอท ตรวจรางกายตามระบบไมพบ
สิง่ ผิดปกติ ยกเวนแผลมีกลิน่ เหม็นรุนแรงทีเ่ ทาซาย
แพทยวนิ จิ ฉัยติดเชือ้ ใตผวิ หนังทีเ่ ทาซายและโรคเบา
หวาน (Infected wound DM)วันที่ 4 เมษายน 2559
เวลา 10.30 น.ตรวจ CBC แรกรับพบ wbc 24,300
cell/mL นิวโทรฟวส 82.7 % ฮีมาโตรคริท 30% ตรวจ
อิเลคโทรไลท ปกติ BUN 9 mg%Cr 0.72 mg% DTX
203mg% แพทยพจิ ารณาให RI 4 ยูนติ IDon hep lock
ประเมิน pain score แรกรับเทากับ 6 แพทยเจาของ
ไขประเมินบาดแผลสงตัดเนื้อตาย (debridement)
หลังการผาตัดผูปวยมีบาดแผลความยาวจากโคน
นิ้วเทาถึงเหนือขอเทา ลึกถึงเสนเอ็นหลังเทา และ
ทําแผลวันละครัง้ เปนเวลา 3 วัน เสนเอ็นเริม่ เปลีย่ น
เปนสีนํ้าตาลแสดงถึงการตายของเอ็น และพื้นแผล
ยังเกิด wet gangrene จํานวนมาก มีหนองตามรอง
เอ็นและชองกลามเนื้อ มีโอกาสสูงที่จะทํา BKA จึง
เสนอทางเลือกใหใชหนอนบําบัด (สั่งซื้อ) ผูปวยไม
สามารถหาเงินมาชําระได พยาบาลจึงหาผูบริจาค
ให เปลี่ยนหนอนทุก 3 วัน จนกระทั่งครบ 3 ครั้ง
หนอนสามารถจํากัดเซลลที่ตายไดดีสีของเสนเอ็น

เปลี่ยนแปลงในทางบวก พื้นของแผลมี granulation
ผูปวยมีความสุขมากขึ้น แตยังมีแผลดานขางเทาที่
มีหนองเซาะไปยังฝาเทาทําใหผูปวยยังมีไขตลอด
แพทยทํา debridement รวม 2 ครั้ง และทํา amputate
5th toe ระหวางรอการหายของดานขางเทาจึงนําแผน
นํ้าผึ้ง Manuka มาปดบนเสนเอ็นใหเกิดความชื้น
ปองกัน tendon necrosis และใช aquacel Ag ดูดซับ
exudate จากแผลที่มีโพรง เมื่อแพทยประเมินวาพื้น
แผลดีทํา skin graft ได ระหวางการดูแลประเมินคา
Hct<30% จึงไดรับเลือดชนิดเม็ดเลือดแดง (PRC)
จํานวนทั้งหมด 5 ยูนิต ตรวจ Hct กอนกลับบาน =
31% การตรวจเพาะเชื้อหนองจากบาดแผลไดรับยา
ตานการอักเสบทางหลอดเลือดดํา ชนิดคลินดามัย
ซิน 900 มก. ซิโปรฟอกซาซิน 400 มก. การดูแลระยะ
มีไข ไดรับการเช็ดตัวโดยญาติ กระตุนดื่มนํ้า และให
ยาพาราเซตามอล อาการปวดใหการพยาบาลโดยใช
หมอนรองสวนที่ปวดสูงขึ้น ประเมิน pain score
และใหยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา ไดรับการ
เฝาระวังภาวะนํ้าตาลในเลือดผิดปกติโดยติดตาม
ระดับนํา้ ตาลตามแผนการรักษาอยูร ะหวาง 140 - 350
mg% ภายหลังการทํา skin graft งดใชยาตานการ
อักเสบ ครบกําหนดเปดแผล แผลติดดีเกือบ 100%
ผลสําเร็จในการดูแลบาดแผลรายนีไ้ มทาํ ให
ผูป ว ยสูญเสียอวัยวะกลับไปดํารงชีวติ และประกอบ
อาชีพได เขาใจถึงความสําคัญในการดูแลรางกาย
ในภาวะของโรคเบาหวานเพื่อใหดํารงคุณภาพชีวิต
ไดเปนปกติดีกวากอนการเจ็บปวยครั้งนี้ 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

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

แผลกอนใสหนอน
กรณีศึกษา รายที่ 2
ผูปวยเพศชาย อายุ 57 ป เชื้อชาติ-สัญชาติ
ไทย สถานภาพสมรส คู ศาสนาพุทธ อาชีพ เกษตรกร
การศึกษาประถมปที่ 6 ทีอ่ ยูป จ จุบนั 19/1 ม.8 ต.โปง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี HN 76xxx AN 59 – 48xx
สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพ รพ.บางละมุง
เขารับการรักษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 – วันที่
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 - วันนีม้ าทําแผลแลวแพทยใหนอนโรง
พยาบาล
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน
7 วัน กอนมาโรงพยาบาล รูสึกเจ็บๆ หัวแม
เทาซายดานนอกกดเจ็บๆ ไมมีแผล
5 วัน กอนมาโรงพยาบาล เริ่มพองมีนํ้าและ
มีสีคลายรอยชํ้า
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แผลหลังใสหนอนครั้งแรก
3 วัน กอนมาโรงพยาบาล รอบแผลเปลี่ยน
เปนสีแดง ปวด
วันนี้ มาทําแผลที่โรงพยาบาล แพทยจึงให
นอนรับการรักษาดวยการฉีดยารักษาการอักเสบ
ประวัตกิ ารเจ็บปวยในอดีต - ความดันโลหิตสูง และ
โรคไต รับยาที่โรงพยาบาลบางละมุง ไมขาดยา
ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว สภาพแวดลอมของครอบครัว - ที่พักปจจุบันเปน
บานของตนและบุตร บานเดียวชัน้ เดียว ไมมรี วั้ บาน
สาธารณูปโภคสะดวกสบาย ซื้อนํ้าสําหรับบริโภค
ในครอบครัว
พัฒนาการทางสังคม อารมณและสุขภาพจิต - ผูป ว ย
เปนคนอารมณดี พูดคุยเกง สัมพันธภาพกับเพื่อน
บานอบอุน ความสัมพันธในครอบครัวของผูปวย
ภรรยาและบุตรเปนแบบอบอุน ภรรยามาเยี่ยมเปน
ทุกวัน
การตรวจรางกายตามระบบ
ชายไทย รูปรางสมสวน ผิวดําแดง สีหนา
ปกติ ผมสะอาดสีเทา ตรวจรางกายโดยรวมปกติ
ยกเวน เปลือกตาซีดปานกลางผิวหนังสะอาด พบ
บาดแผลที่นิ้วหัวแมเทาซาย ไดรับการทําแผลกอน
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ขึ้นหอผูปวย อุณหภูมิ 37.6 oc ชีพจร 80 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 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 วันที่ 8 มี.ค.59 พบ Staphylococcus
aureus
การวางแผนการพยาบาล
ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาผูป ว ยผูศ กึ ษาพบวา
ผูปวยมีปญหาทางการพยาบาลที่สําคัญดังนี้
วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 1 เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน
จากการที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่าผิดปกติ
วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 2 วิตกกังวลเกีย่ วกับการหาย
ของแผล และการผาตัด
วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 3 เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน
เนื่องจากความเขมขนเลือดตํ่ากวาปกติ
วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 4 เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน
เนื่องจากความไมสมดุลของโซเดียมในรางกาย
วินิจฉัยการพยาบาล ที่ 5 ไมสขุ สบายเนือ่ งจาก จาก
การใชหนอนบําบัด
สรุปกรณีศึกษา
ผูป ว ยชายไทยอายุ 57 ป เชือ้ ชาติ-สัญชาติไทย
อาชีพเกษตรกร มาโรงพยาบาลดวยอาการ 7 วันกอน
มาโรงพยาบาล รูสึกเจ็บๆ หัวแมเทาซายกดเจ็บๆ
ไมมีแผล 5 วันกอนมาโรงพยาบาล เริ่มพองมีนํ้ามี
รอยชํ้า 3 วันกอนมาโรงพยาบาล รอบแผลแดง ปวด
วันนี้มาทําแผลแพทยจึงใหนอน รพ. ซักประวัติการ

เจ็บปวยพบวาผูป ว ยมีประวัตเิ ปนเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคไต รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลบางละมุง
(ปฏิ เ สธการขาดยา) แรกรั บ อุ ณ หภู มิ 37.6 oc
ชีพจร 80 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที
ความดันโลหิต100/60 มม.ปรอท ตรวจรางกายตาม
ระบบโดยรวมไมพบสิ่งผิดปกติ ยกเวนเปลือกตา
ซีดปานกลางจากภาวะโรคไตเรื้อรัง มีแผลที่นิ้วหัว
แมเทาซายดานนอก แพทยวินิจฉัยเปนแผลเทาเบา
หวาน (DM foot) วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
สงตรวจ CBC แรกรับพบ wbc13,200 cell/mL นิว
โทรฟวส 73.3 % ฮีมาโตรคริท 30.1% ตรวจอิเลคโทร
ไลท พบโซเดียมตํ่าเล็กนอย ตรวจ BUN 75mg%Cr
6.01 mg% GFR 9.514 DTX 212mg% สงหนอง
ตรวจเพาะเชื้อผูปวยไดรับการทําแผลวันละครั้ง ใน
ระยะแรกแผลมีลักษณะคลาย inflammation ทั่วไป
หลังจากทําแผลเปนเวลา 5 วัน แพทยตัดเนื้อสวนที่
ตาย โดยปดแผลดวย sofra tulle ระหวางการทําแผล
ไมคอยมีเลือดซึม สีของพื้นแผลไมชดั เจน และแหง
ดํา แพทยจึงตัดเนื้อสวนที่ตายครั้งที่ 2 พบวาครั้งนี้
มี fat necrosis ระหวางการรักษาสงติดตามอาการ
ตามนัดของแพทยคลินิกพิเศษไดแก คลินิก DM
foot และคลินิกไตโดย DM foot ประสานแผนการ
รักษากับศัลยแพทยเจาของไขใหฉีดยาปฏิชีวนะเขา
ที่แผลนอกเหนือจากแผนการรักษาปกติ ผูปวยได
รับการลงความเห็นจากคลินิก DM foot และแพทย
เจาของไขวา แผลมีเนือ้ ตายชนิดแหง (dry gangrene)
ควรตัดนิ้วหัวแมเทา ผูปวยยังไมยินยอม พยาบาล
จึงประสานกับเจาของไขขอใชวิธีการทําแผลตาม
กระบวนการของหอผูป ว ยศัลยกรรม เริม่ จากการใช
เวชภัณฑทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับบาดแผล เมือ่ ครบ 3
วัน พบวาพื้นแผลขาดความชุมชื้น เสนอทางเลือก
การใชหนอนบําบัดใหกับผูปวยๆ ยินยอม จึงเริ่มใช
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ในวันถัดไป ประเมินพื้นของแผลทุกวันเมื่อเปลี่ยน
กอซ พบวาแผลมีความชุมจากเอนไซมของหนอน
และมี granulation เมื่อครบ course maggot therapy
แพทยระบุไดวาแผลดีขึ้น ไมมีเนื้อตายและพื้นแผล
แดง เปลี่ยนการทําแผลโดยใสนํ้าผึ้ง Manuka ชนิด
แผนทุก 3 วันและใสชนิดเจลทุกวัน ครบ 7 วัน
แพทยประเมินแผลจึงวางแผนจําหนายภายหลังการ
ประเมินแผลครัง้ ตอไปพบวาแผลมี granulation ดี จึง
จําหนายผูปวยกลับบาน วางแผนใหใชนํ้าผึ้งใสแผล
ตอ และนัดติดตามอาการ 1 สัปดาห พยาบาลติดตาม

อาการโดยใหผูปวยมาพบที่หอผูปวย ประเมินแผล
ในปจจุบนั พบวาแผลหายสนิทโดยการหายของแผล
เกิดจากการสรางเนื้อเยื่อที่ไดความชุมชื้นจากนํ้าผึ้ง
ผลสําเร็จในการดูแลบาดแผลรายนี้ทําใหผู
ปวยพึงพอใจเนื่องจากไมตองตัดนิ้วเทาตามความ
เห็นของแพทย เขาใจถึงความสําคัญในการดูแลเทา
ในผูป ว ยเบาหวานเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดการกลับเปนซํา้ ไดดี
ขึ้น รวมระยะเวลาที่ศึกษา 53 วัน (วันที่ 7 มีนาคม
2559 – วันที่ 30 เมษายน 2559)
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สรุปวิธีการฟนฟูพื้นแผลแบบผสมผสานประกอบ
ดวย
ในรายที่ 1 ภายหลังการทํา Debridement จาก
แพทย เพือ่ ระบายหนองทีข่ งั ในบาดแผลไดรบั การทํา
แผล ตามขอ 1-7
ในรายที่ 2 ภายหลังจากแพทยทํา Debridement เพื่อลด necrosis ระหวางการดูแลบาดแผลยัง
เกิด dry gangrene ตลอดเวลา แพทยลงความเห็นวา
จะทํา amputate big toe ซึ่งผูปวยปฏิเสธ พยาบาล
จึงเสนอทางเลือกในการดูแลบาดแผลและประสบ
ความสําเร็จบาดแผลหายสนิท โดยไมถูกตัดนิ้วได
รับการทําแผล ตามขอ 1-6 ประกอบดวย
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1. วิธกี าํ จัดเนือ้ ตายดวยการตัดออก (surgical
sharp) โดยใชเครื่องมือทางการแพทย รวมกับ
2. วิธกี ารทางเคมี (chemical) ใชนาํ้ ยาทีเ่ ปน
เคมี เชน hydrogen peroxide ชวยกําจัดเนื้อตาย รวม
กับ
3. วิธีการเชิงกล (mechanical) คือ wet-todry dressing โดยใชกอสชุบ saline ใสในแผล รวม
กับ
4. วิธีการยอยทําลายตัวเองโดยสิ่งคัดหลั่ง
จากแผล (autolytic) ซึ่งเอนไซมจากสิ่งคัดหลั่งจาก
แผลทําใหเนื้อตายออนตัว ใช Hydrocolloids เพื่อ
ใหความชุมชื้นกับแผล Hydrogel ชวยใหนํ้าแทรก
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เขาไปในเนื้อตายใหออนตัวลง Alginates, Foam,
Hydrofiber ตางๆ ในการดูดซึมสิ่งคัดหลั่ง
5. วิธที างชีวภาพ (biotherapeutic) หรือเรียก
maggot debridement therapy หรือ biosurgery รวม
กับ
6. การใชนํ้าผึ้งใสแผล เนื่องจากสรรพคุณ
ของนํ้าผึ้ง Manuka มีเอ็นไซมพิเศษชื่อ glucose
oxidase ผลิต Hydrogen Peroxide ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปน
ยาฆาเชื้อ (antiseptic) และนํ้าผึ้ง Manuka มีความ
เขมขนของนํา้ ตาลสูงชวยยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียไดมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติตอตาน
แบคทีเรีย โดยมีคา UMF 12 ขึ้นไป (ผานการรับรอง
โดยมหาวิทยาลัยไวคาโต ประเทศนิวซีแลนด มีคา
>UMF 10 ) (เกศกนก สุกแดง, 2556)
7. การทําผิวหนังปะปลูก (skin graft) เฉพาะ
รายที่ 1
ผลการศึกษา
การใชหนอนบําบัดเปนการแพทยทางเลือก
ที่นํามาใชในหนวยงานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาล
บางละมุง โดยการตัดสินใจเลือกใชเปนของผูปวย
โดยตรง ในการศึกษาครั้งนี้พบวาเมื่อวิธีการของ
แพทยแผนปจจุบันไมเปนไปตามเปาประสงคของผู
ปวย จึงนําวิธีการดังกลาวมาใชในโรงพยาบาล และ
ผลการรักษาทั้ง 2 กรณีนี้
1. หนอนบําบัดสามารถชวยในการกําจัด
เซลลที่ตายทั้งแบบ wet และ dryไดผล ทําใหแพทย
สามารถดําเนินการรักษาในขั้นตอนตอไปได และผู
ปวยไมสูญเสียอวัยวะ
2. นํา้ ผึง้ มานูกา สามารถลดการตายของเสน
เอ็นระหวางที่รอให tissue granulation ได จากการที่
ไมตองเปดทําแผลทุกวันทําใหเสนเอ็นไมสัมผัสกับ
อากาศ หากพบ tendon necrosis จะแกไขกลับมายาก

หรืออาจตองมีการตัดเสนทีม่ กี ารตายนัน้ ออก ทําให
อวัยวะสวนนั้นสูญเสียหนาที่ไป
บทสรุป
แผลเทาเบาหวานเปนภาระหนึง่ ของหองทํา
แผลในทุกหนวยงานดานสาธารณสุข การทําแผล
ที่มีโอกาสหายคอนขางตํ่าจําเปนที่ผูใหบริการจะ
ตองคนควานวัตกรรม หรือคนควาองคความรูทาง
วิชาชีพมาใชใหเกิดความเหมาะสมกับผูปวยแตละ
ราย
การดํ า เนิ น การในกรณี ศึ ก ษาทั้ ง 2 กรณี
ของผูศึกษาครั้งนี้ ไดรับประโยชนจากกระบวนการ
เรียนรูก ารใชหนอนบําบัดในหอผูป ว ยศัลยกรรมชาย
โรงพยาบาลบางละมุงมาใชในการแกปญหา โดย
 หา
พิจารณาขอมูลของผูป ว ยเปนตัวตัง้ คาดการณปญ
ระยะยาวทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอไปในอนาคต ทบทวนองค
ความรู นําสูก ารปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของสัมพันธภาพ
ที่ดีของผูปวยกับพยาบาล
ประโยชนที่ไดจากการเรียนรูทั้ง 2 กรณี
ทําใหพยาบาลในหนวยงานไดตดิ ตามความกาวหนา
ในวิชาชีพ ประยุกตใชวสั ดุอนื่ ๆ ทีม่ ใี นหนวยงานมา
ใชใหเกิดการพัฒนาในการดูแลบาดแผลผูปวยราย
อื่นๆ ได
ขอเสนอแนะ
1. หนอนบําบัด สามารถนํามาใชเปนการ
แพทยทางเลือกไดหากไดรับความยินยอมทั้งทีม
ผูรักษาและผูปวยเนื่องจากเปนทางเลือกดานการ
รักษาที่มีคาใชจายสวนตัวของผูปวยและครอบครัว
2. นํ้ า ผึ้ งมานูก  า เป นวั สดุท างการแพทย
ที่ ช  ว ยส ง เสริ ม การหายของแผลได ใ นพื้ น แผลที่
เหมาะสม
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