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The objective of this study was to investigate the efficacy of topical silver zinc sulfadiazine
(SSD) cream, known as standard therapy, compared with SSD cream containing silk sericin for partial
thickness burn wounds treatment. Sixteen patients (thirty-four burn wounds) admitted in Siriraj burn
unit during September 2010 - May 2011 were randomly assigned to receive either SSD cream (8
patients, 17 burn wounds) or SSD cream containing silk sericin (8 patients, 17 burn wounds).
There were no significant differences in demographic data including gender, age, weight,
blood pressure, blood sugar, drug allergy and percentage of total body surface area (TBSA) burn, as
well as social history (smoking, drinking alcohol or caffeine) in both groups. Wound area
measurements were taken every day, the SSD cream containing silk sericin group did not show better
percentage of wound area reduction when compared to SSD cream group. However, the healing time
of burn wounds in the group treated with SSD cream containing silk sericin was 23.88±6.34 days
versus 29.53±8.12 days in the group treated with SSD cream. This result was 5.65±2.50 days shorter
in SSD cream containing silk sericin compared to the SSD group (p=0.031). Moreover, there was no
wound infection in any of burn wounds.
Initially, serum biochemical parameters indicated liver function (AST, ALT, ALP) and renal
function (serum creatinine and blood urea nitrogen) were elevated but then back to normal in a week
except albumin level was lower than normal range. However all parameters were within normal limit at
the end of the study. There were two mild and common adverse reactions found in both groups,
itching or smarting, but no serious adverse reaction was found.
In conclusion, the results of this study confirm the greater efficacy of SSD cream containing silk
sericin in the treatment of partial thickness burn wounds without serious adverse reaction, renal or liver
toxicity.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
อัคคีภยั และอุบตั ิเหตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกเป็ นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่นําไปสูค่ วามสูญเสียทัง้
ชี วิตและทรั พย์ สิน จากรายงานอุบัติการการอุบัติเหตุไฟไหม้ นํา้ ร้ อนลวกที่ รวบรวมโดยองค์ การ
อนามัยโลก ในปี ค.ศ. 2004 รายงานจํานวนผู้ป่วยจากอุบตั เิ หตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกทังสิ
้ ้น 7,105,000
คน ในจํานวนนี ้จําแนกเป็ นผู้ป่วยในกลุ่มประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 4,069,000
คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.27 (1) จากข้ อมูลในช่วง ค.ศ.1990 องค์การอนามัยโลกทํานายสัดส่วน
ผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุไฟไหม้ ตอ่ ประชากรทังหมดคิ
้
ดเป็ น 265,000 คนต่อปี (2) สําหรับข้ อมูลของ
ประเทศไทยรวบรวมโดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานการเกิดอัคคีภยั ในปี
พ.ศ. 2552 ทังสิ
้ ้น 2,302 ครัง้ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บจํานวนทังสิ
้ ้น 426 คน และมีผ้ เู สียชีวิตจํานวน 374
คน (3) ทังนี
้ ้ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นทําให้ บคุ ลากรทางการแพทย์สนใจต่อการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกมากขึ ้น (4)
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบตั ิเหตุให้ รอดชีวิตในขันต้
้ นนันถื
้ อเป็ นสิ่งสําคัญ โดยในระยะแรก
เมื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุไฟไหม้ นํา้ ร้ อนลวกออกจากสถานที่เกิดเหตุแล้ ว
พบว่ามีผ้ ปู ่ วยประมาณร้ อยละ 60 เสียชีวิตในระยะนี ้ (5) เนื่องจากภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้
(airway obstruction) หรื อภาวะช็อคซึง่ เกิดจากความผิดปกติของระบบสมดุลนํ ้าและอิเล็กโทรไลต์
ในระยะต่อมาหลังจากการช่วยชี วิตผู้ป่วยเบือ้ งต้ นแล้ ว ผู้ป่วยมักประสบปั ญหาการติดเชื อ้ ของ
้ ้ความรุ นแรงของภาวะติดเชื ้อของ
บาดแผลไหม้ ซงึ่ ถือเป็ นปั ญหาหลักของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี ้ ทังนี
บาดแผลไหม้ ที่ เกิ ดขึน้ จะแปรไปตามปั จจัยต่าง ๆ ได้ แก่ ระดับความลึกของบาดแผล พื น้ ที่ ของ
บาดแผลที่ตดิ เชื ้อ ปริ มาณและชนิดของเชื ้อ อายุ ภาวะโภชนาการ และโรคร่วมต่างๆ ของผู้ป่วย (6)
แพทย์ ผ้ ูชํ า นาญการด้ า นการดูแ ลบาดแผลทํ า หน้ า ที่ ห ลัก ในการดูแ ลผู้ป่ วยร่ ว มกับ ที ม แพทย์
ผู้ชํานาญการเฉพาะแต่ละสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบําบัดและโภชนากร ซึง่
บุคลากรทางการแพทย์ จะทํางานร่ วมกันเพื่อให้ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม โดยคํานึงถึงความ
เจ็บป่ วยทังทางร่
้
างกายและจิตใจเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับประโยชน์สงู สุด (6-7)

2

ปั จจุบนั มาตรการที่นิยมใช้ สําหรับดูแลบาดแผลไหม้ ได้ แก่ การดูแลสภาวะทัว่ ไปของผู้ป่วย
สมดุลนํ ้า เกลือแร่ และโปรตีน ป้องกันการติดเชื ้อโดยวิธีกําจัดเนื ้อตายที่เป็ นต้ นตอของเชื ้อ การปิ ด
บาดแผลด้ วยวัสดุที่เหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันของผู้ป่วย (7-9) การ
ใช้ ยาทาต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยเพื่อป้องกันและรักษาการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ นบั เป็ นวิธีมาตรฐานที่
นิยมใช้ เนื่องจากสามารถลดอัตราการเกิดโรค (morbidity) และอัตราตาย (mortality) ของผู้ป่วยได้
(10) นอกจากการป้องกันการติดเชือ้ ของบาดแผลแล้ วลักษณะของบาดแผลและระยะเวลาการ
สมานของบาดแผลก็ เป็ นปั จจัยสําคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี ้ จึงทํ าให้ เกิ ดแนวคิดที่ จะนํ าวัสดุ
ธรรมชาติที่มีคณ
ุ สมบัติกระตุ้นการสมานบาดแผลมาใช้ ในการดูแลบาดแผลไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกเพื่อ
ช่วยลดระยะเวลาการรักษาบาดแผล ทําให้ ผ้ ปู ่ วยกลับไปใช้ ชีวิตอย่างเป็ นปกติได้ เร็ วขึ ้น ลดภาวะ
ทุพพลภาพ ลดค่าใช้ จ่ายและช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น (11)
1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม (silver sulfadiazine) เป็ นยาทาเฉพาะที่ซึ่งเป็ นวิธี
มาตรฐานสําหรับป้องกันและรักษาการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ ซึ่งมีการใช้ กนั อย่างแพร่ หลายมา
จนถึงปั จจุบนั 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มเป็ นยาต้ านจุลชีพในกลุม่ ซัลโฟนาไมด์ ออกฤทธิ์ต่อ
ผนัง เซลล์ และเยื่ อ หุ้ม เซลล์ ข องเชื อ้ แบคที เ รี ย มี ฤ ทธิ์ ค รอบคลุม เชื อ้ แบคที เ รี ย กว้ า งและมี ฤ ทธิ์
ครอบคลุมเชื ้อราอีกด้ วย (12) 1 % ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มเป็ นยาทาที่ใช้ ได้ สะดวก สามารถหา
ได้ ง่ายในท้ องตลาด ไม่ก่อให้ เกิดความเจ็บปวด ความรู้สกึ แสบและไม่พบการตกตะกอนของเกลือซิล
เวอร์ คลอไรด์ (silver chloride) ที่ทําให้ เสื ้อผ้ าเปื อ้ นสีขณะใช้ ทาบาดแผล ดังนัน้ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟา
ไดอะซีนครี มจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลบาดแผลไหม้ แม้ ว่าพบรายงานแสดงว่า 1% ซิลเวอร์
ซัลฟาไดอะซีนครี มมีผลชะลอการหายของบาดแผล อาจเกิดพิษต่อเซลล์และอาจส่งผลให้ เกิดภาวะ
เม็ดเลือดขาวตํ่าชัว่ ขณะได้ (transient leukopenia) (10,12-15)
ซิงค์ (zinc) มีบทบาทในกระบวนการสร้ างเนื ้อเยื่อและเนื ้อเยื่อบุผิว (epithelium) โดยซิงค์
จะไปกระตุ้นการทํางานของ Matrix Metaloproteinase enzymes (MMPs) จึงเพิ่มการสร้ างคอลลา
เจนมากขึ ้น ถือว่าซิงค์มีสว่ นกระตุ้นกระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล์ (cell proliferation) ช่วยลด
ระยะเวลาการสมานของบาดแผล (16) ทัว่ ไปเชื่อกันว่าซิงค์มีบทบาทช่วยกระตุ้นกระบวนการหาย
ของบาดแผลซึง่ พบได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบยารับประทานและยาใช้ ภายนอก ดังนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญด้ านการดูแล
บาดแผลภายในโรงพยาบาลศิริราชและคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจึง
เกิดแนวคิดในการนําซิงค์มาเป็ นส่วนผสมในยาทาต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยสําหรับดูแลบาดแผลไหม้ และ
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พัฒนาเป็ นสูตรตํารับ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม (silver zinc sulfadiazine) ซึง่ เป็ นตํารับที่
มีการยอมรับเป็ นวงกว้ างและนํามาใช้ กบั ผู้ป่วยที่มีบาดแผลไหม้ ทงระดั
ั ้ บตื ้นและลึกในโรงพยาบาลศิ
ริ ราชและโรงพยาบาลภายในประเทศอีกหลายแห่งมาจนถึงปั จจุบนั อาจสรุ ปได้ ว่า 1% ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มมีฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยเช่นเดียวกับ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม ช่วยลด
กระบวนการอักเสบของบาดแผล และมีผลช่วยกระตุ้นการสร้ าง granulation tissue ในบาดแผล
ไหม้ ทําให้ การหายของแผลเกิดได้ เร็วขึ ้นเมื่อเทียบกับการใช้ ยาซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีน โดยยังคงมีผล
ชะลอการหายของบาดแผลอยูบ่ ้ าง (17-19)
รังของหนอนไหม (Bombyx Mori) ประกอบด้ วยโปรตีนหลัก 2 ชนิด คือ เซริ ซิน (sericin)
และไฟโบรอิน (fibroin) โปรตีนทังสองชนิ
้
ดนี ้มีกรดอะมิโนที่เป็ นองค์ประกอบหลักคือ เซริ น (serine),
ไกลซีน (glycine), อะลานีน (alanine) และ ไทโรซิน (tyrosine) (20) โปรตีนไฟโบรอินลักษณะเป็ น
เส้ นใยประกอบจากโครงสร้ างที่เป็ นผลึกเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบ และเชื่อมต่อกันด้ วยพันธะเคมีที่
แข็งแรง มีผลทําให้ โปรตีนไฟโบรอินไม่ละลายในนํ ้า และทําหน้ าที่เป็ นแกนกลางของเส้ นไหม (2122) โปรตีนไฟโบรอินมีคณ
ุ สมบัติเข้ ากับเนื ้อเยื่อของร่างกายได้ ดี และมีประโยชน์ช่วยเสริ มสร้ างการ
เจริ ญเติบโตของเซลล์ในขันต่
้ างๆ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ เช่น ใช้ เคลือบท่อลม
เทียม (23-24) ในขณะที่โปรตีนเซริ ซินหรื อโปรตีนกาวไหมเป็ นส่วนที่ห่อหุ้มไฟโบรอิน ทําหน้ าที่
เสมือนกาวและสารหล่อลื่นในกระบวนการสังเคราะห์เส้ นไหม ทําให้ เส้ นไหมแข็งแรง มีเลื่อมเงา และ
มีสีแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของหนอนไหม เซริ ซินมีกรดอะมิโนเป็ นองค์ประกอบหลักคล้ ายกับ
ไฟโบรอินแต่มีปริ มาณกรดอะมิโนเซรินสูงกว่า ซึง่ กรดอะมิโนเซริ นมีคณ
ุ สมบัตชิ ่วยดูดซับนํ ้าได้ ดี และ
เป็ นส่วนประกอบหลักของ Natural Moisture Factor (NMF) ในชันผิ
้ วของมนุษย์ (20-21,25)
นอกจากนี ้เซริ ซินยังมีนํ ้าหนักโมเลกุลตํ่ากว่าไฟโบรอินจึงสามารถละลายในนํ ้าร้ อน สารละลายสบู่
สารซักฟอก หรื อกรดอินทรี ย์ได้ (26) จากคุณสมบัติดงั กล่าวทําให้ นักวิจัยในหลายกลุ่มประเทศ
ศึกษาวิธีการผลิตและทดสอบคุณสมบัติของเซริ ซิน โดยพบว่าเซริ ซินสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ใน
้ งมีความพยายามในการพัฒนาเพื่อนํามาใช้ ประโยชน์
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องสําอางอีกทังยั
ในทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง (21,27-28)
หลายปี ที่ ผ่า นมามี ก ารศึก ษาแสดงประโยชน์ ข องเซริ ซิน เกี่ ย วกับ กระบวนการหายของ
บาดแผลทังการศึ
้
กษาในเซลล์และสัตว์ทดลอง (21) เมื่อผสมเซริ ซินในอาหารเลี ้ยงเซลล์พบรายงาน
เกี่ยวกับการกระตุ้นการหายของบาดแผล โดยเซริ ซินมีผลเพิ่มอัตราการเกิดกระบวนการเพิ่มจํานวน
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เร่ งการจับรวมตัวและการเจริ ญเติบโตของเซลล์ในหนูทดลองและเซลล์ผิวหนังมนุษย์ (30-31)
Teramoto และคณะ ในปี ค.ศ. 2008 ศึกษาการเตรี ยมแผ่นเจลเซริ ซินสําหรับปิ ดบาดแผลและทํา
การทดสอบประสิทธิ ภาพในเซลล์ ผิวหนังมนุษย์ พบว่าแผ่นเจลปิ ดบาดแผลที่เตรี ยมจากเซริ ซิน
สามารถกระตุ้นการหายของบาดแผล ช่วยเพิ่มความชุ่มชื ้น และไม่พบผลพิษต่อเซลล์ (32) Aramwit
และ Sangcakul ในปี ค.ศ. 2007 เตรี ยมครี มทาบาดแผลที่ประกอบด้ วยเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ
8 และศึกษาผลต่อบาดแผลไหม้ พบว่าครี มทาบาดแผลที่เตรี ยมขึ ้นสามารถช่วยกระตุ้นการหายของ
บาดแผลและมีผลเพิ่มปริ มาณคอลลาเจนในชันผิ
้ วหนังของหนูทดลองโดยไม่เกิดการแพ้ (33) และ
สามารถเข้ ากับเนื ้อเยื่อมนุษย์ได้ ดี (21,34) อีกทังยั
้ งไม่พบสารที่ก่อให้ เกิดกระบวนการอักเสบอีกด้ วย
(34-35) ปั จจุบนั นิยมนําเซริ ซินมาใช้ เป็ นส่วนประกอบในเครื่ องสําอาง (25,36) เนื่องจากมี
คุณสมบัติการเพิ่มความชุ่มชืน้ ในผิวหนัง ลดริ ว้ รอย ช่วยชะลอวัย ป้องกันรังสียูวี และต้ านอนุมูล
อิสระ (21,32) อีกทัง้ Padamwar และคณะ ในปี ค.ศ. 2005 ศึกษาประสิทธิ ศักย์ และความ
ปลอดภัยของเซริ ซนิ ในอาสาสมัครสุขภาพดี ผิวปกติเพื่อยืนยันคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื ้นโดยไม่เกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ (37)
ปั จจุบนั ประเทศไทยนิยมให้ การรักษาบาดแผลหรื อการป้องกันการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้
ด้ วยยาทาต้ านจุลชีพซึ่งผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่ที่มีจําหน่ายในท้ องตลาดมักจะมีคณ
ุ สมบัติในการ
้ ตภัณฑ์ ที่มี
ต้ านจุลชีพเท่านันแต่
้ ไม่มีคณ
ุ สมบัติช่วยในการกระตุ้นการหายของบาดแผล ดังนันผลิ
คุณสมบัติทงสองส่
ั้
วนน่าจะช่วยให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการรักษาบาดแผลไหม้ งานวิจยั นี ้จึงนํา
เซริ ซินที่เตรี ยมจากรังของหนอนไหมมาผสมกับ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม ทังนี
้ ้จากผล
การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ดแู ลบาดแผลด้ วยครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 ทําให้ ทราบว่าเซริ ซิน
ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้ านจุลชีพแต่กลับมีคณ
ุ สมบัติที่ดีในการกระตุ้นกระบวนการหายของบาดแผล
ส่งผลให้ บาดแผลหายเร็ วขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อผสมเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 กับ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟา
ไดอะซีนครี ม เป็ นสูตรตํารับใหม่แล้ ว ผู้วิจยั มีความหวังว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะมีประสิทธิศกั ย์ใน
การต้ านจุลชีพเทียบเท่ากับ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มเดิม ร่ วมกับประสิทธิศกั ย์ในการ
กระตุ้นการหายของบาดแผล ซึ่งมีผลช่วยให้ บาดแผลหายเร็ วขึ ้นโดยไม่เกิดการติดเชือ้ แบคทีเรี ย
แทรกซ้ อน จึงเป็ นที่มาของการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิศกั ย์ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่
เติมเซริ ซินจากไหมกับซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มในการรักษาบาดแผลไหม้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อวงการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนํ ามาประยุกต์ ใช้ ในการดูแลรั กษาผู้ป่วยบาดเจ็บที่ มี
บาดแผลไหม้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการรักษาบาดแผลไหม้ ของซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ
จากไหมกับซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครีม ในด้ าน
1. ระยะเวลาหายของบาดแผลไหม้
2. พื ้นที่ของบาดแผลไหม้
3. ระยะเวลาที่จําเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
4. การติดเชื ้อของบาดแผลไหม้
5. ระดับความเจ็บปวด
6. อาการไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึ ้น
7. ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั ทางคลินิกแบบสุม่ (randomized clinical study) ดําเนินการศึกษา
ประสิทธิศกั ย์ทางคลินิกจากบาดแผลไหม้ ระดับที่สองของผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บจาดอุบตั ิเหตุไฟไหม้
นํ ้าร้ อนลวกที่เข้ ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ 4 (Burn unit) โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเดือน
กันยายน 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม 2554
คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
บาดแผล คือ รอยแยกหรื อช่องโหว่ที่เกิดขึ ้นที่ชนผิ
ั ้ วหนังกําพร้ า อันอาจนําไปสูภ่ าวะติดเชื ้อ
โรคหรื อเชื ้อโรคเข้ าสูก่ ระแสโลหิตได้ (6,38)
บาดแผลไหม้ คือ บาดแผลที่เซลล์ผิวหนังหรื อเนื ้อเยื่อของร่ างกายได้ รับอันตรายจากการ
สัมผัสความร้ อน ความเย็น สารเคมี กระแสไฟฟ้าหรื อรังสีมากเกินไป ทําให้ เนื ้อเยื่อถูกทําลายตังแต่
้
ผิวหนังกํ าพร้ า หนังแท้ กล้ ามเนือ้ จนถึงกระดูก ซึ่งการทําลายผิวหนังลึกเพียงใดขึน้ กับอุณหภูมิ
ความร้ อน ระยะเวลา และพื ้นที่ที่ถกู สัมผัส(39) สําหรับการศึกษานี ้ระบุเป็ นบาดแผลไหม้ ระดับ 2
บาดแผลไหม้ ระดับ 2 (partial thickness burn) บาดแผลไหม้ นี ้มีพยาธิสภาพที่ชนหนั
ั้ ง
้ งแท้ (dermis) บางส่วน ความรุ นแรงขึ ้นกับชันหนั
้ งแท้ ที่ได้ รับ
กําพร้ า (epidermis) และชันหนั
บาดเจ็บ (39)
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ขนาดบาดแผลไหม้ คือ พื ้นที่ผิวร่ างกายที่ถูกไหม้ ใช้ หน่วยเป็ นร้ อยละของพื ้นที่ผิวกาย
ทังหมด
้
(total body surface area, TBSA) โดยถือว่าพื ้นที่ผิวทังหมดของร่
้
างกายเท่ากับร้ อยส่วน
แล้ วคํานวณโดยใช้ กฎของเก้ า (rule of nines) คือ แบ่งร่างกายออกเป็ นส่วน ๆ แต่ละส่วนคิดเป็ น
ร้ อยละเก้ า (40)
การหายของบาดแผล คือ แผลที่มีเนื ้อเยื่อบุผิวปกคลุมบาดแผลไหม้ กินพื ้นที่มากกว่าร้ อย
ละ 90 ของพื ้นที่บาดแผลทังหมดและไม่
้
สงั เกตพบหนองหรื อเลือดออก (33)
ภาวะทุพโภชนาการ คือภาวะที่พลังงาน โปรตีนหรื อสารอาหารอื่น ๆ ไม่เพียงพอ ทําให้
การทํางานของร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป สัมพันธ์ กับการเจ็บป่ วยและสามารถฟื น้ ตัวได้ โดยการให้
สารอาหารทดแทน สามารถวัดโดยกําหนดให้ ดชั นีมวลกายน้ อยกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หรื อนํ ้าหนักลดมากกว่าร้ อยละ 10 ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา (41)
การติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้ คือ บาดแผลไหม้ ที่มีเชื ้อแบคทีเรี ยบริ เวณแผลแบ่งตัวมาก
ขึ ้น จนทําให้ เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะที่ หรื อปฏิกิริยาตอบสนองทัว่ ร่ างกาย ในการวิจยั นี ้
ประเมินการติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้ จากอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.4 องศาเซลเซียสหรื อมีไข้
ร่ วมกับลักษณะบาดแผลไหม้ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ 2 ท่าน สังเกตลักษณะผิดปกติ 4 ประการ คือ
1) ลักษณะและสีของบาดแผลไหม้ 2) ความชื ้นและสิ่งซึมเยิ ้มข้ น (exudate) 3) การเกิดสะเก็ด
(eschar) บริ เวณบาดแผลไหม้ และ 4) การเกิดเนื ้อเยื่อตาย (tissue necrosis) (38) บาดแผลไหม้ ที่
มีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อ คือบาดแผลไหม้ มีลกั ษณะผิดปกติบริ เวณบาดแผลอย่างน้ อย 1 ประการ
ร่วมกับผู้ป่วยมีไข้ เมื่อแพทย์ประเมินว่าบาดแผลไหม้ มีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อจะเก็บตัวอย่างสารคัด
หลัง่ หรื อนํ ้าหนอง (pus) บริ เวณบาดแผลไหม้ ดงั กล่าวส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
ระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้ องเข้ ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล คือ ระยะเวลาตังแต่
้ ผ้ ปู ่ วยถูก
ส่งตัวมาเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล (48 ชัว่ โมงหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุ) กระทัง่ บาดแผลไหม้ ของ
ผู้ป่วยหายและผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ความปลอดภั ย คื อ การติด ตามอาการไม่พึง ประสงค์ จ ากการใช้ ย าตลอดระยะเวลา
การศึกษาและการติดตามผลต่อระบบต่าง ๆ เช่น การติดตามสัญญาณชีพ การติดตามผลต่อระบบ
สืบพันธ์ การดูดซึมและการขับออกยา เป็ นต้ น (42) สําหรับการวิจยั นี ้ทําการศึกษาความปลอดภัย
โดยการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาตลอดระยะเวลาการศึกษาร่วมกับการติดตามผล
การทํางานของตับและไต
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทราบข้ อมูลประสิทธิศกั ย์ ความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมในการรักษาบาดแผลไหม้ พร้ อมทังเสนอทางเลื
้
อกใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์สําหรับดูแลบาดแผลไหม้ ที่มีประสิทธิศกั ย์ในการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยร่วมกับการกระตุ้นการ
หายของบาดแผล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากงานวิจยั นี ้ มีขึ ้นเพื่อศึกษาประสิทธิศกั ย์และความปลอดภัยของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะ
ซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมในการรักษาบาดแผลไหม้ ดังนันเนื
้ ้อหาที่ผ้ วู ิจยั กล่าวถึงในบทนี ้ จึงเป็ น
เนื ้อหาซึง่ ได้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บาดแผลไหม้
สาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้
ความรุนแรงของบาดแผลไหม้
ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผลไหม้
การดูแลบาดแผลไหม้
1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม
เซริ ซนิ จากไหม
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้
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บาดแผลไหม้ (Burn Wound)
ความหมายของบาดแผลไหม้
บาดแผลไหม้ คือ บาดแผลที่เซลล์ผิวหนังหรื อเนื ้อเยื่อของร่ างกายได้ รับอันตรายจากการ
สัมผัสความร้ อน ความเย็น สารเคมี กระแสไฟฟ้าหรื อรังสีมากเกินไป ทําให้ เนื ้อเยื่อถูกทําลายตังแต่
้
ผิวหนังกํ าพร้ า หนังแท้ กล้ ามเนือ้ จนถึงกระดูก ซึ่งการทําลายผิวหนังลึกเพียงใดขึน้ กับอุณหภูมิ
ความร้ อน ระยะเวลา และพื ้นที่ที่ถกู สัมผัส (39)
พยาธิสรี รวิทยาของแผลไฟไหม้ (Pathophysilogy of Burn Wounds)
ผิวหนังเป็ นอวัยวะที่สําคัญและมีขนาดใหญ่ที่สดุ มีหน้ าที่ปกป้องร่ างกายจากสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันการติดเชื ้อจากภายนอก ป้องกันการสูญเสียนํ ้าและเกลือแร่ รับความรู้ สกึ ควบคุมอุณหภูมิ
ร่ างกาย และยังเป็ นส่วนสําคัญในการสร้ างภูมิค้ มุ กัน เมื่อผิวหนังได้ รับบาดเจ็บทําให้ เกิดแผลไหม้
จากความร้ อนที่สงู มาก มีผลทําให้ โปรตีนในเซลล์ถกู ทําให้ เสียสภาพ เอนไซม์หรื อสารต่าง ๆ ภายใน
เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายหลายระบบ (43,44)
1. การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ของผิวหนัง (Localized Effect)
การเปลี่ ย นแปลงเกิ ดขึน้ บริ เ วณที่ ผิ ว หนัง ได้ รั บ บาดเจ็ บ โดยตรงจากความร้ อน
ผิวหนังจะสูญเสียหน้ าที่ ในการควบคุมการระเหยของสารนํา้ เกลือแร่ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย มีผลให้ ร่างกายสูญเสียนํ ้าและพลังงานเพิ่มขึ ้น เนื่องจากต่อมเหงื่อถูก
ทําลายถ้ าแผลไหม้ กินลึกถึงชัน้ หนังแท้ เกิดการบวมเฉพาะที่ภายหลังได้ รับบาดเจ็บ 6-8
้
ชัว่ โมง เกิดการทําลายของเนื ้อเยื่อบริ เวณที่ได้ รับบาดเจ็บ ทังนี
้ ้สามารถแบ่งชันของการ
บาดเจ็บออกเป็ น 3 ชัน้ (45) คือ
1) Zone of coagulation เป็ นบริ เวณส่วนกลางของบาดแผลที่ถกู ความร้ อนทําลาย
หลอดเลือดบริ เวณนี ้จะถูกทําลาย ลักษณะของบาดแผลจะมีของเหลวจับรวมตัว
เป็ นก้ อนหรื อลิม่ ถือว่าเป็ นบริเวณที่ถกู ทําลายอย่างถาวร
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2) Zone of stasis เป็ นบริ เวณที่ถดั ออกมาจาก zone of coagulation ในช่วง 24-48
ชั่ว โมงแรกภายหลัง จากได้ รั บ บาดเจ็ บ เลื อ ดที่ ม ายัง บริ เ วณนี จ้ ะไม่ค่ อ ยมี ก าร
ไหลเวียนเนื่องจากพบ inflammatory mediators และ vasoactive mediators
หลายชนิด เช่น prostaglandins, histamine และ bradykinins ทําให้ คณ
ุ สมบัติ
การซึมผ่าน (permeability) ของหลอดเลือดเพิ่มขึ ้น มีผลทําให้ บาดแผลบวมขึ ้น
(wound edema) ทังนี
้ ้บริ เวณนี ้อาจเปลี่ยนเป็ น zone of coagulation ได้ หากมี
เลือดมาเลี ้ยงไม่เพียงพอเนื่องจากการได้ รับสารนํ ้ามากหรื อน้ อยเกินไป
3) Zone of hyperemia เป็ นบริ เวณริ มนอกสุดของบาดแผลไหม้ ผิวหนังบริ เวณนี ้จะมี
สีชมพูแดงเนื่องจากมีการไหลเวียนของเลือดที่ดี
2. การเปลี่ยนแปลงทั่วร่ างกาย (Systemic Effect)
เมื่อเกิดบาดแผลไหม้ จะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ทัว่ ร่ างกาย โดยผลกระทบที่เกิดขึ ้น
นัน้ จะมีระดับความรุ นแรงแตกต่างกัน ขึน้ กับ สาเหตุ ขนาด ความลึก และอวัยวะที่เกิ ด
บาดแผลไหม้ ซึง่ สามารถสรุปผลกระทบตามระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ (8,38) ดังนี ้
1) การเปลี่ยนแปลงระบบหัวใจและหลอดเลือด ขี ้นกับความรุ นแรง (ความลึก)
และความกว้ างของพื ้นผิวที่เกิดบาดแผลไหม้ เป็ นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะที่ มีผลทําให้ ปริ มาณการไหลเวียนเลือดลดลง โดยปริ มาณเลือดส่งออกจาก
หัว ใจต่ อ นาที ล ดลง ผู้ป่ วยเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะช็ อ คที่ เ รี ย กว่ า hypovolemic
shock ได้ โดยเฉพาะใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังเกิดการบาดเจ็บ (38,46-47) มีสาเหตุ
มาจาก
- ผนังหลอดเลือดมีความสามารถในการซึมผ่านเพิ่มขึ ้น ทําให้ มีการซึมผ่าน
ของสารนํ ้าและโปรตีนจากหลอดเลือดไปสูช่ ่องว่างระหว่างเซลล์โดยเฉพาะ
ในบาดแผลไหม้ ที่มีขนาดมากกว่าร้ อยละ 15 ของพื ้นที่ร่างกาย (15%
TBSA) การรั่วซึมของสารนํ ้าจะเกิดขึ ้นเร็วโดยเฉพาะใน 24 ชัว่ โมงแรก และ
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มักเกิดมากในช่วง 6-12 ชัว่ โมงแรก นอกจากนี ้มีผลทําให้ เกิดการบวมได้
ทัว่ ร่างกาย
- การสูญเสียนํา้ ทางผิวหนัง ในภาวะปกติร่างกายสูญเสียนํ า้ ทางผิวหนัง
ประมาณ 30-50 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง เมื่อเกิดบาดแผลไหม้ จะมีผลทําให้
การสูญเสียเพิ่มขึ ้นประมาณ 4-15 เท่า (เฉลี่ย 1.5-3.5 ml/hr/TBSA) หรื อ
คํานวณได้ จากสูตร
Evaporative loss (ml/day) = (25 + % Body burn) x TBSA (m2) x 24 hrs.
-

2)

แรงต้ านของหลอดเลือดส่วนปลายเพิ่มขึน้ เมื่อได้ รับบาดเจ็บจากความ
ร้ อน ร่างกายจะหลัง่ norepinephrine ทําให้ หลอดเลือดหดตัว

การเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากการระคายเคื อ งของเยื่ อ บุแ ละเนื อ้ เยื่ อ ของทางเดิ น หายใจ
เนื่องจากการสูดหรื อการสําลักไอร้ อน ควันหรื อก๊ าซที่เกิดจากการลุกไหม้ โดยความ
ร้ อนมากกว่า 300 องศาฟาเรนไฮท์ หรื อ 149 องศาเซลเซียส มีผลทําให้ เยื่อบุ
ทางเดินหายใจส่วนบนถูกทําลาย เกิดการบวมหรื อมีการหดเกร็ งตัวของหลอดลม
ทําให้ เกิดการอุดกันของทางเดิ
้
นหายใจได้ ขณะที่การสําลักควันร่ วมกับภาวะพิษ
ของคาร์ บ อนมอนนอกไซด์ มี ผ ลทํ า ลายทางเดิ น หายใจส่ว นล่า ง โดยพิ ษ ของ
คาร์ บอนมอนนอกไซด์ มีผลทําให้ ร่างกายขาดออกซิเจน เนื่องจากคาร์ บอนมอน
นอกไซด์มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถจับกับ hemoglobin ได้ สงู กว่าออกซิเจนถึง 200 เท่า
และคาร์ บอนมอนนอกไซด์มกั รวมตัวกับ myoglobin ในเซลล์กล้ ามเนื ้อ ทําให้
กล้ ามเนื ้ออ่อนแรงได้ นอกจากนี ้หากมีบาดแผลหรื อรอยถลอกที่ mucosa ทําให้
เกิดการสะสมของสิ่งซึมเยิ ้ม (exudates) และ epithelial cast ในทางเดินหายใจ
เป็ นผลให้ เกิดภาวะปอดแฟบ (atelectasis) และ Adult Respiratory Distress
Syndrome (ARDS) ได้ (38,45,48-49)
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3)

การเปลี่ ย นแปลงระบบทางเดิ น อาหาร เกิ ด ภาวะลํ า ไส้ หยุ ด ทํ า งาน
(paralytic ileus) เนื่องจากหลอดเลือดของอวัยวะภายในตีบ การไหลเวียนของ
เลือดบริ เวณ mucosa ลดลง การดูดซึมของนํ ้าและการเคลื่อนไหวของลําไส้ ลดลง
มีของเหลวไหลออกมานอกหลอดเลือดเข้ าไปในกระเพาะอาหาร ทําให้ กระเพาะ
อาหารขยายใหญ่ ขึน้ และมีลมหรื อนํา้ คัง่ มาก พบว่าผู้ป่วยอาจมีอาการอาเจียน
ท้ องอืดแน่น ทังนี
้ ้การขาดเลือดมาเลี ้ยงลําไส้ เป็ นระยะเวลานานทําให้ เยื่อบุลําไส้
ตายและติดเชื ้อได้ ง่าย (38,50)

4)

การเปลี่ยนแปลงระบบต่ อมไร้ ท่อ การบาดเจ็บจากบาดแผลไหม้ ทําให้ ผ้ ปู ่ วย
เผชิญกับภาวะเครี ยด ต่อม hypothalamus ถูกกระตุ้นให้ หลัง่ ฮอร์ โมนไปกระตุ้น
ต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าให้ หลัง่ adrenocorticotropic hormone (ACTH) โดย
ACTH มีผลไปกระตุ้น adrenal medulla ให้ หลัง่ กลูคากอน ส่งเสริ มให้ มีการสลาย
คาร์ โบไฮเดรตในตับ และมีการผลิตนํา้ ตาลในร่ างกายจากการสังเคราะห์ กลูโคส
(51)

5)

การเปลี่ยนแปลงระบบการเผาผลาญอาหาร เมื่อเกิดบาดแผลไหม้ ผ้ ปู ่ วยจะ
มีการตอบสนองของระบบเมแทบอลิซมึ ที่รุนแรงมากกว่าการบาดเจ็บชนิดอื่น โดย
เท่ า
ผู้ป่ วยมี ก ารทํ า งานของระบบเมแทบอลิ ซึ ม มากกว่ า ปกติ เ กื อ บ 2
(hypermetabolic) เนื่องจากมีการเผาผลาญออกซิเจนมากขึ ้นเนื่องจากการกระตุ้น
ระบบประสาทซิมพาเทติกด้ วยสาร cathecholamines ทําให้ เกิดกระบวนการสลาย
คาร์ โบไฮเดรตในตับและการผลิตนํ า้ ตาลในร่ างกายจากการสังเคราะห์ ก ลูโคส
ผู้ป่วยสูญเสียพลังงานที่เก็บสะสมไว้ เป็ นผลให้ มี negative nitrogen balance ที่
รุ น แรง ผู้ป่ วยจะมี นํ า้ หนัก ลดอย่า งรวดเร็ ว กระทบต่อ การหายของบาดแผล
รวมทังระบบภู
้
มิต้านทานของร่างกาย (8,38)

6)

การเปลี่ ยนแปลระบบกล้ ามเนื้ อและกระดูก กล้ ามเนื อ้ ที่ ถูกทํ าลายจาก
ความร้ อนจะตายและปล่อย myoglobin ออกมา จากนันขั
้ บออกมาทางปั สสาวะ
(myoglobilinuria) โดย myoglobin ที่ขบั ออกทางไตมีขนาดใหญ่ อาจทําให้ เกิด
การอุดกันของ
้
renal tubules เกิด acute tubular necrosis และทําให้ เกิดภาวะไต
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วายเฉียบพลันได้ ในที่สดุ ถ้ าบาดแผลไหม้ ที่เกิดบริ เวณใกล้ ข้อต่าง ๆ อาจทําให้ เกิด
ข้ อติดหรื อการทํางานของข้ อผิดปกติ ในกรณีที่บาดแผลไหม้ ที่เกิดลึกถึงกระดูกหาก
ได้ รั บ การรั ก ษาไม่ ดี จ ะทํ า ให้ เกิ ด การอั ก เสบบริ เวณรอบข้ อและมั ก พบ
ภาวะแทรกซ้ อน คือ ข้ อติด การหดรัง้ ตามข้ อพับต่างๆ (38)
7)

การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิค้ ุมกัน ผิวหนังที่ถกู ทําลายโดยตรงมีผลกลไกการ
ป้องกันตนเอง (host defense mechanism) สูญเสียไป และเกิดความบกพร่องใน
ระบบภูมิค้ มุ กันทังในแง่
้
ของ antibody และ immunoglobulin พบว่าระดับของ
Immunoglobulin A (IgA) Immunoglobulin M (IgM) และ Immunoglobulin G
(IgG) ของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ รุนแรงจะลดลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ แรก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของ IgG ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดติดเชื ้อได้ ง่ายขึ ้น (38,51)

3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Mental Effect)
บาดแผลไหม้ เกิดจากการได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ คาดการณ์ ล่วงหน้ า
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระ โครงสร้ างของร่างกาย และผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ
ของร่ างกายรวมถึงผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยอย่างรุ นแรง เนื่องจากความกลัวต่อการ
เสียชีวิตหรื อพิการ ความเจ็บปวดจากบาดแผลไหม้ ความกังวลต่อบาดแผลไหม้ ความไม่
สุขสบาย และการดูแลบาดแผลไหม้ (38)
สาเหตุของการเกิดบาดแผลไหม้
อุบัติเ หตุที่ เ กิ ดจากความร้ อนเกิ ดส่ว นใหญ่ เ กิ ดจากการขาดความระมัดระวัง ในการทํ า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถจําแนกตามสาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้ ได้ เป็ น 4
ประเภท (7-8) ดังนี ้
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1. บาดแผลไหม้ จากความร้ อน (thermal injury) เป็ นบาดแผลไหม้ ที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ
แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1) บาดแผลไหม้ ที่เกิดความร้ อนแห้ ง (dry heat) ได้ แก่ บาดแผลไหม้ จากเปลวไฟ
(flame burn) และบาดแผลไหม้ จากประกายไฟ (flash burn) มักจัดชนิดของ
บาดแผลไหม้ ประเภทนี ้รวมกันเป็ น flame burn บาดแผลไหม้ จากประกายไฟเกิด
จากการ spark ของกระแสไฟฟ้าหรื อการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ร้อน อาจเกิด
ร่ วมกับบาดแผลไหม้ จากเปลวไฟซึ่งเกิดในบริ เวณตัวอาคารที่ปิด เช่น ไฟไหม้ ที่อยู่
อาศัย ไฟไหม้ ในห้ องปฏิบตั ิการ และหากเป็ นสถานที่ซงึ่ มีการระบายอากาศไม่ดี ผู้
ประสบอุบัติเ หตุมัก ได้ รับอัน ตรายจากการสูดดมหรื อสํ า ลักควัน ไฟ (inhalation
injury) ร่วมด้ วย ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการรุนแรงและเพิ่มอัตราตายของผู้ป่วย
2) ความร้ อนเปี ยก (moist heat) ได้ แก่ บาดแผลไหม้ ที่เกิดจากนํ ้าร้ อน ไอนํ ้าร้ อน
นํ า้ มัน ร้ อน เป็ นต้ น อาจเกิ ด ในลัก ษณะการจุ่ม หรื อ ท่ ว ม หรื อหกรด อัน ตรายที่
เกิดขึ ้นจากความร้ อนขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิและระยะเวลาที่สมั ผัส ชนิดของแผลไหม้
ประเภทนี ้เรี ยกว่า scald burn เป็ นสาเหตุที่พบบ่อยในเด็กและผู้สงู อายุ
3) บาดแผลไหม้ ท่เี กิดจากแสงแดด (sun burn) เป็ นภาวะที่ผิวหนังหรื อเนื ้อเยื่อถูก
ทําลายจากการได้ รับรังสีอลุ ตราไวโอเล็ตจากแสงแดดเป็ นระยะเวลานาน อาจเป็ น
สาเหตุให้ เกิดมะเร็ งได้
2. บาดแผลไหม้ จากกระแสไฟฟ้า (electrical injury) เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านเข้ าสู่
ร่ า งกายจะเปลี่ย นเป็ นพลัง งานความร้ อน ทํ า ให้ เ กิ ดแผลไหม้ ที่ ผิ วหนังภายนอก ณ
ตําแหน่งที่กระแสไฟฟ้าเข้ าและออก เกิดการทําลายเนื ้อเยื่อหรื ออวัยวะที่กระแสไฟฟ้า
ผ่านและทําลายเส้ นประสาทและเส้ นเลือดโดยตรง มีผลให้ เนื ้อเยื่อขาดออกซิเจนและ
เกิดภาวะเนื ้อเยื่อตายในที่สดุ ความรุ นแรงของบาดแผลไหม้ ขึ ้นกับขนาดหรื อปริ มาณ
ของกระแสไฟฟ้า ทางที่กระแสไฟฟ้าผ่าน ระยะเวลาที่สมั ผัส ตําแหน่งที่สมั ผัส ความ
ต้ านทานของร่ างกายและเนื ้อเยื่อ หากสัมผัสกระแสไฟฟ้าที่มีความแรงมากกว่า 220
โวลต์ ทํ า ให้ เ กิ ด บาดแผลไหม้ ลึก ถึ ง ชัน้ กระดูก โดยทั่ว ไปการทํ า ลายเนื อ้ เยื่ อ จาก
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กระแสไฟฟ้ามีผลทําให้ เนื ้อเยื่อสลายตัว เกิดภาวะ myoglobinuria และส่งผลให้ เกิด
ภาวะไตวายเฉียบพลันได้
3. บาดแผลไหม้ จากสารเคมี (chemical injury) เกิดจากสารเคมีที่เป็ นกรดหรื อด่างจะ
มี ผลทํ าลายเนื อ้ เยื่ อ โดยความรุ น แรงของบาดแผลไหม้ ขึน้ กับประเภทของสารเคมี
ความเข้ มข้ นของสารเคมีและระยะเวลาที่สมั ผัสสารเคมี ทังนี ้สารเคมีที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
ด่างจะทําให้ เกิดบาดแผลไหม้ รุนแรงมากกว่ากรด และสารเคมีที่เป็ นผงจะล้ างหรื อขจัด
ออกยาก เนื่ องจากผงสารเคมีแทรกซึมอยู่ตามรู ขุมขนทัง้ นี ผ้ ลของสารเคมีจะคงอยู่
์ หรื อใช้ สารอื่นทําให้ เจือจาง เช่น นํ ้า
จนกว่าสารนันจะหมดฤทธิ
้
4. แผลไหม้ จากรั งสี (radiation injury) บาดแผลไหม้ จากรังสีพบได้ น้อยมาก อาจเกิด
จากการสัมผัสสารกัมมันตรังสี อุบตั ิเหตุจากรังสี ระเบิดปรมาณู รวมถึงการใช้ รังสีเพื่อ
การวินิจฉัยหรื อรักษาโรค เป็ นเหตุให้ เกิดการทําลายผิวหนังและเกิดบาดแผลไหม้ ขึ ้น
ความรุ นแรงของบาดแผลไหม้
ความรุ นแรงของบาดแผลไหม้ ขึน้ กับปั จจัยหลายประการ เช่น สาเหตุการเกิดบาดแผล
ขนาด ความลึกของบาดแผล บริ เวณที่เกิดบาดแผล อายุและความเจ็บป่ วยร่ วมที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้การ
ประเมินความรุนแรงของบาดแผลไหม้ คํานึงถึงปั จจัยสําคัญ (43) ดังนี ้
1. ความลึกของแผลไหม้ (depth of burn) แบ่งเป็ น 3 ระดับ (ภาพประกอบที่ 1) คือ
(6-8)
1) บาดแผลไหม้ ระดับที่ 1 (first degree burn) บาดแผลไหม้ มีพยาธิสภาพอยู่ที่ชนั ้
หนังกํ าพร้ าเท่านัน้ โดยบาดแผลมีลกั ษณะแดง ไม่พบตุ่มนํ า้ พอง บาดแผลไหม้
ระดับนี ้พบได้ บอ่ ยในผิวที่ถกู ไหม้ ด้วยความร้ อนจากแสงแดดหรื อบาดแผลไหม้ ที่ไม่
มีการถลอกของผิวหนัง แผลหายได้ เองภายใน 3-5 วัน ไม่เกิดแผลเป็ นชนิดหดรัง้
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2) บาดแผลไหม้ ระดับที่ 2 (second degree burn, partial thickness burn)
บาดแผลไหม้ นี ้มีพยาธิสภาพที่ชนหนั
ั ้ งกําพร้ าและชันหนั
้ งแท้ บางส่วน ความรุนแรง
ขึ ้นกับชันหนั
้ งแท้ ที่ได้ รับบาดเจ็บ ทัว่ ไปแบ่งบาดแผลชนิดนี ้ได้ 2 ประเภทคือ
2.1 Superficial secondary degree burn บาดแผลชนิดนี ้มีพยาธิสภาพเพียง 1
ใน 3 ของชันหนั
้ งแท้ สว่ นบน ผู้ป่วยยังมีสว่ นของต่อมเหงื่อ รูขมุ ขน และ ต่อม
ไขมันหลงเหลืออยูค่ อ่ นข้ างมาก บาดแผลมีลกั ษณะพุพอง ปวดแสบร้ อน และ
เมื่อตุม่ แตกออกพื ้นแผลจะเป็ นสีชมพู เมื่อบาดแผลหายจะเกิดแผลเป็ น

ภาพประกอบที่ 1 ภาพตัดขวางของผิวหนังแสดงระดับความลึกของบาดแผลไหม้ (52)
้ ง
2.2 Deep secondary degree burn บาดแผลจะไหม้ ลกึ แต่ยงั มีสว่ นของชันหนั
แท้ เหลือบ้ างเล็กน้ อย แต่ส่วนอื่น ๆ ในชันผิ
้ วหนังถูกทําลายไปแล้ ว ลักษณะ
แผลแห้ ง แข็ง ไม่ค่อยเจ็บเนื่องจากเส้ นประสาท ถูกทําลายไปแล้ ว เมื่อ
บาดแผลหายจะเกิดแผลเป็ นนูน (hypertrophic scar or keloid)
ค่อนข้ างมาก
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3) บาดแผลไหม้ ระดับที่ 3 (third degree burn, full thickness burn) บาดแผลไหม้
จะมีลกั ษณะขาว ซีด เหลือง นํา้ ตาลไหม้ หรื อดํา หนาแข็งเหมือนแผ่นหนัง แห้ ง
และกร้ าน อาจเห็นรอยเลือดอยู่ใต้ แผ่นหนานัน้ ไม่มีอาการเจ็บปวด ยกเว้ นการ
เจ็บปวดจากแรงกด การหายของบาดแผลต้ องใช้ เวลาเป็ นเดือน ๆ บาดแผลชนิดนี ้
้ วหนังถูกทําลายไปหมด ไม่มี
ผิวหนังชันหนั
้ งกําพร้ า หนังแท้ และส่วนอื่น ๆ ในชันผิ
เซลล์เยื่อบุผิวที่จะงอกขึ ้นมาสมานแผลได้ บาดแผลชนิดนี ้ไม่สามารถปิ ดเองได้ จึง
ต้ องปิ ดบาดแผลด้ วยแผ่นหนังจากส่วนอื่นหรื อแผ่นหนังเทียม (skin graft) ร่วมด้ วย
และมักพบการดึงรัง้ ของบาดแผลทําให้ ข้อยึดติด เมื่อหายแล้ วจะเป็ นแผลเป็ นที่มี
ลักษณะนูนมาก
2. ความกว้ างหรื อขนาดแผลไหม้ (extent of burn)
ขนาดบาดแผลไหม้ คือ พื ้นที่ผิวร่ างกายที่ถูกไหม้ คํานวณเป็ นร้ อยละของพื ้นที่ผิว
ร่างกาย (% TBSA: Percent of Total Body Surface Area) วิธีคํานวณที่นิยมใช้ คือ “กฎ
้
างกายเท่ากับร้ อยส่วน แบ่งร่างกาย
ของเก้ า” (rule of nine) ถือว่าพื ้นที่ผิวทังหมดของร่
ออกเป็ นส่วน ๆ แต่ละส่วนคิดเป็ นร้ อยละเก้ า ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแบ่งพื ้นที่ผิวของร่างกายโดยใช้ “กฎของเก้ า”
ส่ วนของร่ างกาย
ศีรษะ (หน้ า, หลัง)
แขน (หน้ า, หลัง)
ขา (หน้ า, หลัง)
ลําตัวด้ านหน้ า
ลําตัวด้ านหลัง
อวัยวะสืบพันธุ์
รวม

% TBSA
4.5 x 2
4.5 x 2 x 2
9x2x2
18
18
1

รวม (%)
9
18
36
18
18
1
100
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การประเมินขนาดบาดแผลด้ วย “กฎของเก้ า” เป็ นวิธีประเมินที่ง่าย สะดวก ช่วยให้
สามารถประเมิ น ผู้ป่ วยได้ ทัน ที โ ดยไม่จํ า เป็ นต้ อ งอาศัย แผนภาพ เครืื่่ องมื อ หรื อ ตาราง
ประเมินขนาดบาดแผลไหม้ ได้ ใช้ คํานวณขนาดบาดแผลไหม้ ที่เกิดขึน้ ในเด็กอายุตงั ้ แต่
10 ปี ขึ ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ (ภาพประกอบที่ 2) ควรระมัดระวังเมื่อใช้ ประเมินหรื อคํานวณใน
เด็ก เนื่องจากขนาดของศีรษะต่อสัดส่วนของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ (53)
3. บริเวณที่เกิดบาดแผลไหม้ (part of body burn)
ตําแหน่งที่เกิดบาดแผลไหม้ ถือเป็ นอีกปั จจัยที่มีผลต่อการประเมินความรุนแรงการ
เกิดบาดแผลไหม้ โดยการเกิดบาดแผลไหม้ บริ เวณใบหน้ า คอ ทรวงอก อาการบวมของ
บาดแผลไหม้ บริ เวณดังกล่าวอาจทําให้ เกิดการอุดตันในระบบทางเดินหายใจและทําให้
ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่อส่วนต่างๆ ของร่ างกายยากขึ ้น การเกิดแผลไหม้ บริ เวณมือ เท้ า
และตา มีผลให้ ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีโอกาสสูญเสียนิ ้วมือ นิ ้วเท้ า หรื อเมื่อ
บาดแผลหายแล้ วมีโอกาสเกิดความพิการได้ สงู สําหรับบริ เวณอวัยวะสืบพันธุ์ (perineum)
เสี่ย งต่อ การติดเชื อ้ มากกว่า ส่ว นอื่ น ๆ อี ก ทัง้ ยัง ก่ อให้ เ กิ ดปั ญ หาด้ า นจิ ตใจและอารมณ์
(43,45)

ภาพประกอบที่ 2 การประเมินพื ้นที่ของบาดแผลโดยใช้ “กฎของเก้ า” (53)
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ปั จจัยที่มีผลต่ อกระบวนการหายของบาดแผลไหม้
กระบวนการหายของบาดแผล เป็ นกระบวนการที่ ซับ ซ้ อ นประกอบด้ ว ยกระบวนการ
ตอบสนองของร่ างกาย 4 ระยะ คือ ระยะที่มีการขัดขวางการไหลของเลือด (hemostasis phase),
ระยะที่มีการอักเสบ (inflammation phase), ระยะที่เซลล์มีการแบ่งตัว (proliferation phase) และ
ระยะปรับตัว (remodeling phase) ซึง่ กระบวนการทัง้ 4 ระยะจะเกิดขึ ้นต่อเนื่องคาบเกี่ยวกันกระทัง่
บาดแผลหาย ซึ่ง กระบวนการหายของบาดแผลไหม้ มี ปั จ จัย หรื อ สิ่ง กระตุ้น ที่ เ ป็ นสาเหตุทํ า ให้
กระบวนการหายของบาดแผลไม่สามารถดําเนินไปตามปกติ (54) ปั จจัยเหล่านี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
(55) คือ
1. ปั จจัยภายในของผู้ป่วย
1) อายุของผู้ป่วย
บาดแผลไหม้ ที่เกิดในผู้สูงอายุหรื อเด็กทารกมีผลทํ าให้ อัตราการตายของผู้ป่วย
สูง ขึ น้ โดยเฉพาะในผู้ ป่ วยอายุ น้ อยกว่ า 2 ปี ที่ ร ะบบภูมิ ค้ ุม กัน ของร่ า งกายยัง
เจริ ญเติบโตไม่เต็มที่และกลไกการกําจัดเชื ้อของร่ างกายทํางานได้ ไม่ดี ส่วนผู้ป่วยอายุ
มากกว่า 60 ปี มีโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้ อนเพิ่มขึ ้น อายุที่มากขึ ้นทําให้ มีสารก่อ
การอักเสบเพิ่มขึ ้น ปริ มาณ growth factor ลดลง และชะลอการสร้ างและสลาย
คอลลาเจน (collagen turnover and remodeling) จึงมีผลทําให้ บาดแผลไหม้ หายช้ า
ในทางกลับกันช่วงอายุของผู้ป่วยที่ได้ ผลดีจากการรักษาและมีอตั ราการตายน้ อยจะอยู่
ระหว่าง 5-35 ปี (38,45)
2) ภาวะเครียด
้ ้ภาวะเครี ยดมีผลทําให้ การ
ภาวะเครี ยดมีผลกระทบต่อทังร่้ างกายและจิตใจ ทังนี
ตอบสนองของระบบภู มิ ค้ ุ มกั น เปลี่ ย นแปลงไป โดยมี ผ ลต่ อ สารสื่ อ ประสาท
Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) และระบบประสาทซิมพาเทติก นอกจากนี ้ผู้
ที่มีภาวะเครี ยดมักมีพฤติกรรมที่บนั่ ทอนสุขภาพทังทางกายและจิ
้
ตใจเพิ่มมากขึ ้น เช่น
การสุบบุหรี่ การดื่มสุรา ซึง่ ล้ วนส่งผลให้ บาดแผลไหม้ หายช้ าลง
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3) ประวัตสิ ุขภาพในอดีต
ประวัติความเจ็บป่ วยเดิมหรื อโรคร่ วมของผู้ป่วย เช่น โรคในระบบไหลเวียนโลหิต
โรคเบาหวาน โรคไต โรคปอด โรคตับ มีผลให้ บาดแผลไหม้ มีความรุ นแรงมากขึ ้น อาทิ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีปริ มาณออกซิเจนในเลือดลดลง การหายของบาดแผลไหม้ จึงใช้
ระยะเวลานานขึ ้น หรื อภาวะตัวเหลืองเนื่องจากโรคตับจะทําให้ กระบวนการหายของ
บาดแผลล้ มเหลว เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงระดับชีวเคมีในร่ างกาย เกิดภาวะคัง่
แอมโมเนีย ร่างกายจึงขาดกรดอะมิโนอาร์ จินีน (arginine)
4) นํ้าหนักตัว
ผู้ป่วยที่มีนํ ้าหนักตัวเกินหรื ออ้ วนจะมีแรงกดบริ เวณบาดแผลเพิ่มขึ ้นจึงเกิดภาวะ
hypovascularity และพบการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ของเซลล์ adipose ที่เนื ้อเยื่อผิวหนัง
ลดปริ มาณสารสื่อประสาทที่เนื ้อเยื่อส่วนปลาย ทําให้ เวลาในการดําเนินไปของระยะที่
เซลล์มีการแบ่งตัวในกระบวนการหายของบาดแผลไหม้ นานขึ ้น
2. ปั จจัยภายนอก (55-56)
1) การได้ รับยาหรือสารบางชนิด
ยาหรื อสารเคมีหลายชนิดมีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผล โดยเฉพาะยาที่มี
ผลต่อการไหลเวียนโลหิต ยาที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และยาที่กดภูมิค้ มุ กัน เป็ นต้ น
2) การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด
เรื อ้ รัง โรคระบบประสาท โรคมะเร็งรวมถึงส่งผลเสียต่อการหายของบาดแผล ทังนี
้ ้มีสาร
หลายชนิ ด ที่ เ ป็ นส่ว นประกอบในบุห รี่ เ ป็ นสาเหตุช ะลอการหายของบาดแผล เช่ น
นิโคติน เนื่องจากนิโคตินทําลายเนื ้อเยื่อบางส่วน ลดปริ มาณออกซิเจนในเลือดที่จะไป
ซ่อมแซมเนื ้อเยื่อที่เกิดบาดแผล รวมถึงนิโคตินยังมีผลทําให้ หลอดเลือดหดตัวด้ วย โดย
นิโคตินในบุหรี่ เมื่อเข้ าสูร่ ่างกายมีผลกระตุ้นให้ เกิดการหลัง่ ฮอร์ โมนเนื ้อในต่อมหมวกไต
(epinephrine) เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว ขณะที่คาร์ บอนมอนนอก
ไซด์ช่วยเร่ งการเกิดภาวะเนื ้อเยื่อขาดออกซิเจน นอกจากนี ้นิโคตินยังมีผลต่อปริ มาณ
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เม็ ด เลื อ ดขาวซึ่ง กระทบต่อ กระบวนการหายของบาดแผลในระยะที่ มี ก ารอัก เสบ
บาดแผลจึงหายช้ าลง
3) การดืม่ แอลกอฮอล์
แอลกอออล์มีผลชะลอการหายของบาดแผลไหม้ โดยเพิ่มโอกาสเกิดการติดเชื ้อของ
บาดแผลไหม้ ร่วมกับการเกิดภาวะนํ ้าตาลในเลือดสูง ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ ้นทังใน
้
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มาเป็ นระยะเวลานานและผู้ที่ดื่มทันที
4) ภาวะโภชนาการ
ผลกระทบของภาวะโภชนาการต่อการหายของบาดแผลไหม้ เป็ นที่ทราบกันมาเป็ น
ระยะเวลานาน โดยภาวะทุพโภชนาการมีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผลทุกระยะ
ทําให้ บาดแผลไหม้ หายช้ าลงหรื อบาดแผลไหม้ ไม่สามารถปิ ดได้ เอง ทังนี
้ ้อาหารหมูห่ ลัก
และวิตามินหรื อเกลือแร่ตา่ ง ๆ ล้ วนมีผลการต่อการหายของบาดแผล
โปรตีนถือเป็ นสารอาหารที่สําคัญที่สดุ ในการดูแลบาดแผล เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุไฟไหม้
ร่างกายจําเป็ นต้ องใช้ โปรตีนในกระบวนการซ่อมแซมเนื ้อเยื่อ ภาวะพร่องโปรตีนนําไปสู่
ความผิ ด ปกติ ใ นกระบวนการสร้ างเซลล์ และระบบภู มิ ค้ ุ มกั น ของร่ า งกายลด
ประสิทธิภาพลง ชะลอกระบวนการหายของบาดแผลในระยะอักเสบ ระยะที่เซลล์มีการ
แบ่งตัวและระยะปรับตัว ทังนี
้ ้สารอาหารอื่น ๆ มีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผล
แตกต่างกันไป
5) การใช้ เครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณ์ ต่างๆ (medical device)
เครื่ องมือ วัสดุหรื ออุปกรณ์ ที่มีการล่วงลํ ้าหรื อทําให้ เกิดบาดแผลเพิ่มขึ ้นและเพิ่ม
โอกาสในการติดเชื ้อของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ ในผู้ป่วยที่จําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือ วัสดุ
หรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ควรได้ รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี เช่น ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
ผู้ดูแลควรดูดเสมหะและจัดเตียงให้ หัวผู้ป่วยสูงขึ ้นเพื่อลดโอกาสเกิดการคัง่ ค้ างของ
เสมหะที่จะเป็ นแหล่งของเชื ้อจุลชีพก่อโรค ทังนี
้ ้การใช้ เครื่ องมือหรื อวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ
เหล่านี ้ควรใช้ ระยะเวลาสันที
้ ่สดุ เท่าที่จําเป็ นเพื่อลดโอกาสการติดเชื ้อให้ น้อยที่สดุ
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การดูแลบาดแผลไหม้
การดูแลบาดแผลไหม้ มี จุดประสงค์ ห ลักในการรั กษาบาดแผลไหม้ คือ การป้องกัน การ
ติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื ้อจากบาดแผลเข้ าสูร่ ่างกาย และการลดอัตรา
ตายของผู้ป่วยได้ การดูแลบาดแผลไหม้ ทําโดยการกําจัดเนื ้อเยื่อที่ตายหรื อตุม่ นํ ้าพองที่มีขนาดใหญ่
กว่า 2 เซนติเมตรซึง่ เป็ นต้ นตอของเชื ้อออกจากบาดแผล ร่ วมกับการล้ างทําความสะอาดบาดแผล
และปิ ดบาดแผลด้ วยวัสดุที่เหมาะสม ปั จจุบนั การใช้ ยาทาต้ านจุลชีพเพื่อป้องกันและรั กษาการ
ติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ นบั เป็ นวิธีมาตรฐานที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถลดอัตราการเกิดโรค และ
อัตราตายของผู้ป่วยได้ (57)
การใช้ ยาต้ านจุลชีพสําหรับบาดแผลไหม้ เพื่อควบคุมให้ บาดแผลไหม้ มีปริ มาณเชื ้อจุลชีพ
ตํ่ากว่า 105 colony forming unit (CFU) ในเนื ้อเยื่อ 1 กรัม สําหรับบาดแผลไหม้ ที่มีการติดเชื ้อ
ขึ ้นแล้ วการใช้ ยาต้ านจุลชีพมีเป้าหมายเพื่อลดการรุ กลามของการติดเชื ้อและลดความรุ นแรงของ
การติดเชื ้อ ทําให้ บาดแผลติดเชื ้อหายได้ เร็วขึ ้น วิธีบริหารยาต้ านจุลชีพสําหรับแผลไหม้ ควรเลือกใช้
ยาทาเฉพาะที่มากกว่ายารับประทานหรื อยาฉีดซึ่งออกฤทธิ์ทวั่ ร่ างกาย (systemic effect) ทัง้ นี ้
เนื่ อ งจากการใช้ ย าที่ อ อกฤทธิ์ ทั่ว ร่ า งกายนัน้ ไม่ ส ามารถป้ องกัน การติ ด เชื อ้ ที่ บ าดแผลไหม้ ไ ด้
นอกจากนี ้การใช้ ยาฉีดยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื ้อในบริ เวณที่ฉีด เกิดอาการไม่พึงประสงค์และ
สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายมากกว่าการใช้ ยาทาเฉพาะที่ การใช้ ยาที่ออกฤทธิ์ทวั่ ร่างกายยังพบว่าเพิ่มอัตรา
การดื ้อยาของเชื ้อจุลชีพซึง่ ทําให้ การรักษาโดยยาต้ านเชื ้อในรายที่จําเป็ นยุ่งยากมากขึ ้น การใช้ ยาที่
ออกฤทธิ์ทวั่ ร่างกายจึงแนะนําเฉพาะการใช้ เพื่อรักษาการติดเชื ้อที่มีการแพร่กระจายจากบริ เวณแผล
เข้ าสู่กระแสเลือดหรื อเพื่อป้องกันการติดเชื ้อแทรกซ้ อนในผู้ป่วยที่ต้องได้ รับการผ่าตัด (pre-, perioperative prophylaxis) (58)
การเลือกใช้ ยาทาต้ านเชื ้อจุลชีพควรพิจารณาหลายด้ านประกอบกันเช่นความถี่ของการ
ทายาซึง่ มีผลต่อความสะดวกในการใช้ ประวัตกิ ารแพ้ ยาหรื อประวัตอิ าการไม่พงึ ประสงค์จากยาของ
้
ดแผล (eschar) ของยาซึง่ เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการออกฤทธิ์ของยา
ผู้ป่วย การแทรกผ่านชันสะเก็
หลายชนิด สําหรับขอบเขตการออกฤทธิ์ของยานันส่
้ วนใหญ่ออกฤทธิ์กว้ างและในทางปฏิบตั ินิยมใช้
ยาทาหลายชนิดผสมกันเพื่อให้ ครอบคลุมเชื ้อจุลชีพได้ กว้ างมากขึ ้น เช่น การใช้ mupirocin ร่วมกับ
chlorhexidine ปั จจุบนั มียาทาต้ านจุลชีพเพิ่มขึ ้นหลายชนิดในท้ องตลาด เพื่อความสะดวกในการ
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พิจารณาเลือกใช้ ยาทาต้ านจุลชีพสําหรับดูแลบาดแผล (8,58) รายละเอียดของยาทาต้ านเชื ้อจุลชีพ
ที่พบบ่อยในทางปฏิบตั แิ สดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ยาทาต้ านเชื ้อจุลชีพที่พบบ่อยในการดูแลบาดแผลไหม้

ยาทาต้ านเชือ้ จุลชีพ
Sodium hypochloride
0.025%

Chlorhexidine

การแทรก
ผ่ าน
สะเก็ดแผล
วันละครัง้
ไม่สามารถ
(แช่แผลหรื อ แทรกผ่าน
ทาทิ ้งไว้
ได้ ออกฤทธิ์
ประมาณ
ได้ เฉพาะ
20-30 นาที) เนื ้อเยื่อชัน้
บน
วันละครัง้
ดี
ความถี่ใน
การใช้ ยา

Povidone iodine

วันละ 4 ครัง้
(ทุก 6
ชัว่ โมง)

จํากัด

Mafenide acetate
(11.1% in hydrophilic
cream หรื อ 5%
solution) [ไม่มีจําหน่าย
ในประเทศไทย]

วันละ 1-2
ครัง้ (ทุก 12
ชัว่ โมง)

ดี

ประสิทธิภาพ
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้
กว้ าง ครอบคลุมเชื ้อ
ดื ้อยา เช่น MRSA
และ Pseudomonas

ข้ อเสีย

ความเข้ มข้ นสูง
หรื อการใช้ ใน
ระยะเวลานาน
ส่งผลให้ การหาย
ของบาดแผลช้ า
ลง
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้ เป็ นอันตรายต่อ
กว้ าง ครอบคลุมเชื ้อ ดวงตาและหู
ดื ้อยา
(ความเข้ มข้ นสูง)
Pseudomonas
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ถ้ าร่างกายดูดซึม
กว้ าง ครอบคลุมเชื ้อ ไอโอดีนปริ มาณ
ราและไวรัส
มาก อาจส่งผลให้
การทํางานของไต
บกพร่อง
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้ เจ็บปวดเวลาใช้
กว้ าง ไม่คลอบคลุม เกิดผื่นแพ้ และ
เชื ้อ Staphylococci อาจทําให้ เกิด
และเชื ้อรา (fungus) Metabolic
acidosis
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ตารางที่ 2 ยาทาต้ านเชื ้อจุลชีพที่พบบ่อยในการดูแลบาดแผลไหม้ (ต่อ)
การแทรก
ยาทาต้ านเชือ้ จุลชีพ
ผ่ าน
ประสิทธิภาพ
สะเก็ดแผล
1% Silver sulfadiazine วันละ 2 ครัง้
จํากัด
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้
(ทุก 12
กว้ าง สามารถ
ชัว่ โมง)
ครอบคลุมเชื ้อ
Pseudomonas และ
เชื ้อราบางชนิดเช่น
ยีสต์
ความถี่ใน
การใช้ ยา

Polymicin B/neomycin วันละ 2 ครัง้
/bacitracin
(ทุก 12
ชัว่ โมง)

จํากัด

Mupirocin

วันละครัง้

ดี

Fusidic acid

วันละ 2-3
ครัง้

ดี

ข้ อเสีย

มักเกิด สะเก็ด
แผลเทียม
(pseudoeschar)
เมื่อสัมผัสและทํา
ปฏิกิริยากับสิง่ ซึม
เยิ ้มข้ น
(exudates)
ไม่มีสีทําให้ สามารถ เกิดผื่นแพ้ หรื อ
ตรวจวินิจฉัย
การเกิดการแพ้ ที่
บาดแผลได้ ง่าย ไม่ รุนแรง
พบอาการปวด
(anaphylaxis)
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้
กว้ าง ครอบคลุมเชื ้อ
ดื ้อยา เช่น MRSA
ได้ ดี

ไม่ควรใช้ ยาทา
ชนิดนี ้ติดต่อนาน
มากกว่า 10 วัน
จึงควรเลือกใช้ ให้
เหมาะกับ
บาดแผล
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้ พบรายงานการ
กว้ าง ครอบคลุมถึง ดื ้อยาได้ บอ่ ย
เชื ้อแบคทีเรี ยชนิดไม่
ใช้ อากาศหายใจ
(anaerobe
bacteria)

25

ตารางที่ 2 ยาทาต้ านเชื ้อจุลชีพที่พบบ่อยในการดูแลบาดแผลไหม้ (ต่อ)
ยาทาต้ านเชือ้ จุลชีพ
Nanocrystalline silver

การแทรก
ผ่ าน
ประสิทธิภาพ
ข้ อเสีย
สะเก็ดแผล
ทุกๆ 3-4 วัน
ดี
ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ราคาสูง ควร
กว้ าง ครอบคลุมเชื ้อ เลือกผลิตภัณฑ์
ดื ้อยา
ให้ เหมาะสมกับ
บาดแผล
ความถี่ใน
การใช้ ยา

1% ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอะซีนครี ม (1% Silver Sulfadiazine Cream in Water Base,
Flamazine®)
1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มเป็ นยาต้ านจุลชีพในกลุม่ ซัลโฟนาไมด์ ถือเป็ นยาทาเฉพาะที่
ที่นิยมใช้ เป็ นวิธีมาตรฐานสําหรับป้องกันและรักษาการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ ซึง่ มีการใช้ กนั อย่าง
แพร่ หลายมาจนถึงปั จจุบนั 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม เป็ นยาต้ านจุลชีพที่ออกฤทธิ์ต่อผนัง
เซลล์ และเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื ้อแบคทีเรี ย มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื ้อรา เชื ้อแบคทีเรี ยแกรมบวก แกรมลบ
และเชื ้อดื ้อยา อาทิเช่น Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ
Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) ทังนี
้ ้ยาทาซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนสามารถหาได้ ง่าย
ในท้ องตลาด สะดวกในการใช้ ไม่ก่อให้ เกิดความเจ็บปวด ความรู้ สกึ แสบและไม่พบการตกตะกอน
ของสารประกอบซิลเวอร์ คลอไรด์ (silver chloride) ที่ทําให้ เสื ้อผ้ าเปื อ้ นสีขณะใช้ ทาบาดแผล แม้ ว่า
จะพบรายงานข้ อเสียของซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนคือ ไม่สามารถซึมผ่านสะเก็ดแผล (eschar) ได้ พบ
ผลชะลอการหายของบาดแผล อาจเกิดพิษต่อเซลล์และอาจส่งผลให้ เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า
ชัว่ คราวได้ (transient leukopenia) (7-8,10,13)

ภาพประกอบที่ 3 โครงสร้ างเคมีของซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีน (59)
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เซริซนิ จากไหม (Silk Sericin)
หนอนไหม (Bombyx mori Linn.) เป็ นสัตว์ในวงศ์ Bombycidae ที่นิยมเลี ้ยงในประเทศ
ไทยมาเป็ นเวลานาน เนื่องจากหนอนไหมและผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากหนอนไหมมีประโยชน์หลายด้ าน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่ องจากรั งของหนอนไหม เป็ นแหล่งของเส้ นไหม ซึ่งถื อเป็ น
วัตถุดบิ ชันยอดในอุ
้
ตสาหกรรมสิง่ ทอ (60)
เส้ นไหม เป็ นเส้ นใยธรรมชาติ ที่มีความเหนียว ทนทาน และมันวาว ชาวไทยในอดีตเริ่ มนํา
เส้ นไหมมาทอเป็ นผืนผ้ าสวมใส่เป็ นเครื่ องแต่งกายที่งดงาม กระทัง่ ปั จจุบนั เส้ นไหมและผลิตภัณฑ์
จากไหมไทยถือเป็ นสินค้ าที่มีศกั ยภาพในการส่งออกสูง โดยในแต่ละปี มีมลู ค่าการส่งออกมากกว่า
พันล้ านบาท อีกทังเป็
้ นที่ต้องการของตลาดเกือบทัว่ โลก (61) เส้ นไหมเกิดจากส่วนของต่อมไหม
้ กําเนิด เมื่ออยู่ในตัวของหนอนไหม
ในช่วงระยะที่เป็ นตัวหนอนไหม ต่อมไหมมีอยู่ในตัวไหมมาตังแต่
เส้ นไหมจะมีลกั ษณะเป็ นของเหลวบรรจุอยู่ในต่อมไหม เมื่อต่อมไหมเจริ ญเต็มที่จนเข้ าไปเบียด
กระเพาะอาหารของหนอนไหม ทําให้ หนอนไหมไม่สามารถกินอาหารต่อไปได้ จึงเกิดกระบวนการ
บีบตัวเอง ของเหลวในต่อมไหมจึงพ่นออกมาเกิดเป็ นเส้ นไหม (62)
เส้ น ไหมและรั ง ของหนอนไหมประกอบด้ ว ยโปรตี น ธรรมชาติห ลายชนิ ด โปรตี น ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบสําคัญมี 2 ชนิด คือ โปรตีนไฟโบรอิน (fibroin) และโปรตีนเซริ ซิน (sericin) ซึง่ โปรตีน
เซริ ซินทําหน้ าที่ห่อหุ้มโปรตีนไฟโบรอินทําให้ เส้ นไหมที่ติดกันอยู่ข้างในมีความแข็งแรง สามารถยึด
เหนี่ยวเส้ นใยไฟโบรอินให้ คงสภาพรังของหนอนไหมไว้ ได้ (25) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4

ภาพประกอบที่ 4 องค์ประกอบของเส้ นไหม (63)
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การสาวไหมหรื อการดึงเส้ นไหมออกจากรั งของไหม ทําโดยนํารังของหนอนไหมไปต้ ม
เพื่ อ ละลายกาว (เซริ ซิน ) ที่ ผนึก เส้ น ไหมที่ อัด แน่น ออกจากกัน แล้ ว ดึง เอาเส้ น ไหมออกมาตาม
กรรมวิธี
ซึง่ กระบวนการดังกล่าวถือเป็ นกระบวนการทางเคมีที่ทําให้ พนั ธะเพปไทด์ของเซริ ซิน
แยกออกจากกัน กลายเป็ นโมเลกุล ขนาดเล็ ก ที่ ล ะลายนํ า้ ได้ หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่ า กระบวนการ
hydrolysis ซึง่ ทําได้ หลายวิธี เช่น การใช้ กรด ด่าง เอนไซม์ สารซักฟอก หรื อนํ ้าอุณหภูมิสงู ภายใต้
ความดัน กระบวนการทัง้ หมดที่กล่าวมานี ้ จะทําให้ เหลือโปรตีนกาวไหมหรื อเซริ ซินปนอยู่กับนํา้
ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ จึงเกิดแนวคิดที่จะนําเซริซนิ ที่เหลือมาศึกษาคุณสมบัตแิ ละพัฒนาให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ไป (25)
โปรตีนไฟโบรอิน (Fibroin)
ไฟโบรอินเป็ นโปรตีนธรรมชาติที่ประกอบอยู่ในรังของหนอนไหมมีมากถึงร้ อยละ 70-75
ลักษณะเป็ นเส้ นใยประกอบจากโครงสร้ างที่เป็ นผลึกเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบ และเชื่อมต่อกันด้ วย
ุ สมบัติไม่ละลายในนํ ้า และทําหน้ าที่เป็ นแกนกลาง
พันธะเคมีที่แข็งแรง มีผลทําให้ ไฟโบรอินมีคณ
ของเส้ นไหม (21-22) ไฟโบอินมีกรดอะมิโนไกลซีนเป็ นองค์ประกอบมากถึงร้ อยละ 43, กรด
อะมิโนอะลานีนร้ อยละ 30 และกรดอะมิโนเซริ นร้ อยละ 12 (64) จากการศึกษาในอดีตพบว่าไฟโบ
รอินมีคณ
ุ สมบัติเข้ ากับเนื ้อเยื่อของร่ างกายได้ ดีและมีประโยชน์ช่วยเสริ มสร้ างการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์ ในขันต่
้ าง ๆ จึงนํามาประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ได้ เช่น ใช้ เคลือบท่อลมเทียม (23-24) ส่งผล
ให้ ไฟโบรอินเป็ นสารธรรมชาติที่นกั วิจยั ทําการศึกษาอย่างกว้ างขวาง (25,64)
โปรตีนเซริซนิ (Sericin) หรื อโปรตีนกาวไหม
เซริ ซินเป็ นส่วนที่ ห่อหุ้มไฟโบรอิน ทํ าหน้ าที่ เสมื อนกาวและสารหล่อลื่นในกระบวนการ
สังเคราะห์เส้ นไหม ทําให้ เส้ นไหมแข็งแรง มีเลื่อมเงา และมีสีแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของหนอน
ไหม รังของหนอนไหมจะมีเซริ ซินเป็ นองค์ประกอบประมาณร้ อยละ 20-25 (25) โดยเซริ ซินมีกรด
อะมิโนเป็ นองค์ประกอบมากถึง 18 ชนิด ซึง่ กรดอะมิโนที่เป็ นส่วนประกอบหลักของเซริ ซินคล้ ายกับ
ไฟโบรอิ น ทัง้ นี ก้ รดอะมิ โ นที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของเซริ ซิน ส่ว นใหญ่ เ ป็ นกลุ่ม ที่ มี ขัว้ ได้ แ ก่ เซริ น
(serine), ไกลซีน (glycine), อะลานีน (alanine) และ ไทโรซิน (tyrosine) อย่างไรก็ดีผลการ
วิเคราะห์โดยละเอียดทําให้ ทราบว่าเซริ ซินมีปริ มาณกรดอะมิโนเซริ นสูงกว่าไฟโบรอิน โดยเซริ ซินมี
กรดอะมิโนเซริ นประกอบอยู่ประมาณร้ อยละ 32 เซริ ซินมีนํ ้าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 24-400 กิโล-
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ดาลตัน (kDa) (25,65) ซึง่ น้ อยกว่านํ ้าหนักโมเลกุลของไฟโบรอิน เนื่องจากเซริ ซินมีนํ ้าหนักโมเลกุล
น้ อยกว่า ประกอบกับมีกรดอะมิโนที่มีขวหลายชนิ
ั้
ดเป็ นองค์ประกอบ เซริซนิ จึงสามารถละลายในนํ ้า
ได้ ดีกว่าไฟโบรอิน โดยเซริ ซินมีคุณสมบัติละลายในนํา้ ร้ อน สารละลายสบู่ สารซักฟอก หรื อกรด
อินทรี ย์ได้ (25-26) จากคุณสมบัตดิ งั กล่าวทําให้ นกั วิจยั ในหลายประเทศเริ่ มสนใจศึกษาวิธีการสกัด
และทดสอบคุณสมบัตขิ องเซริ ซนิ (21,27-28)
เซริ ซินจะถูกย่อยสลายหรื อเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลต์เป็ นเซริ ซินที่มีนํ ้าหนักโมเลกุลน้ อยลงได้
ทังจากกระบวนการทางกายภาพ
้
เคมีและการเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ โดยสัดส่วนของชนิดและ
ปริ มาณกรดอะมิโนที่เป็ นองค์ประกอบในเซริซนิ จะแตกต่างกันออกไป ขึ ้นกับกระบวนการสกัดเซริซนิ
ส่งผลให้ คุณสมบัติและประโยชน์ ของเซริ ซินที่ เตรี ยมจากแต่ละกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป (66)
อย่างไรก็ตามเซริ ซนิ ที่สกัดจากกระบวนการต่าง ๆ ยังคงมีปริมาณกรดอะมิ-โนเซริ นเป็ นองค์ประกอบ
ุ สมบัติช่วยดูดซับนํ ้าได้ มากกว่ากลีเซอรี น 50 เท่า และ
มากกว่าไฟโบรอินซึง่ กรดอะมิโนเซริ นมีคณ
เป็ นส่วนประกอบหลักของ Natural Moisture Factor (NMF) ในชันผิ
้ วของมนุษย์ (20-21,25)
ผลของเซริซนิ ต่ อกระบวนการหายของบาดแผล
้ ตสาหกรรมอาหาร เครื่ องสําอาง
หลายปี ที่ผา่ นมามีการศึกษาถึงประโยชน์ของเซริ ซินทังในอุ
รวมถึงความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการพัฒนาเพื่อนํ ามาใช้ ประโยชน์ ในทางการแพทย์ จาก
การศึกษาข้ อมูลการวิจยั ที่ผ่านมาพบประโยชน์ของเซริ ซินเกี่ยวกับกระบวนการหายของบาดแผลทัง้
การศึกษาในเซลล์และสัตว์ทดลอง (21,25,30)
การศึกษาของ Tsubouchi และคณะ ในปี ค.ศ. 2005 นําเซริซนิ ที่สกัดจากรังของหนอนไหม
สายพันธ์ ต่าง ๆ ผสมในอาหารเลี ้ยงเซลล์ พบว่ามีการเพิ่มจํานวนเซลล์ fibroblast มากถึงร้ อยละ
250 ภายในเวลา 72 ชัว่ โมง โดยเซริ ซนิ มีผลกระตุ้นกระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล์ ทําให้ มีการจับ
รวมตัวและการเจริ ญของเซลล์เพิ่มขึ ้น (31) อีกทังมี
้ การศึกษาสนับสนุนผลดังกล่าวในหนูทดลอง
และเซลล์มนุษย์ชนิดต่าง ๆ (30,67) ต่อมา Teramoto และคณะ ทําการศึกษาในปี ค.ศ. 2008
ศึกษาการเตรี ยมแผ่นเจลเซริ ซนิ สําหรับปิ ดบาดแผลและทําการทดสอบประสิทธิภาพในเซลล์ผิวหนัง
มนุษย์ พบว่าแผ่นเจลปิ ดบาดแผลที่ เ ตรี ยมจากเซริ ซิน มี คุณสมบัติในการดูดซับนํ า้ และกระตุ้น
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การหายของบาดแผลโดยเร่ งการเกิดกระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื ้นให้ เซลล์
โดยไม่พบผลพิษต่อเซลล์ (32)
ในปี ค.ศ. 2007 พบการศึกษาของ Aramwit และ Sangcakul เตรี ยมครี มทาบาดแผลที่
ประกอบด้ วยเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 และศึกษาผลต่อบาดแผลลึกระดับ 3 บนผิวหนังของหนู
ทดลอง โดยแบ่งหนูทดลองเป็ น 2 กลุม่ คือกลุ่มที่ 1 ทําการเปรี ยบเทียบระหว่างครี มทาบาดแผล
เซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 กับยาทาบาดแผลโปรวิโดนไอโอดีน (Betadine®) ขณะที่กลุม่ ที่ 2 ทํา
การเปรี ยบเทียบระหว่างครี มทาบาดแผลเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 กับยาพื ้น ผลการศึกษาแสดง
ให้ เห็นว่าครี มทาบาดแผลเซริ ซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 ที่เตรี ยมขึ ้นช่วยกระตุ้นการหายของบาดแผล
ได้ ดีกว่าครี มพื ้น โดยบาดแผลที่ได้ รับการรักษาด้ วยครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 มีอตั ราการ
ลดลงของพื ้นที่บาดแผลแตกต่างกับบาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาพื ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ขณะที่การเปรี ยบเทียบระหว่างครี มเซริซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 กับยาทาบาดแผล
โปรวิโดนไอโอดีนพบว่า บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการรักษาด้ วยครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 มีอตั รา
การลดลงของพื ้นที่บาดแผลแตกต่างกับบาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาทาบาดแผลโปรวิโดน
ไอโอดีนอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อศึกษาระดับเนื ้อเยื่อวิทยาพบว่าบาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการ
ดูแลด้ วยครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 มีปริ มาณคอลลาเจนในชันผิ
้ วหนังของหนูทดลองเพิ่มขึ ้น
และไม่พบรายงานการเกิดการแพ้ ตลอดการศึกษา (33) นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาแสดงคุณสมบัติ
ของเซริ ซินที่สามารถเข้ ากับเนื ้อเยื่อมนุษย์ได้ ดี (21,34) อีกทังยั
้ งไม่พบสารที่ก่อให้ เกิดกระบวนการ
อักเสบอีกด้ วย (34-35)
จากการศึกษาก่อนหน้ าแสดงผลของครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 ต่อกระบวนการหาย
ของบาดแผลทําให้ เกิดแนวคิดในการนําเซริ ซินมาผสมกับยาต้ านจุลชีพดังแสดงในการศึกษาของ
Aramwit และคณะ ทําการศึกษาในปี ค.ศ. 2009 พัฒนาตํารับยาทาบาดแผลที่มีเซริซนิ ความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 8 ผสมกับ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม จากนันศึ
้ กษาคุณสมบัติในการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย
ั นาขึ ้นโดยวิธี cup diffusion method ซึง่ เป็ นการ
(antibacterial activity) ของตํารับที่พฒ
ทดสอบฤทธ์ ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยแบบนอกร่างกาย (in vitro study) พบว่า 1 % ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 มีฤทธิ์ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยลดลงเมื่อเทียบกับ 1 % ซิลเวอร์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม อาจกล่าวได้ ว่าเซริ ซินที่เติมในตํารับมีผลลดคุณสมบัติในการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย
ของ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มในการศึกษานี ้ อย่างไรก็ดีเมื่อเปรี ยบเทียบผลของครี ม
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เซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8, 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8,
1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม และยาพื ้น ในการดูแลบาดแผลไหม้ ลกึ ระดับ 3 บนผิวหนังของหนูทดลอง ผลการศึกษาพบว่าบาดแผลที่ ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอะซีนครี มที่ เติม
เซริซนิ มีพื ้นที่บาดแผลลดลงแตกต่างกับวิธีการรักษาอื่นอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (68) เนื่องจาก
เซริ ซินประกอบด้ วยกรดอะมิโนที่มีโครงสร้ างทางเคมีแสดงความเป็ นขัวที
้ ่แรง (strong polar side
chain) ทําให้ สามารถจับกับไอออนของซิลเวอร์ ซึง่ เป็ นสารออกฤทธิ์ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยใน 1% ซิลเวอร์
้ วหนังบริ เวณ
ซัลฟาไดอะซีนครี มได้ (69-70) นอกจากนี ้ยังพบการเพิ่มปริ มาณคอลลาเจนในชันผิ
บาดแผลของหนูทดลองที่ ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอะซีน ครี มที่ เติมเซริ ซินความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 8 เช่นเดียวกับบาดแผลที่ได้ รับการดูแลด้ วยครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 เมื่อ
ศึกษาระดับสารก่อการอักเสบ ได้ แก่ Interleukine-1β (IL-1β) และ Tumor Necrosis Factor-Alpha
(TNF-α) พบว่าบาดแผลที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ มีระดับสาร
ก่อการอักเสบแตกต่างกับวิธีการรักษาอื่นอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (68) จึงสรุ ปได้ ว่า 1%
ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซนิ ไม่ก่อให้ เกิดการแพ้
การศึก ษาด้ า นความปลอดภัย ในการใช้ เ ซริ ซิ น ในมนุษ ย์ พบเพี ย งการศึก ษาเดี ย วในปี
ค.ศ. 2005 ของ Padamwar และคณะ ศึกษาประสิทธิ ศกั ย์ และความปลอดภัยของเซริ ซินใน
อาสาสมัครสุขภาพดี ผิวปกติเพื่อยืนยันคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื ้นโดยไม่พบรายงานการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ (37) ปั จจุบนั นิยมนําเซริซนิ มาใช้ เป็ นส่วนประกอบในเครื่ องสําอาง (25,36) เนื่องจาก
คุณสมบัติการเพิ่มความชุ่มชื ้นในผิวหนัง ลดริ ว้ รอย ช่วยชะลอวัย ป้องกันรังสียูวี และต้ านอนุมลู อิสระของเซริ ซนิ (21,32)
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้
ผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบตั เิ หตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกที่มีความลึกระดับ 2 และ 3 ภายหลัง
จากได้ รับความช่ วยเหลือให้ รอดชี วิตแล้ ว ผู้ป่วยจะมี การเปลี่ยนแปลงทัง้ ร่ างกายและจิ ตใจ
เนื่องจากความรุ นแรงของอุบตั ืเหตุ บาดแผลไหม้ และแผลเป็ นชนิดนูนหนาหรื อแผลเป็ นชนิด
หดรัง้ ภายหลังบาดแผลไหม้ หาย นอกจากนี ้อาจเกิดบาดแผลหดรัง้ บริ เวณข้ อต่อต่างๆ ก่อให้ เกิด
้ 1 เดือนแรกหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุ
ข้ อจํากัดของการเคลื่อนไหว โดยจะเริ่ มแสดงให้ เห็นตังแต่
จนกระทัง่ ถึงเดือนที่ 4 แผลเป็ นชนิดหดรัง้ ที่รุนแรงจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการทําหน้ าที่
ของอวัยวะนัน้ ๆ มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วย ซึ่งนอกจากผลกระทบ
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ต่อการทํางานของร่างกายแล้ ว ที่สําคัญการหดรัง้ ของบาดแผลไหม้ ยงั ส่งผลกระทบด้ านจิตใจต่อ
ผู้ป่วย ทําให้ เกิดความรู้ สึกสูญเสียภาพลักษณ์ ขาดความมัน่ ใจในการดํารงชีวิตอีกด้ วย ดังนัน้
บุคลากรทางการแพทย์ที่ดแู ลผู้ป่วยบาดแผลไหม้ จึงทําการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อ
เตรี ยมการให้ คําปรึ กษาสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายในระยะฟื น้ ฟูสภาพ โดยใช้ แบบประเมินภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ (Burn Specific Health Scale, BSHS) ประกอบด้ วยข้ อคําถาม
จํานวน 40 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 9 ด้ านย่อย (71) คือ
1. ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม (simple abilities) เป็ นการประเมิน
ความสามารถของผู้ป่วยในการทํากิจวัตประจําวัน เช่น การอาบนํ ้า การประเมินใน
ด้ านนีเ้ กี่ ยวข้ องโดยตรงกับลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วยซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ภาวะจิตใจของผู้ป่วย ทังนี
้ ้ผู้ป่วยจะมีความกังวลต่อความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องเป็ นเวลานานมากกว่า 6 เดือนภายหลังจากออกจากโรงพยาบาล
2. การใช้ มือ (hand function) เป็ นการประเมินความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่
เน้ นการใช้ งานของข้ อหรื อกล้ ามเนือ้
เช่นการเปิ ดลูกบิดประตู โดยผู้ป่วยที่มี
บาดแผลไหม้ บริ เวณแขนหรื อขามักพบความผิดปกติของกล้ ามเนือ้ หรื อข้ อ อาทิ
กล้ า มเนื อ้ อ่ อ นแรง ข้ อ ผิ ด รู ป ร่ า งและบาดแผลหดรั ง้ บริ เ วณข้ อ ต่อ แม้ ว่า ขนาด
บาดแผลไม่ใหญ่มากแต่การเกิดความผิดปกติดงั กล่าวส่งผลเสียต่อการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมและการกลับเข้ าทํางานของผู้ป่วย รวมถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ประสบ
ปั ญหานี ้จะรู้สกึ สูญเสียคุณค่าในตนเอง
3. การดูแลบาดแผล (treatment regimens) เป็ นการประเมินความพร้ อมและการ
ยอมรับในการดูแลบาดแผลไหม้ ภายหลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากเมื่อ
แพทย์อนุญาตให้ ผ้ ปู ่ วยออกจากโรงพยาบาลพบว่าบาดแผลไหม้ บางบาดแผลอาจ
มีบางส่วนที่เป็ นบาดแผลเปิ ด ผู้ป่วยต้ องดูแลบาดแผลด้ วยตนเอง กรณีที่ผ้ ปู ่ วยบาง
รายไม่สามารถดูแลบาดแผลได้ ด้วยตนเอง เนื่องจากข้ อจํากัดจากความสามารถใน
การดําเนินกิจกรรมการใช้ มือ หรื อผู้ป่วยไม่ยอมรับในการดูแลบาดแผล บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ดแู ลผู้ป่วยบาดแผลไหม้ จะทําการประเมินผู้ป่วยและหาแนวทางใน
การดูแลบาดแผลไหม้ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ทังนี
้ ้การดูแลบาดแผลไหม้ ด้วยตนเองมี
ผลกระทบต่อผู้ป่วยทังเรื
้ ่ องระยะเวลาที่ใช้ ในการดูแลบาดแผลและค่าใช้ จ่ายในการ
ดูแลบาดแผล
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4. ภาพลักษณ์ (body image) เป็ นการประเมินผลของรูปร่างหน้ าตาหรื อภาพลักษณ์
ที่กระทบต่อความเชื่อมมัน่ ในตนเองและคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย ภาพลักษณ์
ของผู้ป่วยจะสัมพันธ์กบั สภาวะจิตใจของผู้ป่วยและพฤติกรรมของผู้ป่วย
5. ผลกระทบด้ านอารมณ์ (affect) เป็ นการประเมินผลกระทบต่ออารมณ์เนื่องจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ทังภาพลั
้
กษณ์ ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม ความกลัวการ
เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ความสัมพันธ์ ในครอบครัวและเศรษฐสถานะของผู้ป่วย ซึ่ง
ความรุ นแรงของผลกระทบด้ านอารมณ์ ในผู้ป่วยแต่ละรายจะแตกต่างกัน ทังนี
้ ้
ผู้ป่วยที่มีบาดแผลไหม้ บริ เวณใบหน้ าหรื อเกิดแผลเป็ นชนิดหดรัง้ ที่มือจะมีโอกาส
เกิดภาวะซึมเศร้ ามากกว่าผู้ป่วยรายอื่น
6. ความสัมพันธ์ (interpersonal relationship) เป็ นการประเมินความสามารถในการ
อยู่ร่ ว มกับผู้อื่ น หรื อการแยกตัว ออกจากครอบครั ว และสัง คม อาจเกิ ด จากการ
สูญเสียความมัน่ ใจในภาพลักษณ์หรื อความสามารถในการช่วยเหลือหรื อทํางานที่
ลดลง ซึง่ จะนําผู้ป่วยไปสูป่ ั ญหาทางด้ านจิตใจ
7. ความไวต่อความร้ อน (heat sensitivity) เป็ นการประเมินหน้ าที่ของผิวหนัง
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยบาดแผลไหม้ ผิ ว หนัง กํ า พร้ าและต่อ มเหงื่ อจะถูก ทํ า ลาย ทํ า ให้
สูญเสียหน้ าที่ในการควบคุมอุณหภูมิเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่มีความร้ อนและ
ความชื ้น ทังนี
้ ้ผู้ป่วยในประเทศไทยส่วนใหญ่พบปั ญหาเรื่ องอาการระคายเคืองและ
สภาพความรู้ สกึ ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความรํ าคาญ วิตกกังวลและปฏิเสธการออกไป
พบปะผู้คน
ซึ่ง การประเมิ น ด้ า นนี จ้ ะประเมิน ภายหลัง จากผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาลไประยะหนึง่
8. การทํางาน (work) เป็ นการประเมินความสามารถในการทํางาน 3 ส่วน คือ การ
แข็งแรง ความยืด หยุ่นและความทนทานของกล้ ามเนื อ้ โดยอาจมี การประเมิน
ทักษะเฉพาะบางอย่างที่จําเป็ นต่อการทํางานของผู้ป่วยแต่ละรายร่ วมด้ วย ส่วน
ใหญ่จะทําการประเมินในระยะฟื น้ ฟูเมื่อผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองและพร้ อมที่
จะกลับเข้ าทํางาน จากการศึกษาก่อนหน้ าพบว่าในช่วงแรกของการทํางานผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จําเป็ นต้ องขอลดชัว่ โมงการทํางาน ค่าจ้ างหรื อปรับเปลี่ยนตําแหน่งงาน
9. สภาพทางเพศ (sexuality) เป็ นการประเมินความสามารถและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ แม้ ว่าวัฒนธรรมไทยการมีเพศสัมพันธ์ ยงั คงเป็ นเรื่ องที่
ไม่เ ปิ ดเผยชัด เจน แต่ก ารประเมิ น เรื่ อ งการมี เ พศสัม พัน ธ์ ช่ ว ยสะท้ อ นถึ ง ความ
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ผิดปกติของการเคลื่อนไหว การติดขัดของข้ อแลพภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยร่ วม
ด้ วย
คะแนนเต็มของแบบประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ เท่ากับ 160 คะแนน
แบบประเมินภาวะสุขภาพแปลผลโดยระดับคะแนนประเมินแปรผันตามภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วย คือ ระดับคะแนนมากหมายถึงผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพดี ทังนี
้ ้แบบประเมินภาวะสุขภาพที่
ผู้ป่วยบาดแผลไหม้ ทําการประเมินแบ่งระดับคะแนนแบบ likert scale ดังนี ้
มากที่สดุ
เท่ากับ
0 คะแนน
มาก
เท่ากับ
1 คะแนน
ปานกลาง
เท่ากับ
2 คะแนน
น้ อย
เท่ากับ
3 คะแนน
น้ อยที่สดุ
เท่ากับ
4 คะแนน

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ทางคลินิกแบบอําพรางสองฝ่ าย (double blinded)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป้าหมาย คือ บาดแผลไหม้ ระดับ 2 ของผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วย
อุบตั เิ หตุ4 (Burn unit) โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มตัวอย่ างที่ศึกษา คือ บาดแผลไหม้ ระดับ 2 ของผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วย
อุบตั เิ หตุ4 (Burn unit) โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเดือนกันยายน 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม 2554
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาของ Khorasani G และคณะ (72) ในปี 2009
ศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิศกั ย์ของครี มว่านหางจระเข้ (aloe cream) กับ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม (silver sulfadiazine cream) ในการรักษาบาดแผลไหม้ ระดับ 2 ทําการศึกษาผู้ป่วยที่ได้ รับ
บาดเจ็บมีบาดแผลไหม้ จํานวนทังสิ
้ ้น 30 ราย ประเมินประสิทธิศกั ย์จากการวัดระยะเวลาที่บาดแผล
ไหม้ หายและขนาดของบาดแผลไหม้ พบว่ากลุม่ ที่ได้ รับครี มว่านหางจระเข้ (กลุม่ ทดลอง) และกลุม่ ที่
ได้ รับ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม (กลุ่มควบคุม) มีระยะเวลาที่ใช้ ในการดูแลบาดแผลกระทัง่
บาดแผลหายเท่ากับ 15.9±2 วัน และ 18.73±2.65 วัน ตามลําดับ โดยบาดแผลไหม้ กลุ่มทดลอง
หายเร็ วกว่ากลุ่มควบคุมเป็ นเวลา 2.18-7.48 วัน จากงานวิจยั ดังกล่าวพบว่าบาดแผลไหม้ ทงสอง
ั้
กลุ่มใช้ ระยะเวลาการหายของบาดแผลแตกต่างกันเฉลี่ย 2.83

วัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

(α = 0.05) จึงนําข้ อมูลจากการศึกษาดังกล่าวมาคํานวณจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจยั นี ้
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การวิ จัย ครั ง้ นี ก้ ํ า หนดให้ ข นาดตัว อย่า งของทัง้ สองกลุ่ม เท่ า กัน โดยมี คํ า ถามหลัก ของ
งานวิจยั นี ้คือ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมสามารถกระตุ้นการหายของ
แผลได้ เร็ วกว่า 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม ในการรักษาบาดแผลไหม้ ระดับ 2 ถือเป็ นการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงคํานวณขนาดตัวอย่าง (N) ตามสูตรคํานวณ (73) ดังนี ้
N = 2[Z+Z]2 2
d2
จะได้ วา่

N =

โดย

2(1.96+1.28)2 5.51 = 14.45
(2.83)2

ประมาณ 15 บาดแผล

N จํานวนตัวอย่างที่เหมาะสม
Z ค่าสถิติ
Z กําหนดใช้ ช่วงค่าเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95
จะได้ Z (0.05, 2-tailed) = 1.96
Z ค่าสถิติ
Z กําหนดอํานาจในการทดสอบเท่ากับร้ อยละ 90
จะได้ Z (0.05, 1-tailed) = 1.28
d หมายถึง
effect size คือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่จะยอมรับว่า
มีนยั สําคัญทางคลินิก ในที่นี ้คือ ระยะเวลาการหายของบาดแผล
ที่แตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
จะได้ วา่ d = 2.83 วัน
2
 คือ
ความผันแปรของตัววัดหลัก (variability of primary endpoint)
จะได้ 2 = 5.51 วัน ซึง่ ได้ มาจากการคํานวณ ดังนี ้
ความแปรปรวนร่วม (pooled variance, Sp2) ของผลการศึกษาของ Khorasani G
และคณะ (71) ในปี 2009 โดยใช้ สตู รคํานวณ (74) ดังนี ้
Sp2 = S12 + S22
2
2
2
Sp = (2) + (2.65)2 = 5.51
2
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เมื่อกําหนดอัตราการสูญหาย (dropout rate, R) เท่ากับร้ อยละ 10 (0.1)
จาก
N = N
(1-R)
จะได้ วา่
N = 15/ (1-0.1) = 16.5 บาดแผล
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี ้จึงกําหนดขนาดตัวอย่างกลุม่ ละ 17 บาดแผล จํานวนบาดแผลไหม้ ของการ
วิจยั นี ้รวมทังสิ
้ ้น 34 บาดแผล
เกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. เกณฑ์ การคัดตัวอย่ างเข้ าร่ วมการวิจัย
- ผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ นํา้ ร้ อนลวกมีบาดแผลลึกระดับ 2 มีขนาด
บาดแผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 15 ของพื ้นที่ร่างกาย (> 15% TBSA) และไม่มีการติด
เชื ้อแบคทีเรี ย
- ผู้ป่วยอายุ 15-60 ปี
- สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้
- มีความยินยอมเข้ าร่วมในการวิจยั
2. เกณฑ์ การคัดตัวอย่ างออกจากการวิจัย
- ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ เซริ ซิน หรื อสารประกอบอื่นในตํารับครี มที่
ใช้ ในการวิจยั
- ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางจิต ความจําเสื่อม หรื อมีอปุ สรรคอื่นๆในการให้ ข้อมูล
- ผู้ป่วยภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง ผู้ป่วยมะเร็ ง ผู้ป่วยที่ได้ รับการฉายแสงหรื อได้ รับยา
เคมีบําบัด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง (COPD) ผู้ป่วยโรคตับเรื อ้ รัง
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการหรื อผู้ป่วยที่ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กัน
- ผู้ป่วยตังครรภ์
้
- ผู้ป่วยขอถอนตัวออกจากการเข้ าร่วมในการวิจยั หรื อแพทย์มีความเห็นให้ ออกจาก
งานวิจยั
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั สุ่มผู้ป่วยที่มีบาดแผลไหม้ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้ าร่ วมการวิจยั ก่อนที่จะ
ทราบลักษณะบาดแผลไหม้ โดยวิธีสะดวก (convenience sampling) จากนันทํ
้ าการจับฉลากเลือก
กลุม่ ให้ บาดแผลไหม้ (random allocation) บาดแผลไหม้ จะถูกแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
หมายเลข 1 กลุม่ ควบคุม คือ บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม
หมายเลข 2 กลุ่มทดลอง บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ จากไหม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย (Patient Case Record Form) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
1.1 แบบบันทึกพื ้นฐานของผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจยั ประกอบด้ วย ข้ อมูลทัว่ ไปของ
ผู้ป่วย ได้ แก่ อายุ เพศ นํ ้าหนัก โรคประจําตัว ประวัติการแพ้ ยา และประวัติ
ทางสังคมของผู้ป่วย ได้ แก่ ประวัติการดื่มสุรา ประวัติการดื่มชาหรื อกาแฟและ
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ (ภาคผนวก ก)
1.2 แบบบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานของบาดแผลไหม้ ได้ แก่ สาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้
ขนาดบาดแผลไหม้ (ภาคผนวก ข)
1.3 แบบบันทึกข้ อมูลสัญญาณชีพ ข้ อมูลบาดแผล การรักษาที่ได้ รับระหว่างการ
เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผลตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร (ภาคผนวก ค)
1.4 แบบประเมินอาการปวดขณะทําความสะอาดบาดแผลไหม้ (ภาคผนวก ง)
1.5 แบบบันทึกรายละเอียดของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา และใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการประเมินสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์ที่พบตาม Naranjo’s
algorithm แบบประเมินการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา (75)
(ภาคผนวก จ)
1.6 แบบประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้ หอผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ 4 (Burn
Unit) โดยใช้ แบบประเมินฉบับภาษาไทย Burn Specific Health Scale
(BSHS) เฉพาะส่วนกายภาพ (physical domain) ของ อุไรวรรณ บุญพัฒน์
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และคณะ ซึง่ มีจํานวน 40 ข้ อคําถาม แบ่งออกเป็ น 9 ด้ านย่อย (71) ผู้วิจยั
พิจารณาปรับบางข้ อคําถามที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ ในการวิจยั นี ้ออก เนื่องจาก
เป็ นข้ อคําถามที่ ผ้ ูป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาลไม่สามารถประเมินได้ คือ
ข้ อคําถามในด้ านความไวต่อความร้ อน (heat sensitivity) การทํางาน (work)
และสภาพทางเพศ (sexuality) ดังนันแบบประเมิ
้
นที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้มีทงสิ
ั ้ ้น
28 ข้ อคําถาม ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย คือ ความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรม (simple abilities), การใช้ มือ (hand function), ผลกระทบด้ าน
อารมณ์ (affect), ความสัมพันธ์ (interpersonal relationship), ภาพลักษณ์
(body image) และการดูแลบาดแผล (treatment regimens) (ภาคผนวก ฉ)
2. อุปกรณ์ วัดพืน้ ที่บาดแผล ผู้วิจยั จัดเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับวัดพื ้นที่บาดแผลดังนี ้
2.1 แผ่นวัดบาดแผลและนําไปผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยแก๊ สเอทิลีนออกไซค์ (ethyelne
oxide) บรรจุ 1 แผ่นต่อ 1 ห่อ
2.2 ปากกาเขียนสําหรับเขียนแผ่นวัดบาดแผลแบบ permanent ขนาดเส้ นหนา
ประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
ทําการวัดพื ้นที่บาดแผลโดยวาดรู ปบาดแผลบนแผ่นวัดบาดแผลที่เตรี ยมสําหรับ
การวิ จัย นี ้ จากนัน้ นํ า แผ่ น วัด บาดแผลมาวัด พื น้ ที่ บ าดแผลโดยเครื่ อ ง VISITRAK
Digital, United Kingdom (ภาพประกอบที่ 5) เครื่ องจะประมวลพื ้นที่เป็ นตาราง
เซนติเมตร (76)

ภาพประกอบที่ 5 เครื่ องวัดขนาดบาดแผล VISITRAK Digital, United Kingdom
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3. 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ ซัลฟาไดอะซีนครี มและ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ ซัลฟาไดอะซีนครี มที่
เติมเซริซนิ จากไหม
ั้
3.1 เซริ ซิน (sericin) ที่ใช้ ในการศึกษานี ้เตรี ยมจากรังของหนอนไหม มีขนตอนการ
เตรี ยมผงเซริ ซนิ (35) ดังนี ้
1. เตรี ยมรังของหนอนไหมโดยในการวิจยั นี ้ใช้ รังของหนอนไหมสายพันธุ์จุล
1/1 นํามาตัดเป็ นชิ ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 5 ตารางมิลลิเมตร
2. นํารังของหนอนไหมที่เตรี ยมในข้ อ 1 มาผสมกับนํ ้าสะอาด ในอัตราส่วนรัง
ของหนอนไหม 1 กรัม ต่อ นํ ้า 30 มิลลิลติ ร
3. นําของผสมในข้ อ 2 ไปผ่านความร้ อนภายใต้ แรงดัน (autoclave) ที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที
4. กรองสารละลายที่ได้ เพื่อแยกโปรตีนไฟโบรอิน (fibroin) ออก สารละลายที่
ผ่านการกรองคือสารละลายเซริซนิ
5. เตรี ยมผงเซริซนิ โดยนําสารละลายในข้ อ 4 มาเข้ าสูก่ ระบวนการทําแห้ งโดย
วิธี lyophilization
3.2 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม และ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่
เติมเซริ ซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 มีสว่ นประกอบสําคัญคือ ผงยาซิลเวอร์ ซลั ฟา
ไดอะซีน (micronized silver sulfadiazine), ผงยานาโนซิงค์ออกไซด์ (nano
zinc oxide), ผงเซริ ซิน และยาพื ้น (cream base) ทําการเตรี ยมโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. เตรี ยมยาพื ้นที่มีความคงตัวดี ผ่านการทดสอบแล้ วว่าไม่เกิดการแพ้ จาก
petrolatum, lanolin, mineral oil, glycerin, propylparaben และ
methylparaben
2. ชัง่ ผงยาซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนและผงยานาโนซิงค์ออกไซด์ นํามาผสมกัน
จนได้ เป็ น paste เนื ้อเรี ยบเนียน
3. ชัง่ ผงเซริ ซนิ ผสมกับยาพื ้นปริ มาณเท่ากัน ได้ เป็ น paste เนื ้อเรี ยบเนียน
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4. การเตรี ยม 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มทําโดยนํา paste ที่เตรี ยม
ในข้ อ 2 มาผสมกับยาพืน้ โดยใช้ เทคนิคการเจื อจางแบบเรขาคณิ ต
(geometric dilution)
5. การเตรี ยม 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินทําโดยนํา
paste ที่เตรี ยมในข้ อ 2และ 3 มาผสมกัน จากนันจึ
้ งนํามาผสมกับยาพื ้น
โดยใช้ เ ทคนิ ค การเจื อ จางแบบเรขาคณิ ต เนื่ อ งจากข้ อ จํ า กัด เรื่ อ งการ
ละลายของเซริ ซินจึงทําให้ ในตํารับครี มมีส่วนประกอบของเซริ ซินความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 8 (8% w/w)
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มและ 1%
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหม ทําการทดสอบโดยวิธี
cup diffusion method (77) ครี มทาบาดแผลที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ผ่านการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพโดยใช้ จลุ ชีพสายพันธุ์มาตรฐาน 4 ชนิด (ภาคผนวก ช)
ได้ แก่
1. Pseudomonas aeruginosa
2. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
3. Bacilus subtilis
4. Escherichia coli
3.4 การทดสอบความคงสภาพของ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มและ 1%
ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ (ภาคผนวก ช)
1. การทดสอบความคงสภาพในสภาวะเร่ง โดยวิธีวฏั จักรการแช่แข็งและการ
ละลาย (freeze-thaw cycling) ทําโดยเก็บตัวอย่าง 1% ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มและ 1 % ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซิน
จากไหมซึง่ เตรี ยมสําหรับงานวิจยั ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง สลับกับการเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง คิดเป็ น 1 รอบ (cycle) สังเกตและบันทึกการแยกชันของเนื
้
้อครี ม สี
และลักษณะเนื ้อครี ม ทําซํ ้าทังสิ
้ ้น 3 รอบ (78)
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2. ความคงสภาพในสภาวะปกติ ทําการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ในภาชนะ
บรรจุปราศจากเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิห้อง (20-25 องศาเซลเซียส) เปิ ดผลิตภัณฑ์
สังเกตการแยกชันของเนื
้
้อครี ม สีและลักษณะเนื ้อครี มทุกเดือนที่ 1, 3, 6,
9 และ 12
1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มและ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่
ุ หภูมิห้อง (20-25 องศาเซลเซียส) กําหนดวัน
เติมเซริ ซินที่ใช้ ในการวิจยั นี ้เก็บที่อณ
หมดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
1. ขัน้ เตรียมการก่ อนการวิจัย
1.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การดูแลบาดแผลไหม้ ปั จจัยที่มี
ผลต่อการหายของบาดแผล การดูแลบาดแผลไหม้ ยาทาต้ านจุลชีพที่ใช้ ในการ
ดูแลบาดแผลไหม้ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม เซริ ซิน และภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยบาดแผลไหม้
1.2 เสนอโครงร่ างการวิจยั ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ภาคผนวก ซ)
2. ขัน้ การดําเนินการวิจัย แสดงในภาพประกอบที่ 6
2.1 ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การคัดผู้ป่วยเข้ าร่ วมการวิจัย
จากนันชี
้ ้แจงรายละเอียดข้ อมูลวิจยั แก่ผ้ ปู ่ วยหรื อญาติ แสดงรายละเอียดใน
เอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมการวิจยั (ภาคผนวก ฌ)
2.2 ผู้ป่วยที่ทราบรายละเอียดการวิจัยและมีความประสงค์จะเข้ าร่ วมการวิจัย
ลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้ าร่วมในโครงการวิจยั (ภาคผนวก ญ)
2.3 บาดแผลไหม้ ถกู แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มควบคุม (ได้ รับ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม) และกลุม่ ทดลอง (ได้ รับ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซิน) โดยที่ผ้ วู ิจยั ทําการจับฉลากเลือกกลุ่มให้ บาดแผลที่เข้ าร่ วม
วิจยั ก่อนที่จะทราบลักษณะบาดแผล
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2.4 ผู้วิจัยบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ป่วย เช่น อายุ นํา้ หนัก ส่วนสูง ประวัติการ
แพ้ ยา เป็ นต้ น ข้ อมูลเบื ้องต้ นของบาดแผลไหม้ ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
ค่ า การทํ า งานของตั บ ไต นํ า้ ตาลในเลื อ ด ภาวะสมดุ ล อิ เ ล็ ก โตรไลต์
(aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT),
alkaline phosphatase (ALP), albumin, serum creatinine (Scr), blood
urea nitrogen (BUN), blood glucose, sodium, potassium) และทําการวัด
ขนาดบาดแผลไหม้ ในวันแรกรับ ทําการบันทึกลงในแบบบันทึกข้ อมูลผู้เข้ าร่วม
งานวิจยั ทังนี
้ ้ผู้ป่วยทุกรายจะได้ รับการดูแลชดเชยสารนํ ้าตามเกณฑ์ของ
Parkland formula ซึง่ เป็ นวิธีปกติที่ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยกลุม่ นี ้ (79-80)
2.5 ผู้วิจยั วัดขนาดบาดแผลไหม้ ในช่วงที่พยาบาลผู้ชํานาญด้ านการดูแลแผลไหม้
ทําความสะอาดบาดแผลทุกวัน ดังนี ้
1. ทําความสะอาดบาดแผลไหม้ ด้วยนํ ้าเกลือนอร์ มลั (normal saline)
2. วัดขนาดบาดแผลและสังเกตอาการไม่พงึ ประสงค์เบื ้องต้ น เช่น อาการ
บวม แดง บันทึกข้ อมูล
3. ทาครี มหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตรที่บาดแผลไหม้ (81) ปิ ดแผลด้ วย
ก๊ อซพับชนิดปลอดเชื ้อแห้ ง 5 ชัน้ (บริ ษัท ไทยก็อซ (Thai Gauze) จํากัด) คลี่
คลุมลงบนแผลให้ มิด
4. วางทับด้ วยแกมจีสอดไส้ (เป็ นก๊ อซพับเก็บมุม หนาไม่น้อยกว่า 2 ชัน้
โดยมีสําลีชนิดแผ่นสอดไส้ อยู่ภายใน) ชนิดปลอดเชื ้อ และปิ ดทับด้ วยเทป
แต่งแผลชนิดใส
2.6 ผู้วิจยั บันทึกการประเมินระดับความปวดภายหลังการล้ างทําความสะอาดและ
ปิ ดบาดแผลแล้ ว 30 นาทีทกุ วัน โดยผู้ป่วยทําการประเมินระดับความปวดด้ วย
ตนเอง โดยใช้ visual analogue scale ที่มีคะแนนในช่วง 0-10 (0 ไม่ปวด,
5 ปวดปานกลาง, 10 ปวดที่สดุ )
2.7 ผู้วิจยั บันทึกผลการตรวจร่ างกาย อุณหภูมิร่างกาย สารนํ ้า ยาอื่น ๆ ที่ผ้ ปู ่ วย
ได้ รับ
2.8 ผู้ป่วยจะได้ รับการตรวจค่าการทํางานของตับ ไต นํ ้าตาลในเลือด ภาวะสมดุล
อิเล็กโตรไลต์ (AST, ALT, ALP, albumin, Scr, BUN, blood glucose,
sodium, potassium) ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28
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2.9 บาดแผลไหม้ จะได้ รับการประเมินการติดเชื ้อด้ วยวิธีสงั เกตลักษณะบาดแผล
ไหม้ ร่วมกับอุณภูมิร่างกาย
- อุณภูมิร่างกายของผู้ป่วยจะทําการวัดและบันทึกหลังจากการดูแลบาดแผล
ไหม้ (82) ประเมินอุณหภูมิร่างกาย ดังนี ้
1) มีไข้ หมายถึง ผู้ป่วยมีอณ
ุ หภูมิร่างกายมากกว่าหรื อเท่ากับ 37.4 องศา
เซลเซียส
2) มีไข้ สงู หมายถึง ผู้ป่วยมีอณ
ุ หภูมิร่างกายมากกว่าหรื อเท่ากับ 38 องศา
เซลเซียส
- การสัง เกตลัก ษณะบาดแผลไหม้ ทํ า โดยแพทย์ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญด้ า นการดูแ ล
บาดแผลไหม้ 2 ท่าน ทุกสัปดาห์ โดยการสังเกตจากลักษณะผิดปกติของ
บาดแผลไหม้ 4 ประการ (38) คือ
1) ลักษณะและสีของบาดแผลไหม้ ร่วมกับอาการปวด บวม แดง ร้ อน
บริเวณผิวหนังที่อยูร่ อบขอบแผลมากกว่าปกติ หรื อบาดแผลมีกลิน่
เหม็นผิดปกติ
2) ความชื ้นและสิง่ ซึมเยิ ้มข้ น (exudate) หรื อมีนํ ้าเหลืองหรื อนํ ้าหนองมาก
3) การเกิดสะเก็ด (eschar) บริเวณบาดแผลไหม้
4) การเกิดเนื ้อเยื่อตาย (tissue necrosis)
ในกรณีที่แพทย์สนั นิษฐานว่าบาดแผลไหม้ เกิดการติดเชื ้อทําการเก็บเนื ้อเยื่อ
บริ เวณบาดแผลเพื่อตรวจยืนยันทางห้ องปฏิบตั กิ าร ทําการแปลผลการติดเชื ้อ
ของบาดแผลไหม้ จากผลตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
2.10 ผู้ป่วยทําแบบประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ ฉบับภาษาไทย
ก่อนออกจากโรงพยาบาล แบบประเมินที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้มี 28 ข้ อคําถาม
ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย (71) คือ
1) ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม (simple abilities) คําถามข้ อ 1-3
2) การใช้ มือ (hand function) คําถามข้ อ 4-8
3) ผลกระทบด้ านอารมณ์ (affect) คําถามข้ อ 9-15
4) ความสัมพันธ์ (interpersonal relationship) คําถามข้ อ 16-19
5) ภาพลักษณ์ (body image) คําถามข้ อ 20-23
6) การดูแลบาดแผล (treatment regimens) คําถามข้ อ 24-28
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2.11 รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั
การวัดผลการวิจัย
ผลการวิจัยปฐมภูมิ คือ ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มและ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ หาย
การวิจยั นี ้ทําการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ มีพื ้นที่ลดลงร้ อยละ 50, 70
และ 90 ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่บาดแผลในช่วงแรก (น้ อยกว่าร้ อยละ 50)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นไม่ชดั เจนและมักพบค่าความผิดพลาดในการวัดค่อนข้ างมาก จึง
ทําการเปรี ยบเทียบระยะเวลาเมื่อบาดแผลไหม้ มีพื ้นที่ลดลงร้ อยละ 50, 70 และ 90 (33,8384) ซึ่งในการวิจัยนี ร้ ะบุการหายของบาดแผลไหม้ เมื่อมีพืน้ ที่ลดลงร้ อยละ 90 ของพืน้ ที่
บาดแผลไหม้ ทงหมด
ั้
(33)
ผลการวิจัยทุตยิ ภูมิ คือ
1. อัตราการลดลงของพื ้นที่ของบาดแผลไหม้
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ ในวันที่ 3, 7, 10, 14,
21, 28, 35 และ 42 ของการดูแลบาดแผลไหม้ คํานวณโดยสมการดังต่อไปนี ้
อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ =
ในวันที่ A (ร้ อยละ)

พื ้นที่บาดแผลวันแรกรับ – พื ้นที่บาดแผลวันที่ A
X 100
พื ้นที่บาดแผลวันแรกรับ

2. ระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาในโรงพยาบาล
เปรี ยบเทียบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ปู ่ วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชถึง
วันที่ผ้ ปู ่ วยออกจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่
3. การติดเชื ้อของบาดแผลไหม้
เปรี ยบเทียบจํานวนบาดแผลไหม้ ที่แสดงผลการติดเชื ้อของเนื ้อเยื่อบริเวณบาดแผล
ไหม้ ที่สง่ ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
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4. การทํางานของตับและไต
พิจารณาการทํางานของตับจากการตรวจค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP)
และปริ มาณอัลบูมิน (albumin) ส่วนการทํางานของไต จาก ค่าครี อาทินีนในซีรัม
(serum creatinine, SCr) และปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด (blood urea nitrogen,
BUN) ในวันแรกรั บ, วันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการวิจัย เนื่ องจากการศึกษาของ
Jeschke และคณะ ในปี ค.ศ. 2007 ทําให้ ทราบว่าอุบตั ิเหตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกจะมีผล
เปลี่ยนแปลงระดับสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของตับสูงสุดในช่วง 1-2 สัปดาห์
แรกและระดับสารเคมีในดังกล่าวจะอยูใ่ นช่วงค่าปกติภายในสัปดาห์ที่ 4 (85)
5. ระดับความเจ็บปวด
เปรี ย บเที ย บคะแนนความเจ็ บ ปวดที่ มี ค ะแนนในช่ ว ง 0-10 โดยผู้ป่ วยทํ า การ
ประเมินระดับความปวดของด้ วยตนเองหลังการล้ างทําความสะอาดและปิ ดบาดแผล
แล้ ว 30 นาที
6. อาการไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึ ้น
เปรี ยบเทียบลักษณะบาดแผลและอาการจากคําบอกเล่าของผู้ป่วยของแต่ละ
บาดแผลไหม้
7. ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้
เปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ ฉบับ
ภาษาไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ (86)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดําเนินการโดยใช้ โปรแกรม Statistical Package for the
Social Science (SPSS) for Window version 17.0 (SPSS Co.,Ltd., Bangkok Thailand)
แสดงผลการวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation) และ
กําหนดให้ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 (p < 0.05)
สถิติเชิงพรรณา ได้ แก่ จํ านวน ค่าเฉลี่ย พิสยั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับ
ข้ อมูลเชิงปริ มาณ และใช้ ความถี่ สัดส่วนและร้ อยละสําหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
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สถิตเิ ชิงอนุมาน เพื่อทําการวิเคราะห์
- เปรี ยบเทียบข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ป่วยและข้ อมูลพื ้นฐานของบาดแผลไหม้ ทัง้ สอง
กลุม่ ด้ วย Fisher’s exact test และ t-test
- เปรี ยบเทียบระยะเวลาการหายของแผลไหม้ อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้
ของบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ ด้ วย t-test
ั้
่ม
- เปรี ยบเทียบจํานวนบาดแผลที่หายในแต่ละช่วงเวลาของบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ด้ วย Fisher’s exact test
- เปรี ยบเที ยบการทํ างานของตับและไต ระดับความปวด คะแนนประเมิน ภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วยของทังสองกลุ
้
ม่ ด้ วย t-test
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ผู้ป่วยได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกมีบาดแผลไหม้ ระดับ 2
เข้ ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ 4
ระหว่างกันยายน 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม 2554

จับฉลากเลือกกลุม่ ให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีไหม้ ที่เข้ าเกณฑ์การคัดเลือกบาดแผลไหม้

ทําความสะอาดบาดแผลไหม้ โดยใช้ นํ ้าเกลือนอร์ มลั และดูแลบาดแผลไหม้ ด้วย
กลุม่ ควบคุม: 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม
กลุม่ ทดลอง: 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ

ทุกวัน: วัดขนาดของแผล อุณหภูมิร่างกาย ระดับความเจ็บปวด และสังเกตอาการไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึ ้น
ทุกสัปดาห์ : ประเมินการติดเชื ้อของบาดแผล
เก็บตัวอย่างเลือดวิเคราะห์การทํางานของตับและไต
เมื่อสิน้ สุดการวิจัย: ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั

ภาพประกอบที่ 6 ขันตอนดํ
้
าเนินการวิจยั

บทที่ 4
ผลวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาประสิทธิศกั ย์ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจาก
ไหมในการรักษาบาดแผลไหม้ ณ หอผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ4 (Burn unit) โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างเดือน
กันยายน 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม 2554 แบ่งข้ อมูลการวิจยั ออกเป็ น 5 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจัย

ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลการหายของบาดแผลไหม้

ส่ วนที่ 3

การติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้

ส่ วนที่ 4

ข้ อมูลการทํางานของตับและไต ระดับความเจ็บปวด
และอาการไม่ พงึ ประสงค์

ส่ วนที่ 5

ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจัย
ผู้ป่ วยที่ ได้ รับ บาดเจ็ บ จากอุบัติเ หตุไ ฟไหม้ นํ า้ ร้ อนลวกที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาระหว่า งเดือ น
กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผ่านเกณฑ์รับเข้ าการวิจยั และยินยอมเข้ าร่วม
การวิจยั นี ้ จํานวนทังสิ
้ ้น 17 ราย ซึง่ ในจํานวนนี ้มีผ้ ปู ่ วย 1 รายต้ องออกจากการวิจยั เนื่องจากผู้ป่วย
้ ้น 16
ประสงค์ขอย้ ายสถานที่รับการรักษาพยาบาล ดังนันการวิ
้
จยั นี ้จึงมีผ้ ปู ่ วยเข้ าร่ วมการวิจยั ทังสิ
ราย ซึง่ มีบาดแผลไหม้ จํานวนทังสิ
้ ้น 34 บาดแผล โดยผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจยั นี ้ทุกรายเข้ ารับการ
รักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุ จากนันทํ
้ าการแบ่งบาดแผล
ไหม้ ที่เข้ าร่วมวิจยั ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ควบคุม คือ บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิล
เวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม จํานวน 17 บาดแผล จากผู้ป่วย 8 ราย และ 2) กลุ่มทดลอง คือ
บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหม จํานวน
้ ้ในการวิจยั นี ้ไม่มีบาดแผลไหม้ จากทังสอง
้
17 บาดแผล จากผู้ป่วย 8 ราย (ภาพประกอบที่ 7) ทังนี
กลุม่ ที่ต้องได้ รับการผ่าตัดร่วมด้ วย
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ผู้ป่วยได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวก
เข้ ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ 4 (Burn unit) ในโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วยมีบาดแผลไหม้ ลกึ ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์รับเข้ าและยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
(17 ราย)

ขอถอนตัวออกจากการวิจยั
(1 ราย)

ผู้ป่วยมีบาดแผลไหม้ ลกึ ระดับ 2 เข้ าร่วมการวิจยั
(16 ราย, 34 บาดแผล)

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
(8 ราย,17 บาดแผล)

ภาพประกอบที่ 7 แผนภาพแสดงจํานวนบาดแผลไหม้ ที่เข้ าร่วมการวิจยั

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
ที่เติมเซริซนิ จากไหม
(8 ราย,17 บาดแผล)
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1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจัยนีจ้ ํานวนทังสิ
้ ้น 16 ราย เป็ นเพศชายทัง้ หมด แบ่งเป็ นผู้ป่วยกลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ ทดลองจํานวนกลุม่ ละ 8 ราย เท่ากัน มีลกั ษณะข้ อมูลพื ้นฐาน ซึง่ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ นํ ้าหนักตัว ความดันโลหิต ระดับนํ ้าตาลในเลือด และประวัติการแพ้ ยาหรื อสารเคมี ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจัยนีท้ งั ้ หมดเป็ นเพศชาย โดยผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ
39.88±7.36 ปี ขณะที่ ผ้ ู ป่ วยกลุ่ม ทดลองมี อ ายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 39.75±9.33 ปี ซึ่ ง อายุเ ฉลี่ ย ของ
ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.977) เมื่อเปรี ยบเทียบ
นํา้ หนักตัววันแรกรั บของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มมีนํา้ หนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 70.36±10.17
กิโลกรัม และ 70.86±10.54 กิโลกรัม ตามลําดับ (p = 0.924) ทังนี
้ ้จากประวัติเดิมของผู้ป่วยที่
บันทึกในเวชระเบียน มีเพียงผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจํานวน 1 ราย แสดงประวัติแพ้ ยาปฏิชีวนะกลุ่ม
เพนนิซลิ นิ โดยผู้ป่วยได้ รับการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ ยากลุม่ เพนนิซลิ นิ กับอาการแพ้ ที่
เกิดขึ ้น อยูใ่ นระดับอาจจะใช่ (possible)
้
่มไม่มีภาวะของโรคความ
ข้ อมูลการตรวจร่ างกายวันแรกรับแสดงให้ เห็นว่าผู้ป่วยทังสองกลุ
ดั น โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวาน ผู้ ป่ วยในกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ า ความดั น โลหิ ต เฉลี่ ย เท่ า กั บ
130.75±16.72/81.00±8.99 มิลลิเมตรปรอท ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุ่มทดลองมีค่าความดันโลหิตเฉลี่ย
เท่ากับ 122.63±15.30/75.00±8.07 มิลลิเมตรปรอท ทังนี
้ ค้ ่าความดันโลหิตเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่ม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึง่ ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยของผู้ป่วยแต่ละกลุม่
มีค่าน้ อยกว่าเกณฑ์ตดั สินการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของ National Heart Lung and Blood
Institute ซึง่ ตัดสินการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเมื่อมีคา่ ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท (87) จึงสรุปได้ วา่ ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ ไม่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง
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ตารางที่ 3 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ (n = 8 ราย)
1%ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีน
ครีม
(ร้ อยละ)

1%ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีน
ครีมที่เติมเซริซนิ
(ร้ อยละ)

8 (100)

8 (100)

อายุ (ปี )
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบน
[พิสยั ]

39.88±7.36
29,52

39.75±9.33
24,50

0.977a

นํา้ หนัก (กิโลกรั ม)
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบน
[พิสยั ]

70.36±10.17
57.80,89.40

70.86±10.54
51.80,81.70

0.924a

130.75±16.72
102,148

122.63±15.30
102,140

0.328 a

81.00±8.99
68,92

75.00±8.07
62,84

0.182a

92.60±22.47
65,122

0.268a

0 (0)
8 (100)

1.000b

ข้ อมูล
เพศ
- ชาย

ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
- ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบน
[พิสยั ]
- ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบน
[พิสยั ]

ระดับนํา้ ตาลในเลือด (มิลลิกรั ม/เดซิลิตร)
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบน
104.29±12.05
[พิสยั ]
88,117
ประวัตแิ พ้ ยาหรื อสารเคมี
- มีประวัตแิ พ้ ยา
- ไม่มีประวัติ
a

b

1 (11.77)
7 (88.23)

แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test
แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ Fisher’s exact test

p-value
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พิ จารณาระดับนํ า้ ตาลในเลื อ ดของผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่ม พบว่า ผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่ม มี ร ะดับ
นํ ้าตาลในเลือดเฉลี่ยน้ อยกว่าเกณฑ์ตดั สินการเกิดโรคเบาหวาน โดยสมาคม American Diabetes
Association ตัดสินเกิดโรคเบาหวานเมื่อผู้ป่วยมีระดับนํ ้าตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร (88) ซึ่งระดับนํา้ ตาลในเลือดของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมเท่ากับ 104.29±12.05 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร สําหรับผู้ป่วยกลุม่ ทดลองมีระดับนํ ้าตาลในเลือดเท่ากับ 92.60±22.47 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ทังนี
้ ้ระดับนํ ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.268)
การวิจัยนี ท้ ําการบันทึกประวัติทางสังคมของผู้เข้ าร่ วมวิจัย ซึ่งประกอบด้ วย ประวัติการ
ดื่มสุรา ประวัตกิ ารดื่มชาหรื อกาแฟ และประวัตกิ ารสูบบุหรี่ ดังแสดงในตารางที่ 4
ผู้ป่วยกลุม่ ควบคุมมีประวัติเคยดื่มสุราแต่เลิกดื่มมานานมากกว่า 1 ปี จํานวนทังสิ
้ ้น 3 ราย
ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุ่มทดลองมีประวัติเคยดื่มสุราแต่เลิกดื่มมานานมากกว่า 1 ปี จํานวนทังสิ
้ ้น 4 ราย
โดยผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีประวัติการดื่มสุราแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.614)
สําหรับประวัติการสูบบุหรี่ ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีประวัติเคยสูบบุหรี่ แต่เลิกสูบบุหรี่ นานมากกว่า 1 ปี
จํานวน กลุ่มละ 5 รายเท่า ๆ กัน ทังนี
้ ้ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีประวัติเคยดื่มสุรา
ร่ วมกับเคยสูบบุหรี่ จํานวนทังสิ
้ ้น 1 ราย และ 3 ราย ตามลําดับ ซึง่ ประวัติการดื่มสุราร่ วมกับการ
สูบบุหรี่ ของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.569)
2. ข้ อมูลพืน้ ฐานของบาดแผลไหม้
ั ้ ้น 34 บาดแผล แบ่งเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 17 บาดแผล
บาดแผลไหม้ ที่เข้ าร่ วมการวิจยั มีทงสิ
เท่ า ๆ กัน มี ข้ อ มูล พื น้ ฐานของบาดแผลไหม้ ได้ แก่ สาเหตุก ารเกิ ด บาดแผลไหม้ บริ เ วณที่ เ กิ ด
บาดแผลไหม้ ขนาดบาดแผลไหม้ และพื ้นที่บาดแผลไหม้ ดังแสดงในตารางที่ 5
วันแรกรับผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยทุกรายจะได้ รับการประเมินขนาดบาดแผลไหม้ ทวั่
ร่ างกาย สําหรับผู้ป่วยที่เข้ าร่วมวิจยั ในกลุม่ ควบคุมจํานวน 8 ราย พบว่ามีขนาดบาดแผลไหม้ เฉลี่ย
เท่ากับร้ อยละ 35.76±10.35 ของพื ้นที่ร่างกายทังหมด
้
ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุ่มทดลองจํานวน 8 ราย
เช่นเดียวกัน มีขนาดบาดแผลไหม้ เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 37.44±8.55 ของพื ้นที่ร่างกายทังหมด
้
โดย
ขนาดบาดแผลไหม้ ของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.729)
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ตารางที่ 4 ประวัตทิ างสังคมของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ (n = 8 ราย)

ข้ อมูล
ประวัตกิ ารดื่มสุรา
- ดื่มสุรา แต่เลิกแล้ ว
- ไม่มีประวัตดิ ื่มสุรา
ประวัตกิ ารดื่มกาแฟ/ชา
- ดื่มกาแฟ/ชา
- ไม่มีประวัตดิ ื่มกาแฟ/ชา
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
- สูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ ว
- ไม่มีประวัตสิ บู บุหรี่
b

1%ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีน
ครี ม (ร้ อยละ)

1%ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครีม
ที่เติมเซริซนิ (ร้ อยละ)

3 (37.50)
5 (62.50)

4 (50.00)
4 (50.00)

0.614

3 (37.50)
5 (62.50)

3 (37.50)
5 (62.50)

1.000

5 (62.50)
3 (37.50)

5 (62.50)
3 (37.50)

1.000

p-valueb

แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ Fisher’s exact test

บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมมีสาเหตุการเกิดเนื่องจากอุบตั ิเหตุไฟไหม้ หรื อก๊ าซระเบิดจํานวน
ทังสิ
้ ้น 12 บาดแผล และเกิดจากอุบตั ินํา้ ร้ อนลวกจํานวนทัง้ สิ ้น 5 บาดแผล สําหรับบาดแผลไหม้
กลุ่มทดลองมีสาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้ เนื่องจากอุบตั ิเหตุไฟไหม้ หรื อก๊ าซระเบิดจํานวนทัง้ สิ ้น
้ ้น 7 บาดแผล เมื่อเปรี ยบเทียบสาเหตุการ
10 บาดแผลและเกิดจากอุบตั ิเหตุนํ ้าร้ อนลวกจํานวนทังสิ
เกิดบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ พบว่าบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ มีสาเหตุการเกิดแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.473) โดยบริเวณที่เกิดบาดแผลไหม้ ของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ เรี ยงลําดับจาก
บริ เ วณที่ เ กิ ด บาดแผลไหม้ ที่ มี ค วามถี่ ม ากไปน้ อย ได้ แ ก่ บริ เ วณลํ า ตัว ขา แขน และสะโพก
ตามลําดับ ซึง่ เมื่อทําเปรี ยบเทียบบริ เวณที่เกิดบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ พบว่าบริ เวณที่เกิดบาดแผล
ไหม้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.934) เมื่อวัดพื ้นที่บาดแผลไหม้ ในวันแรกรับ
ผู้ป่วยพบว่าบาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมมีพื ้นที่บาดแผลไหม้ เฉลี่ยเท่ากับ 387.78±175.62 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่พื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองเท่ากับ 414.39±192.36 ตารางเซนติเมตร ทังนี
้ ้
พืน้ ที่ บาดแผลไหม้ เฉลี่ยของบาดแผลไหม้ ทัง้ สองกลุ่มแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ
(p = 0.676)
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ตารางที่ 5 ข้ อมูลพื ้นฐานของบาดแผลไหม้ (n = 17 บาดแผล)
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครีม
(ร้ อยละ)

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีน
ครีมที่เติมเซริซนิ
(ร้ อยละ)

p-value

- ไฟไหม้ (flame)

12 (70.59)

10 (58.82)

0.473b

- นํ ้าร้ อนลวก (scald)

5 (29.41)

7 (41.18)

- ลําตัว

6 (35.29)

7 (41.18)

- ขา

5 (29.41)

5 (29.41)

- แขน

4 (23.53)

4 (23.53)

- สะโพก

2 (11.77)

1 (5.88)

414.39±192.36

387.78±175.62

157.4,897.3

122.5,768.5

ข้ อมูล

สาเหตุการเกิดบาดแผล

บริเวณที่เกิดบาดแผล
0.934b

พืน้ ที่บาดแผล(ตารางเซนติเมตร)
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบน
[พิสยั ]

0.676a

a

แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test
b
แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ Fisher’s exact test

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการหายของบาดแผลไหม้
1. ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ หาย
บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม (กลุ่มควบคุม, 17
บาดแผล) และ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ (กลุม่ ทดลอง, 17 บาดแผล) ติดตาม
การมีผิวหนังมาคลุมปิ ดของบาดแผลไหม้ จนมีพื ้นที่ลดลงร้ อยละ 50 บาดแผลไหม้ หาย พิจารณา
ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ หาย แสดงรายละเอียดข้ อมูลในตารางที่ 6
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1) ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ มีพนื ้ ที่ลดลงร้ อยละ 50
บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 16.47±5.87 วัน จึงมีผิวหนัง
มาปกคลุมบาดแผลไหม้ คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงหมด
ั้
ขณะที่บาดแผล
ไหม้ กลุม่ ทดลองใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 13.06±3.99 วัน ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ ทงสอง
ั้
กลุม่ มีพื ้นที่ลดลงร้ อยละ 50 แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.057)
2) ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ มีพนื ้ ที่ลดลงร้ อยละ 70
บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 21.88±6.81 วัน จึงมีผิวหนัง
ั้
ขณะที่บาดแผล
มาปกคลุมบาดแผลไหม้ คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงหมด
ไหม้ กลุม่ ทดลองใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 17.47±4.87 วัน ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ ทงสอง
ั้
กลุม่ มีพื ้นที่ลดลงร้ อยละ 70 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.038)
3) ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ หาย
บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมใช้ ระยะเวลาในการหายเฉลี่ยเท่ากับ 29.53±8.12 วัน
ขณะที่บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองใช้ ระยะเวลาในการหายเฉลี่ยเท่ากับ 23.88±6.34 วัน โดย
ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.031)
2. อัตราการลดลงของพืน้ ที่บาดแผลไหม้
หลังจากทําความสะอาดบาดแผลไหม้ ด้วยนํ ้าเกลือนอร์ มลั ผู้วิจยั วัดพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงั ้
สองกลุ่ม เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทัง้ สองกลุ่มโดยใช้ อตั ราการลดลงของ
พื ้นที่บาดแผลไหม้ ทําการคํานวณโดยสมการดังต่อไปนี ้

อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ =
ในวันที่ A (ร้ อยละ)

พื ้นที่บาดแผลวันแรกรับ – พื ้นที่บาดแผลวันที่ A
X 100
พื ้นที่บาดแผลวันแรกรับ

เมื่อพิจารณาอัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ในวันที่ 3, 7, 10, 14, 21, 28, 35 และ
42 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึง่ แสดงข้ อมูลในในตารางที่ 7 พบว่า
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ตารางที่ 6 ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ หาย (n = 17 บาดแผล)

กลุ่ม
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
[พิสัย]
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ
[พิสัย]
Mean difference
p-valuea

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)
บาดแผลไหม้ ปิด บาดแผลไหม้ ปิด
ร้ อยละ 50
ร้ อยละ 70
16.47±5.87
21.88±6.81

บาดแผลไหม้
หาย
29.53±8.12

[8,27]

[10,35]

[19,46]

13.06±3.99

17.47 ±4.87

23.88±6.34

[8,22]

[11,25]

[16,35]

3.41±1.72
0.057

4.41±2.03
0.038*

5.65±2.50
0.031*

* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
a
แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test

1) อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่ ควบคุมคิดเป็ นร้ อยละ 0.63±1.54 ขณะที่
อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองคิดเป็ นร้ อยละ 0.09±0.24 ในวันที่
3 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึ่งอัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
่ม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.174)
2) อัตราการลดลงของพืน้ ที่ บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้ อยละ 14.98±17.11
ขณะที่ อั ต ราการลดลงของพื น้ ที่ บ าดแผลไหม้ กลุ่ ม ทดลองคิ ด เป็ นร้ อยละ
15.25±13.76 ในวันที่ 7 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึ่งอัตราการลดลงของพื ้นที่
บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.959)
3) อัตราการลดลงของพืน้ ที่ บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้ อยละ 28.08±24.48
ขณะที่ อั ต ราการลดลงของพื น้ ที่ บ าดแผลไหม้ กลุ่ ม ทดลองคิ ด เป็ นร้ อยละ
32.73±17.91 ในวันที่ 10 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึ่งอัตราการลดลงของพื ้นที่
บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับร้ อยละ 4.65±7.36 ทังนี
้ ้อัตรา
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การลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(p = 0.532)
4) อัตราการลดลงของพืน้ ที่ บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้ อยละ 39.15±25.06
ขณะที่ อั ต ราการลดลงของพื น้ ที่ บ าดแผลไหม้ กลุ่ ม ทดลองคิ ด เป็ นร้ อยละ
52.11±22.87 ในวันที่ 14 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึ่งอัตราการลดลงของพื ้นที่
บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมเท่ากับร้ อยละ 12.96±8.23 ทังนี
้ ้อัตรา
การลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(p = 0.125)
5) อัตราการลดลงของพืน้ ที่ บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้ อยละ 66.88±22.24
ขณะที่ อั ต ราการลดลงของพื น้ ที่ บ าดแผลไหม้ กลุ่ ม ทดลองคิ ด เป็ นร้ อยละ
79.31±19.96 ในวันที่ 21 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึ่งอัตราการลดลงของพื ้นที่
บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมเท่ากับร้ อยละ 12.43±7.25 ทังนี
้ ้อัตรา
การลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(p = 0.096)
6) อัตราการลดลงของพืน้ ที่ บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้ อยละ 86.85±17.03
ขณะที่อตั ราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองคิดเป็ นร้ อยละ 92.84±8.90
ในวันที่ 28 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึง่ อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่
ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมเท่ากับร้ อยละ 5.99±4.66 ทังนี
้ ้อัตราการลดลงของพื ้นที่
บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.211)
7) อัต ราการลดลงของพื น้ ที่ บ าดแผลไหม้ ก ลุ่ม ควบคุม คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.41±8.92
ขณะที่อตั ราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองคิดเป็ นร้ อยละ 99.08±2.69
ในวันที่ 35 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึง่ อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่
ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมเท่ากับร้ อยละ 4.66±2.26 ทังนี
้ ้อัตราการลดลงของพื ้นที่
บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.047)
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8) อัต ราการลดลงของพื น้ ที่ บ าดแผลไหม้ ก ลุ่ม ควบคุม คิดเป็ นร้ อยละ 98.34±4.87
ขณะที่อตั ราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุม่ ทดลองคิดเป็ นร้ อยละ 99.92±0.34
ในวันที่ 42 ของการดูแลบาดแผลไหม้ ซึง่ อัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงั ้
สองกลุม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.193)
3. จํานวนบาดแผลไหม้ ท่ หี ายในแต่ ละช่ วงเวลา
เมื่อเปรี ยบเทียบจํานวนบาดแผลไหม้ ที่หายภายในแต่ละช่วงเวลาน้ อยกว่า 10, 20, 30 และ
40 วัน ตามลําดับ (ภาพประกอบที่ 8) พบว่า
1) ไม่มีบาดแผลไหม้ หายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 10 วัน
2) ไม่มีบาดแผลไหม้ กลุม่ ควบคุมหายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 20 วัน ขณะที่มีบาดแผล
ไหม้ กลุม่ ทดลองจํานวนทังสิ
้ ้น 5 บาดแผลหายภายในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้จํานวน
บาดแผลที่หายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 20 วัน ของทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.044)
3) บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมจํานวนทังสิ
้ ้น 10 บาดแผลหายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า
30 วัน ขณะที่มีบาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองจํานวนทังสิ
้ ้น 12 บาดแผลหายภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นีจ้ ํานวนบาดแผลที่หายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 30 วัน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.473)
4) บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมจํานวนทังสิ
้ ้น 15 บาดแผลหายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า
40 วัน ขณะที่มีบาดแผลไหม้ กลุม่ ทังหมดหายภายในช่
้
วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้จํานวน
บาดแผลที่หายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 40 วัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p = 0.489)
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จํานวนบาดแผลไหม้ที่หาย (บาดแผล)

ภาพประกอบที่ 8 จํานวนบาดแผลไหม้ ที่หายในแต่ละช่วงเวลา (n = 17 บาดแผล)

20
15
15
10

*

10

17

12
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง

5
5
0 0

0

<10 วัน

<20 วัน

0
<30 วัน

<40 วัน

ระยะเวลา
* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)เปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่
โดยใช้ สถิติ Fisher’s exact test

ตารางที่ 7 อัตราการลดของพื ้นที่บาดแผลไหม้ (n = 17 บาดแผล)
กลุ่ม
1% ซิลเวอร์
ซิงค์ ซัลฟา
ไดอะซีนครี ม
1% ซิลเวอร์
ซิงค์ ซัลฟา
ไดอะซีนครี ม
ที่เติมเซริซนิ
จากไหม
p-valuea

อัตราการลดของพืน้ ที่บาดแผลไหม้ (ร้ อยละ)
วันที่ 10
วันที่ 14
วันที่ 21
วันที่ 28

วันที่ 3

วันที่ 7

วันที่ 35

วันที่ 42

0.63±1.54

14.98±17.11

28.08±24.48

39.15±25.06

66.88±22.24

86.85±17.03

94.41±8.92

98.34±4.87

0.09±0.24

15.25±13.76

32.73±17.91

52.11±22.87

79.31±19.96

92.84±8.90

99.08±2.69

99.92±0.34

0.174

0.959

0.532

0.125

0.096

0.211

0.047*

0.193

* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
a
แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ unpaired t-test
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4. ระยะเวลาเข้ ารับการรั กษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มจะได้ รับการดูแลบาดแผลไหม้ กระทัง่ บาดแผลไหม้ พร้ อมทังให้
้ คําแนะนํา
ในการดูแลบาดแผลภายหลังจากออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยกลุ่ม ควบคุมเข้ า รั บการรั ก ษาใน
โรงพยาบาลเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 35.13±9.55 วัน ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุม่ ทดลองเข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 31.38±4.90 วัน โดยผู้ป่วยกลุม่ ทดลองมีระยะเวลาเข้ ารับ
้ ้ระยะเวลาเข้ ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลน้ อยกว่าผู้ป่วยกลุม่ ควบคุม เท่ากับ 3.75±3.80 วัน ทังนี
การรักษาในโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.563) (ภาพประกอบที่ 9)
ภาพประกอบที่ 9 ระยะเวลาการเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (n=8)

หมายเหตุ: แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U test
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ส่ วนที่ 3 การติดเชือ้ ของบาดแผล
การศึกษาการติดเชื อ้ ของบาดแผลไหม้ ทัง้ สองกลุ่มทํ าเป็ นประจํ าทุกสัปดาห์ โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการดูแลบาดแผลไหม้ ทําการประเมินลักษณะของบาดแผลไหม้ ร่วมกับอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้ป่วย
1. อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย
ผู้ร่วมวิจยั ทังสองกลุ
้
ม่ จะได้ รับการดูแลวัดอุณหภูมิเป็ นประจําทุกวันในช่วงเช้ าภายหลังจาก
การดูแลทําความสะอาดบาดแผลไหม้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
(ตารางที่ 8) พบว่า
1) สัป ดาห์ ที่ 1 ผู้ป่ วยทัง้ สองกลุ่ม มี ไข้ คือ อุณ หภูมิ ร่า งกายเฉลี่ ย เท่า กับ 37.97±0.30
องศาเซลเซียสในกลุม่ ควบคุม และ 37.87±0.30 องศาเซลเซียสในกลุม่ ทดลอง เป็ นผล
จากการที่ ผิ ว หนัง ถูก ทํ า ลายโดยความร้ อนทํ า ให้ เ สีย ความสามารถในการควบคุม
อุณหภูมิร่างกายร่วมกับการเกิดการอักเสบของกระบวนการหายของบาดแผล
2) สัปดาห์ ที่ 2 ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีแนวโน้ มระดับอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยลดลง อุณหภูมิ
ร่ างกายเฉลี่ยเท่ากับ 37.22±0.23 องศาเซลเซียส และ 37.27±0.23 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ พบผู้ป่วยมีไข้ จํานวนทังสิ
้ ้น 3 ราย เป็ นผู้ป่วยในกลุ่มควบคุม 1 ราย และ
อีก 2 รายเป็ นผู้ป่วยกลุม่ ทดลอง
3) สัปดาห์ ที่ 3 อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยของผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มเท่ากับ 36.97±0.26 องศา
เซลเซียส และ 36.92±0.33 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
4) สัปดาห์ ที่ 4 อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยของผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มเท่ากับ 36.81±0.17 องศา
เซลเซียส และ 36.66±0.27 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยในแต่ละสัปดาห์ (n=8 ราย)

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครีมที่เติม
เซริซนิ

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครีม

กลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7
8

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ในสัปดาห์ ท่ ี
1
2
3
37.86±0.75*
37.31±0.25
37.20±0.24
38.24±0.60** 37.11±0.52
36.86±0.42
37.66±0.69*
37.11±0.46
36.53±0.39
38.16±0.61** 37.11±0.52
36.83±0.40
38.09±0.39** 36.90±0.31
36.81±0.46
38.33±0.45** 37.69±0.53*
37.33±0.34
37.47±0.19*
37.31±0.19
37.14±0.18
37.97±0.82*
37.17±0.14
37.09±0.23
37.97±0.30*
37.22±0.23
36.97±0.26
37.37±0.45*
36.97±0.39
36.80±0.42
37.66±0.69*
37.11±0.46
36.33±0.39
38.11±0.60** 37.26±0.27
36.99±0.31
38.23±0.35** 37.63±0.48*
37.46±0.64
37.97±0.82*
37.17±0.14
37.09±0.23
38.17±0.45** 37.47±0.56
37.09±0.58
37.61±0.50* 37.49±0.38*
36.71±0.40
37.83±0.43*
37.11±0.39
36.91±0.55

4
37.04±0.37
36.86±0.34
36.74±0.41
36.63±0.24
36.90±0.32
36.81±0.17
36.20±0.28
36.87±0.45
36.90±0.32
36.84±0.53
36.63±0.24
36.53±0.19

ค่าเฉลี่ย

37.87±0.30*

36.66±0.27

ผู้ป่วยรายที่

37.27±0.23

- ไม่มีข้อมูลเนื่องจากบาดแผลไหม้ หายและผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
* อาการไข้ คือ อุณหภูมิมากกว่า 37.4 องศาเซลเซียส (82)
** อาการไข้ สงู คือ อุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียส (82)

36.92±0.33
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2. การประเมินการติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้
การศึกษานี ้ทําการประเมินการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการดูแล
บาดแผลไหม้ สรุปได้ วา่ บาดแผลไหม้ ทงหมดมี
ั้
แนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อจํานวนทังสิ
้ ้น 5 บาดแผลจาก
บาดแผลไหม้ ทงหมด
ั้
34 บาดแผล คิดเป็ นร้ อยละ 14.71 โดยบาดแผลไหม้ ที่มีแนวโน้ มเกิดการติด
้ ้น 2 บาดแผล และอีก 3 บาดแผลเป็ นบาดแผลไหม้
เชื ้อเป็ นบาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมจํานวนทังสิ
กลุม่ ทดลอง รายละเอียดข้ อมูลแสดงในตารางที่ 9
เมื่อพิจารณาลักษณะบาดแผลที่ได้ รับการประเมินการติดเชือ้ ร่ วมกับอุณหภูมิร่างกายมี
เพียงผู้ป่วยในกลุ่มทดลองจํานวน 1 ราย ที่มีไข้ ร่วมกับได้ รับการประเมินลักษณะบาดแผลไหม้ ว่ามี
แนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อ สําหรับบาดแผลไหม้ อื่น ๆ ไม่พบว่ามีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงจนเป็ นไข้ ร่วมกับ
ลักษณะบาดแผลไหม้ ที่แสดงการติดเชื ้อ อย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีบาดแผลไหม้ ได้ รับการประเมินว่า
มีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อจะเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง่ หรื อนํ ้าหนอง (pus) บริ เวณบาดแผลไหม้ ที่มี
แนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ผลการส่งตรวจไม่มีรายงานการติดเชื ้อแบคทีเรี ย
บริเวณบาดแผลไหม้ ทําให้ สรุปได้ วา่ ไม่มีบาดแผลไหม้ ตดิ เชื ้อตลอดการวิจยั นี ้
จากผลการประเมินลักษณะบาดแผลไหม้ โดยสังเกตลักษณะผิดปกติ 4 ประการ คือ 1)
ลักษณะและสีของบาดแผลไหม้ 2) ความชื ้นและสิ่งซึมเยิ ้มข้ น (exudate) 3) การเกิดสะเก็ด
(eschar) บริ เวณบาดแผลไหม้ และ 4) การเกิดเนื ้อเยื่อตาย (tissue necrosis) บริ เวณบาดแผลไหม้
พบลักษณะผิดปกติของบาดแผลไหม้ ดังนี ้
1) บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมมีลกั ษณะผิดปกติจํานวนทังสิ
้ ้น 5 บาดแผล ในจํานวนนี ้มี 4
บาดแผลสัง เกตพบสี แ ดงเข้ ม ขึ น้ บริ เ วณบาดแผลร่ ว มกับ อาการบวม โดยมี เ พี ย ง
บาดแผลเดี ยวที่ พบสิ่ง ซึมเยิม้ ข้ นมากกว่า ปกติ ทัง้ นี ม้ ีบาดแผลไหม้ จํานวนทัง้ สิน้ 2
บาดแผล ที่ประเมินว่ามีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อ
2) บาดแผลไหม้ ก ลุ่ม ทดลองสัง เกตพบลัก ษณะผิด ปกติจํ า นวนทัง้ สิน้ 9 บาดแผล ใน
จํ า นวนนี ม้ ี 4 บาดแผลสัง เกตพบสี แ ดงเข้ ม ขึน้ บริ เ วณบาดแผลร่ ว มกับ อาการบวม
เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม โดยพบว่ามีบาดแผลไหม้ จํานวน 7 บาดแผลเกิดสะเก็ดแผล
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(eschar) ชนิดสะเก็ดแผลเทียม (pseudo-eschar) ขึ ้น ทัง้ นี ้มีบาดแผลไหม้ จํานวน
ทังสิ
้ ้น 3 บาดแผล ที่ประเมินว่ามีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อ
ตารางที่ 9 ผลประเมินการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ (n = 17 บาดแผล)
กลุ่มควบคุม
ผู้ป่วยรายที่ บาดแผลที่

ผลประเมินการติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้ ในสัปดาห์ ท่ ี
1
2
3
4
1 2 1
2
1
2
1 2

ผู้ประเมินท่ านที่

1
2

3
4

5
6
7
8

1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
1
2
1
2
1
2

/
/
a
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
a

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
a
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
a
/
/
/
/
/
/

b
/
/
/
/
/
/
/
/
/
a,c*
/
/
/
/
/
a

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
a,c
/
/
/
/
/
a,b

/
/
/
/
c
/
/
/
/
/
a,c
/
/
/
/
/
a,b*

/
/
/
/
/
b

/ บาดแผลไหม้ สีชมพู มีความชื ้นเล็กน้ อย
a บาดแผลไหม้ มีลกั ษณะบวม แดง มากกว่าปกติ
b บาดแผลไหม้ มีความชื ้น มีนํ ้าเหลืองหรื อหนองซึม (มี exudate ปริมาณมากหรื อมีกลิน่ )
c บาดแผลไหม้ มีสะเก็ด (eschar)
d บาดแผลไหม้ มีเนื ้อเยื่อตาย (tissue necrosis)
* บาดแผลไหม้ มีแนวโน้ มติดเชื ้อแบคทีเรี ยทําการส่งตรวจ

/
/
/
/
/
/
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ตารางที่ 9 ผลประเมินการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ (ต่อ)
กลุ่มควบคุม
ผู้ป่วยรายที่ บาดแผลที่

ผลประเมินการติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้ ในสัปดาห์ ท่ ี
1
2
3
4
1 2
1
2
1
2 1 2

ผู้ประเมินท่ านที่

1
2
3

4

5
6

7
8

1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
2
1

/
/
c
/
/
/
/
/
/
/
c
/
/
/
/
/
b

/
/
c
/
/
/
/
/
/
/
c
/
a
/
/
/
/

c
/
/
a
c
/
/
/
/
b,c
/
/
a,c
/
a
/
a,b,c

c
/
/
/
/
/
c
/
/
b,c*
/
/
a,c*
/
/
/
b,c*

/
/
/
/
/
c
/
b,c
/
/
c
c

c
/
/
/
/
c
/
c
/
c
/
/

/
/
c
/
/
/

/ บาดแผลไหม้ สีชมพู มีความชื ้นเล็กน้ อย
a บาดแผลไหม้ มีลกั ษณะบวม แดง มากกว่าปกติ
b บาดแผลไหม้ มีความชื ้น มีนํ ้าเหลืองหรื อหนองซึม (มี exudate ปริมาณมากหรื อมีกลิน่ )
c บาดแผลไหม้ มีสะเก็ด (eschar)
d บาดแผลไหม้ มีเนื ้อเยื่อตาย (tissue necrosis)
* บาดแผลไหม้ มีแนวโน้ มติดเชื ้อแบคทีเรี ยทําการส่งตรวจ

/
/
/
/
/
/
/
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลการทํางานของตับและไต ระดับความเจ็บปวดและอาการไม่ พงึ ประสงค์
1. ข้ อมูลการทํางานของตับและไต
ผลศึกษาความปลอดภัยของการทํางานของตับและไตของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
่ม
จากการตรวจปริ ม าณสารเคมี ใ นเลื อ ด โดยการเก็ บ ตัว อย่ า งเลื อ ดส่ง ตรวจทางห้ อ งปฏิบัติ ก าร
ปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของตับ ได้ แก่ ค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase
(AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) และปริ มาณอัลบูมิน
(albumin) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10 ส่วนปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของ
ไต ได้ แก่ ค่าครี อาทินีนในซีรัม (serum creatinine, SCr) และปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด
(blood urea nitrogen, BUN) (ตารางที่ 11) สําหรับการวิจยั นี ้เปรี ยบเทียบการทํางานของตับและไต
โดยค่าปกติจากห้ องปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลศิริราช
1) เมื่อเริ่ มต้ นการศึกษา (สัปดาห์ที่ 0) ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มีผลตรวจวิเคราะห์ปริ มาณยูเรี ย
ไนโตรเจนในเลือด, ครี อาทินีน ซึง่ แสดงการทํางานของไต และค่าเอนไซม์ ALT และ
ALP ซึ่งแสดงการทํางานของตับ มีค่าค่อนข้ างสูงแต่ยังคงอยู่ในช่วงค่าปกติ มีเพียง
เอนไซม์ AST ซึง่ แสดงการทํางานของตับที่มีคา่ สูงกว่าค่าปกติ แต่เมื่อพิจารณาปริ มาณ
อัลบูมินกลับพบว่าผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มีปริมาณอัลบูมินน้ อยกว่าช่วงค่าปกติ ทังนี
้ ้ผลการ
ทํ า งานของตับ และไตของทัง้ สองกลุ่ม เมื่ อ เริ่ ม ต้ น การศึก ษาแตกต่า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
2) หลังจากเข้ ารับการรักษาเป็ นเวลานาน 7 วัน (สัปดาห์ที่ 1) ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีค่า
เอนไซม์ AST เท่ากับ 39.63±7.65 ยูนิตต่อลิตร ซึง่ ยังคงสูงกว่าช่วงค่าปกติเช่นเดียวกับ
ในวันแรกรับผู้ป่วย ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุ่มทดลองมีคา่ เอนไซม์ AST เท่ากับ 34.13±7.20
ยูนิตต่อลิตร ซึง่ ค่าลดลงจากวันแรกรับและอยู่ในช่วงค่าปกติ ทังนี
้ ้ค่าเอนไซม์ AST ของ
ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ต่อมาสัปดาห์ที่
2 ถึง 4 พบว่าค่าเอนไซม์ AST ของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ อยู่ในช่วงค่าปกติ โดยค่าเอนไซม์
AST ของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มในช่วงเวลาดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p > 0.05)
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3) ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีค่าเอนไซม์ ALT และ ALP อยู่ในช่วงค่าปกติตงแต่
ั ้ วนั แรกรับถึง
สัปดาห์ที่ 4 ทังนี
้ ้ค่าเอนไซม์ที่แสดงการทํางานของตับในการศึกษานี ้มีแนวโน้ มลดลง
ค่าเอนไซม์ ALT ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 3 มีค่าลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าALT ของผู้ป่วยกลุม่ เดียวกันในสัปดาห์ที่ 2
ขณะเดียวกันหากพิจารณาค่าเอนไซม์ของผู้ป่วยกลุม่ ทดลองกลับไม่พบความแตกต่าง
ของค่าเอนไซม์ในแต่ละสัปดาห์ของผู้ป่วยภายในกลุม่ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบค่า
้
าผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีค่าเอนไซม์ ALT
เอนไซม์ ALT และ ALP ของผู้ป่วยทังสองพบว่
และ ALP แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตลอดระยะเวลา
การศึกษา
4) เมื่อพิจารณาปริ มาณอัลบูมินในเลือดพบว่า ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีปริ มาณอัลบูมินน้ อย
กว่าช่วงค่าปกติในวันแรกรับและมีแนวโน้ มปริ มาณอัลบูมินเพิ่มขึน้ ในสัปดาห์ ต่อมา
ปริ มาณอัลบูมินของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มในวันแรกรับมีค่าเท่ากับ 2.86±0.70 กรัมต่อ
เดซิลิตร และ 2.83±0.64 กรัมต่อเดซิลิตร ตามลําดับ ต่อมาสัปดาห์ที่ 1 พบว่าผู้ป่วยมี
ปริ มาณอัลบูมินเพิ่มขึ ้นแต่ยงั คงน้ อยกว่าช่วงค่าปกติ โดยผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีปริ มาณ
อัลบูมินเพิ่มขึ ้นแตกต่างกับปริ มาณอัลบูมินของผู้ป่วยภายในกลุ่ม ณ วันแรกรับอย่างมี
้
่ม
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ดีปริ มาณอัลบูมินของผู้ป่วยทังสองกลุ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในวันแรกรับและสัปดาห์ที่ 1 ของ
การศึกษา กระทัง่ เข้ าสูส่ ปั ดาห์ที่ 2 ของการศึกษา ผู้ป่วยกลุม่ ควบคุมมีปริ มาณอัลบูมิน
เท่ากับ 3.11±0.46 กรัมต่อเดซิลิตร ซึง่ น้ อยกว่าช่วงค่าปกติ ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุม่ ทดลองมี
ปริ มาณอัลบูมินเท่ากับ 3.65±0.30 กรัมต่อเดซิลิตร ซึง่ อยู่ในช่วงค่าปกติ โดยมีปริ มาณ
อัลบูมินของผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มในสัปดาห์ ที่ 2 ของการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากนันในสั
้ ปดาห์ที่ 3 ปริ มาณอัลบูมินของผู้ป่วยกลุม่
ควบคุมมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจนมีค่าใกล้ เคียงช่วงค่าปกติในสัปดาห์ที่ 4 ขณะที่ปริ มาณ
ั ้ ปดาห์ที่ 3 และ 4 ของ
อัลบูมินของผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีค่าอยู่ในช่วงค่าปกติทงในสั
การศึกษา ทังนี
้ ้ปริ มาณอัลบูมินของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
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ตารางที่ 10 ปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของตับ (n = 8 ราย)

สัปดาห์ ท่ ี

1% ซิลเวอร์
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซิงค์ ซัลฟา
ซัลฟาไดอะซีน ไดอะซีนครี มที่
ข้ อมูล
ค่ าปกติ
ครี ม
เติมเซริซนิ
จากไหม
Aspartate aminotransferase,
0-37
0
54.50±23.84
44.38±19.64
AST (ยูนิต/ลิตร)
1
39.63±7.65
34.13±7.20
2
35.88±7.14
31.25±6.23
3
28.75±3.49‡
30.58±6.19
4
33.44±3.68
31.88±5.78
Alanine aminotransferase,
0-40
0
38.00±16.10
39.13±16.36
ALT (ยูนิต/ลิตร)
1
37.38±12.00
33.25±10.58
2
35.25±4.89
31.25±5.78
3
28.88±2.80‡
29.29±2.81
4
30.63±6.25
28.64±4.15
Alkaline phosphatase, ALP 39-117
0
105.38±30.22
86.63±35.72
(ยูนิต/ลิตร)
1
75.75±24.65
76.88±25.47
2
69.75±28.17
73.13±29.05
3
66.00±24.24
67.81±25.21
4
72.47±26.38‡
70.06±26.75
Albumin
3.5-5.5
0
2.86±0.70
2.83±0.64
(กรัม/เดซิลิตร)
1
3.20±0.35
3.14±0.26‡
2
3.11±0.46
3.65±0.30
3
3.39±0.37
3.60±0.21
4
3.43±0.50
3.68±0.19
‡
แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลภายในกลุม่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
โดยใช้ สถิติ paired t-test
* แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
โดยใช้ สถิติ t-test

p-value

0.370
0.161
ปกติ

ปกติ

ปกติ

0.913
0.690
0.015*
0.183
0.199
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ข้ อมูล
Blood Urea Nitrogen, BUN
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

ค่ า
ปกติ
7.020.0

สัปดาห์ ท่ ี

ตารางที่ 11 ปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของไต (n = 8 ราย)

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีน ครี ม

0
14.16±3.26
1
12.65±3.29
2
11.94±2.74
3
11.64±1.43
4
12.29±1.86
Creatinine
0.5-1.5
0
1.05±0.28
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
1
1.04±0.23
2
0.94±0.21
3
0.81±0.15
4
0.89±0.18
* แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
โดยใช้ สถิติ t-test

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนค
รี มที่เติมเซริซนิ
จากไหม
13.81±4.05
12.81±4.76
12.80±3.33
12.32±3.18
12.29±2.80
1.06±0.40
1.04±0.35
0.96±0.23
0.93±0.21
0.90±0.23

5) ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีการทํางานของไตเป็ นปกติตลอดการศึกษา ทราบได้ จากผลตรวจ
ปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดและค่าครี อาทินีนในซีรัมของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีค่าอยู่
ในช่วงค่าปกติดงั แสดงในตารางที่ 11 ทังนี
้ ้ปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดและค่าครี อาทินีนในซีรัมมีค่าสูงขึ ้นเล็กน้ อยในวันแรกรับเนื่องจากร่ างกายได้ รับอุบตั ิเหตุรุนแรง
จากนันปริ
้ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดและค่าครี อาทินีนในซีรัมจึงปรับลดลงโดยมีค่า
ใกล้ เคียงกันตลอดการศึกษา โดยสรุ ปตลอดการศึกษานี ้ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีปริ มาณ
ั ้ วนั แรกรับ (สัปดาห์
ยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดและค่าครี อาทินีนในซีรัมแต่ละสัปดาห์ตงแต่
ที่ 0) ถึงสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ดังนันการใช้
้
1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินในการดูแลบาดแผลไหม้ มีผล
ต่อการทํางานของตับและไตเช่นเดียวกับการใช้ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม กล่าวคือไม่มีผล
ทําให้ คา่ เอนไซม์ AST, ALT, ALP, ค่าครี อาทินีนในซีรัมและปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดเพิ่มขึ ้น
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ทังนี
้ ้ตลอดระยะเวลาการวิจยั นี ้พบเพียงความแตกต่างของปริ มาณอัลบูมินในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของ
การศึกษา ผู้ป่วยกลุม่ ทดลองมีปริมาณอัลบูมินสูงกว่าผู้ป่วยกลุม่ ควบคุมในช่วงเวลาดังกล่าว
2. ระดับความเจ็บปวด
ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมการศึกษาทังสองกลุ
้
ม่ ทําการประเมินระดับความเจ็บปวดภายหลังได้ รับการ
ดูแลบาดแผลไหม้ 30 นาที โดยมีช่วงคะแนนความรู้ สกึ ปวดเท่ากับ 0-10 คะแนน คะแนนเท่ากับ 0
หมายถึง ไม่ร้ ู สกึ เจ็บปวดเลย ขณะที่คะแนนเท่ากับ 10 หมายถึง ปวดมากที่สดุ ดังแสดงคะแนน
ความเจ็บปวดในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ระดับคะแนนความเจ็บปวด (n = 8 ราย)
คะแนนความปวด (ค่ าเฉลี่ย±ค่ าเบี่ยงเบน) [พิสัย]
กลุ่ม
1% ซิลเวอร์
ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
1% ซิลเวอร์
ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
ที่เติมเซริซนิ
p-valuea
a

สัปดาห์ ท่ ี 1

สัปดาห์ ท่ ี 2

สัปดาห์ ท่ ี 3

สัปดาห์ ท่ ี 4

6.91±1.68

3.86±0.63

3.11±0.54

2.47±1.24

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา
3.83±0.55

[3,10]

[1,7]

[1,6]

[1,8]

[1,10]

6.38±1.90

3.80±1.52

2.84±1.10

2.14±0.61

3.58±1.07

[1,10]

[0,8]

[0,6]

[1,6]

[0,10]

0.560

0.928

0.547

0.564

0.569

แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test

เมื่อแรกรับมีผ้ ปู ่ วยไม่สามารถประเมินระดับความเจ็บปวดได้ จํานวน 5 ราย แบ่งเป็ นผู้ป่วย
ในกลุม่ ควบคุม 2 ราย และกลุม่ ทดลอง 3 ราย เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้ ในขณะนัน้ โดย
ตลอดระยะเวลาการวิจัยผู้ป่วยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.83±0.55 และ 3.58±1.07 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยทัง้
สองกลุ่มพบว่าผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มมีระดับคะแนนความเจ็ บปวดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05)
3. รายงานการเกิดอาการไม่ พงึ ประสงค์
ตลอดระยะเวลาการวิจยั นี ้ไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้
1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม และ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซิน มีเพียง
รายงานอาการคัน อาการแสบและอาการชาบริเวณบาดแผล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 13
อาการคันบริ เวณบาดแผลไหม้ จากบาดแผลทังสองกลุ
้
่มพบรายงานในช่วงสัปดาห์ที่ 2- 3
ของการวิจัย ซึ่ง 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มมีรายงานการเกิดอาการคันบริ เวณบาดแผล(86)
นอกจากนีม้ ีปัจจัยอื่นที่มีผลต่ออาการคันบริ เวณบาดแผล เช่น ขนาดและความลึกของบาดแผล
ความแห้ งของผิวหนังบริ เวณบาดแผล สารเคมีที่สมั ผัสบาดแผล เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามอาการคัน
อาจเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ที่สามารถคาดการณ์ได้ จากการใช้ 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม 1%
ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซิน หรื ออาจเป็ นอาการปกติในกระบวนการหายของบาดแผล
ทังนี
้ ้อาการคันที่เกิดขึ ้นถือเป็ นปั ญหาสําคัญที่พบได้ บ่อยในช่วงที่บาดแผลไหม้ ใกล้ หายและยังคงมี
อาการต่อเนื่องภายหลังจากบาดแผลไหม้ หาย โดยอาการคันที่เกิดในกระบวนการหายของบาดแผล
มักมีอาการรุ นแรงขึ ้นในช่วงกลางคืนและอาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของผู้ป่วยและสร้ างความ
วิตกกังวลแก่ผ้ ปู ่ วยภายหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (87-88)
อาการแสบบริ เวณบาดแผลถือเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ที่พบรายงานอยู่บ้าง แม้ ว่า 1% ซิล
เวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม เป็ นยาต้ านจุลชีพที่พบอาการแสบน้ อยกว่ายาทาต้ านจุลชีพที่ใช้ อยู่เดิม เช่น
mafenide (86) จากการวิจยั นี ้พบรายงานการเกิดอาการคันของบาดแผลกลุม่ ทดลองน้ อยกว่ากลุม่
ควบคุมแต่กลับพบรายงานอาการแสบบริเวณบาดแผลของกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุม จึงควร
มีการศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าวต่อไป
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ตารางที่ 13 อาการไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดบริเวณบาดแผล (n = 17 บาดแผล)

กลุ่ม
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟา
ไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ

จํานวนบาดแผลไหม้ (ร้ อยละ)
อาการคันบริเวณ
อาการแสบ
อาการชาบริเวณ
บาดแผล
บริเวณบาดแผล
บาดแผล
2 (5.88)
0
6 (17.65)
1(2.94)

5 (14.71)

1(2.94)

ส่ วนที่ 5 ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้
เมื่ อ ผู้ ป่ วยได้ รั บ การดูแ ลบาดแผลไหม้ และภาวะของโรคร่ ว มกระทั่ ง พร้ อมออกจาก
โรงพยาบาล ผู้ป่วยทําการประเมินภาวะสุขภาพด้ วยแบบประเมินมาตรฐาน (Burn Specific Health
Scale-B, BSHS) ฉบับภาษาไทย เฉพาะส่วนกายภาพ คะแนนเต็มเท่ากับ 112 คะแนน ซึง่ คะแนน
ประเมินจากแบบสอบถามแปรตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มที่เข้ าร่ วมการวิจัย
สามารถอ่ า นหรื อ เขี ย นแบบประเมิ น ได้ เ องและมี ร ะดับ คะแนนรวมเฉลี่ ย เท่ า กับ 55.25±14.27
คะแนนและ 52.50±13.23 คะแนน ตามลําดับ ซึง่ ระดับคะแนนเฉลี่ยของทังสองกลุ
้
่มแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 14)
ข้ อคํ า ถามในแบบสอบถามสามารถนํ า มาแยกพิ จ ารณาออกเป็ น 6 ด้ านย่ อ ย คื อ
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม (simple abilities), การใช้ มือ (hand function), การดูแล
บาดแผล (treatment regimens), ภาพลักษณ์ (body image), ผลกระทบด้ านอารมณ์ (affect),
ความสัมพันธ์ (interpersonal relationship) ดังแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยในตารางที่ 14 เมื่อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้ านของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อแยกพิจารณาแต่ละด้ านย่อยพบว่าผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มี
คะแนนประเมินประมาณร้ อยละ 50 ในด้ านความสามารถในการดําเนินกิจกรรม, การใช้ มือ, การ
ดูแลบาดแผลและภาพลักษณ์ ส่วนด้ านผลกระทบด้ านอารมณ์และความสัมพันธ์ผ้ ปู ่ วยทังสองกลุ
้
่ม
มีคะแนนประเมินน้ อยกว่าร้ อยละ 50 และ 20 ตามลําดับ บุคลากรที่ดแู ลผู้ป่วยควรติดตามการ
พัฒนาในด้ านย่อยดังกล่าวในการนัดหมายผู้ป่วยครัง้ ต่อไป

ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ (n = 8 ราย)
คะแนนเฉลี่ยในแต่ ละด้ าน
(คะแนนเต็ม)
ภาพลักษณ์
ผลกระทบด้ าน
อารมณ์
(16)
(28)

ความสัมพันธ์
(16)

รวม
(112)

12.88±3.72

1.50±1.07

55.25±14.27

7.88±3.18

10.38±4.07

3.13±3.56

52.50±13.23

0.748

0.220

0.237

0.695

ความสามารถใน
การดําเนินกิจกรรม
(12)

การใช้ มือ
(20)

การดูแลบาดแผล
(20)

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม

8.88±2.30

11.13±6.96

12.50±2.98

8.38±2.92

1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม
ที่เติมเซริซนิ

8.75±1.83

10.63±5.66

11.75±2.82

p-valuea

0.906

0.877

0.613

กลุ่ม

a

แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test
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บทที่ 5
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาประสิทธิศกั ย์ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจาก
ไหมในการรักษาบาดแผลไหม้ ทําการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ าร่ วมวิจยั ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ควบคุมที่ได้ รับการดูแลบาดแผลไหม้ ด้วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม และกลุ่มทดลองที่
ได้ รับการดูแลบาดแผลไหม้ ด้วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหม ผู้ป่วยทัง้
สองกลุ่มมีข้อมูลพืน้ ฐาน ได้ แก่ เพศ อายุ นํา้ หนักตัว ความดันโลหิต ระดับนํา้ ตาลในเลือด และ
้ ประวัติทางสังคม
ประวัติการแพ้ ยาหรื อสารเคมี แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ รวมทังมี
ได้ แก่ การดื่มสุรา การดื่มชาหรื อกาแฟและการสูบบุหรี่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยนี ท้ ํ าการรวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ป่วยตามที่แนะนําในแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ
ฉุกเฉินของ Centers for Disease Control and Prevention ซึง่ ชี ้ให้ เห็นความสําคัญของการ
ประเมินข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ป่วยร่ วมกับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย (89) ในการศึกษานี ้
ทําการศึกษาประวัตทิ างสังคมของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงนํามาพิจารณา
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผลไหม้
ข้ อมูลพื ้นฐานและประวัติทางสังคมของผู้ป่วยมีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผลไหม้
โดยข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ป่วย ได้ แก่ เพศ อายุ นํ ้าหนักตัว ความดันโลหิตและระดับนํ ้าตาลในเลือด
ถือว่าเป็ นปั จจัยภายในของผู้ป่วยที่มีผลชะลอการหายของบาดแผลไหม้ เมื่อพิจารณาอายุของผู้ป่วย
ที่ เ ข้ าร่ ว มวิ จั ย นี พ้ บว่ า ผู้ ป่ วยมี อ ายุ ใ นช่ ว ง 24-52 ปี ผู้ ป่ วยกลุ่ ม ควบคุ ม มี อ ายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ
39.88±7.36 ปี ขณะที่ ผ้ ู ป่ วยกลุ่ม ทดลองมี อ ายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 39.75±9.33 ปี ซึ่ ง อายุ เ ฉลี่ ย ของ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.977) จึงถือว่าอายุไม่มีผล
ผู้เข้ าร่วมวิจยั ทังสองกลุ
ต่อการหายของบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ เนื่องจากผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มีอายุเฉลี่ยแตกต่างกันไม่เกิน
1 ปี และมีอายุน้อยกว่า 55 ปี จากการศึกษาของ MacKenzie ในปี ค.ศ. 2006 (90) แสดงโอกาส
เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า
55 ปี นอกจากนี ก้ ารศึกษาก่ อนหน้ าแสดงให้ เ ห็นผลของอายุที่ เพิ่มขึน้ ต่อกระบวนการหายของ
บาดแผล ลดการตอบสนองของร่างกาย ลดการสร้ างคอลลาเจนในบริ เวณที่เกิดบาดแผลร่วมกับการ
ชะลอกระบวนการสลายคอลลาเจน (56,91) เมื่อตรวจร่างกายในวันแรกรับไม่พบความผิดปกติต่อ
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ระบบการไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ ผู้ป่วยในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมีนํ ้าหนักตัว ค่า
ความดันโลหิตและระดับนํ ้าตาลในเลือดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้ความผิดปกติ
ของระบบไหลเวี ย นโลหิ ตนับเป็ นอี ก ปั จจัย หนึ่ง ที่ มี ผ ลชะลอการหายของบาดแผลไหม้ (56,92)
โรคเบาหวานหรื อ ระดับ นํ า้ ตาลในเลื อ ดสูง ทํ า ให้ มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนในเลื อ ดลดลง เกิ ด ภาวะ
hypoxia ขึน้ ภูมิต้านทานของร่ างกายลดลงร่ วมกับอาการระบบประสาทอ่อนแรง (neuropathy)
(93) จากภาวะดังกล่าวข้ างต้ นทําให้ บาดแผลไหม้ ใช้ ระยะเวลาในการหายนานขึ ้น อย่างไรก็ในการ
วิจัยนีไ้ ม่ได้ ติดตามนํา้ หนักตัวและส่วนสูงของผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ สมํ่าเสมอ จึงไม่สามารถนํามา
คํานวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) เพื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยมีภาวะนํ ้าหนักเกิน
(over weight) หรื ออ้ วน (obese) ซึง่ ภาวะอ้ วนมีผลลดการไหลเวียนโลหิตและทําให้ ระดับสารสื่อ
อักเสบ Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-) , Interleukin-1 (IL-1), Interleukin-6 (IL-6) และ
Interleukin-10 (IL-10) เกิดการเปลี่ยนแปลงซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผล (56)
ประวัตทิ างสังคมของผู้ป่วย ได้ แก่ ประวัติการแพ้ ยาหรื อสารเคมี ประวัติการดื่มสุรา ประวัติ
การดื่มชาหรื อกาแฟ การสูบบุหรี่ พบว่าผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มมีประวัติทางสังคมแตกต่างกันแต่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่งประวัติทางสังคมของผู้ป่วยในการวิจัยนี จ้ ัดเป็ นปั จจัยภายนอกที่ มีผลต่อ
กระบวนการหายของบาดแผลไหม้ ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ งดสูบบุหรี่ หรื อดื่มสุรานานกว่า 1 ปี จึงไม่มีผล
ต่อกระบวนการหายของบาดแผล ทังนี
้ ้ผลเสียของการสูบบุหรี่ ตอ่ ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายทราบกัน
มาเป็ นเวลานาน รวมถึ ง ผลชะลอการหายของบาดแผลและเพิ่ ม ความเสี่ ย งในการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ เช่น การติดเชื ้อของบาดแผล (56) รวมถึงการชะลอการหายของบาดแผลและ
การเพิ่มโอกาสเกิดการติดเชื ้อของบาดแผลในผู้ป่วยที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (57,94) ทังนี
้ ้ในการ
วิจยั นี ้มิได้ ทําการประเมินติดตามภาวะโภชนาการของผู้ป่วยซึง่ ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
้
(55-56,91) หากมีผ้ สู นใจทําการศึกษาวิจยั ต่อไป
ต่อกระบวนการหายของบาดแผลในทุกขันตอน
ควรทําการการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยร่วมด้ วย
บาดแผลไหม้ ที่เข้ าร่ วมวิจยั นี ้มีข้อมูลพื ้นฐานได้ แก่ สาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้ บริ เวณที่
เกิดบาดแผลไหม้ และพื ้นที่บาดแผลไหม้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ผู้ป่วยที่เข้ าร่ วม
การวิจยั นี ้มีบาดแผลไหม้ บริ เวณลําตัว ขา แขน และสะโพก เรี ยงลําดับจากบริ เวณที่เกิดบาดแผล
ไหม้ ที่มีความถี่มากไปน้ อย โดยบาดแผลไหม้ ทงหมดเกิ
ั้
ดจาก 2 สาเหตุ คือ อุบตั ิเหตุไฟไหม้ หรื อนํ ้า
ร้ อนลวก และมีพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 414.39±192.36 ตารางเซนติเมตรในบาดแผลไหม้ กลุม่ ควบคุม
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ขณะที่ บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองมี พืน้ ที่ เฉลี่ยเท่ากับ 387.78±175.62 ตารางเซนติเมตร ซึ่งพืน้ ที่
บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมใหญ่กว่าพื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองเท่ากับ 26.61±16.74 ตาราง
เซนติเมตร ทังนี
้ ้พื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.676)
ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ ในการหายของบาดแผลไหม้ พบว่าระยะเวลาการหายของ
บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มเท่ากับ 29.53±8.12 วัน
ขณะที่ บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินใช้
ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 23.88±6.34 วัน ซึง่ บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะ
ซีนครี มที่เติมเซริ ซินหายเร็ วกว่าบาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม เป็ นเวลาทัง้ สิ ้น 5.65±2.50 วัน ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการหายของบาดแผลไหม้ ทัง้ สองกลุ่มแสดง
ความต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.031) ทว่าเมื่อพิจารณาพื ้นที่บาดแผลไหม้ โดย
คํานวนอัตราการลดของพื ้นที่บาดแผลไหม้ พบว่า บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
่มมีอตั ราการลดลงของ
พื ้นที่บาดแผลไหม้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลการศึกษาในการวิจยั นี ้สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Aramwit และคณะ ที่ดําเนินการในปี ค.ศ. 2007 (33) ศึกษาผลการดูแล
บาดแผลของหนูทดลองที่ทําให้ เกิดบาดแผลไหม้ ลกึ ระดับที่ 3 (full thickness wound) โดยใช้ ครี มเซริ ซิน ครี มยาพื ้นและโปรวิโดนไอโอดีน พบว่าบาดแผลที่ได้ รับการดูแลด้ วยครี มเซริ ซินความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 8 หายเร็ วกว่าบาดแผลที่ได้ รับการดูแลด้ วยยาพื ้นเป็ นเวลา 4 วัน ซึง่ ระยะเวลาการหายของ
บาดแผลที่ ไ ด้ รั บ การดูแ ลด้ ว ยครี ม เซริ ซิ น ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 8 และยาพื น้ แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) และเมื่อทําการศึกษาวิทยาเนื ้อเยื่อ (histology) พบว่าครี มเซริ ซินมี
คุณสมบัตเิ พิ่มการสร้ างคอลลาเจนในชันผิ
้ วหนังของหนูทดลอง ต่อมาในปี 2009 มีการศึกษาผลของ
1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซิน โดยพิจารณาอัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลของหนู
ทดลองที่มีบาดแผลไหม้ ลกึ ระดับที่ 3 ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติม
เซริ ซิน, 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี ม, ครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 และยาพื ้น พบว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนที่เติม
เซริ ซินกับการรักษาอื่นมีอตั ราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกับการวิจยั นี ้ ทังนี
้ ้ในการศึกษาเนื ้อเยื่อวิทยา (histology) บริ เวณบาดแผลของหนูทดลองที่
ได้ รับการดูแลด้ วยยาทาเฉพาะที่ชนิดต่าง ๆ พบว่าบาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วยยาทา 1%
ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินยังคงมีปริ มาณคอลลาเจนเพิ่มขึ ้นในชันผิ
้ วหนังเช่นเดียวกับ
ผลของครี มเซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 โดย 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินและครี ม
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เซริ ซินความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 มีผลเพิ่มปริ มาณคอลลาเจนบริ เวณบาดแผลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (68) นอกจากนี ้มีการศึกษาอื่นในอดีตสนับสนุนประโยชน์ของเซริ ซินต่อการหาย
ของบาดแผล อาทิ การศึกษาของ Tsubouchi และคณะ แสดงผลของเซริ ซินต่อการเพิ่มอัตราการ
เกิดกระบวนการเพิ่มจํ านวน การเร่ งการจับรวมตัวของการเจริ ญเติบโตและกระตุ้นการสร้ าง
คอลลาเจนในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ (31) รวมถึงการศึกษาผลของแผ่นเจลปิ ดบาดแผลที่เตรี ยมจาก
เซริ ซินในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ที่ดําเนินการศึกษาโดย Teramoto และคณะ ในปี ค.ศ. 2008 พบว่า
แผ่นเจลปิ ดบาดแผลที่เตรี ยมจากเซริ ซินมีผลกระตุ้นการหายของบาดแผลและช่วยเพิ่มความชุ่มชื ้น
บริเวณบาดแผล (32)
อย่างไรก็ดีการดูแลการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ ถือเป็ นปั จจัยหลักในการดูแลบาดแผลไหม้
จึงทํ าการศึกษาเพื่อประเมินการเกิดการติดเชือ้ ของบาดแผลไหม้ ทุกบาดแผลที่เข้ าร่ วมการวิจัย
พบว่าบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ มีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อจํานวนทังสิ
้ ้น 5 บาดแผล เป็ นบาดแผลไหม้
กลุ่มควบคุมจํ านวน 2 บาดแผลและบาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองจํ านวน 3 บาดแผล ทัง้ นีเ้ มื่อเก็ บ
ตัวอย่างตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการไม่มีรายงานการเกิดการติดเชือ้ แบคที เรี ยบริ เวณบาดแผลไหม้
ตลอดระยะเวลาการศึกษา แม้ ว่าการศึกษาก่อนหน้ าแสดงว่า 1% ซิลเวอร์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติม
เซิริซินมีผลลดคุณสมบัติในการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย (antibacterial activity) ของ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มในการศึกษาแบบนอกร่ างกาย (in vitro study) (68) เนื่องจากเซริ ซิน
ประกอบด้ วยกรดอะมิโนที่มีโครงสร้ างทางเคมีแสดงความเป็ นขัวที
้ ่แข็งแรง (strong polar side
chain) ทําให้ สามารถจับกับไอออนของซิลเวอร์ ซึง่ เป็ นสารออกฤทธิ์ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยใน 1% ซิลเวอร์
ซัลฟาไดอะซีนครี มได้ (68-69) ในทางกลับกันพบว่ามีการศึกษาบางการศึกษาให้ ผลสนับสนุน
คุณสมบัติการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยของเซริ ซิน เช่น Sarovart และคณะ แสดงผลการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย
และการต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidant) ของเซริ ซินที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ (70) โดยสรุป 1%
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินมีคณ
ุ สมบัติเพียงพอที่จะป้องกันและรักษาการติดเชื ้อ
ของบาดแผลไหม้ เช่นเดียวกับการใช้ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มซึง่ เป็ นวิธีมาตรฐานในการ
ดูแลบาดแผลไหม้
การทํางานของตับและไตถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการหายของบาดแผล เป็ น
ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่บอกถึงภาวะของผู้ป่วยและความปลอดภัยในการเลือกใช้ ยาหรื อ
ผลิตภัณฑ์กบั ผู้ป่วย (5,7,55) การวิจยั นี ้ตรวจค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST),
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alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) และปริ มาณอัลบูมิน (albumin)
เพื่อแสดงการทํ างานของตับและแสดงการทํ างานของไตโดยตรวจค่าครี อาทินีนในซีรัม (Serum
Creatinine, SCr) และปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด (Blood Urea Nitrogen, BUN) เมื่อพิจารณา
ปริ มาณอัลบูมินตลอดการวิจยั พบว่าเมื่อเริ่ มต้ นการวิจยั (สัปดาห์ที่ 0) ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มีปริ มาณ
อัล บูมิ น น้ อ ยกว่ า ช่ ว งค่า ปกติ ซึ่ง ปริ ม าณอัล บูมิ น ของผู้ป่ วยทัง้ สองกลุ่ม แตกต่า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ ผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มมีปริ มาณอัลบูมินเพิ่มขึ ้น โดยผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีปริ มาณ
อัลบูมินอยู่ในช่วงค่าปกติในสัปดาห์ ที่ 4 ของการศึกษาขณะที่ ผ้ ูป่วยกลุ่มทดลองมี ปริ มาณ
อัลบูมินอยู่ในช่วงค่าปกติในสัปดาห์ที่ 2 ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาปริ มาณอัลบูมินในสัปดาห์ที่ 2 ของ
การศึกษาผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีปริ มาณอัลบูมินเท่ากับ 3.11±0.46 กรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งน้ อยกว่าช่วง
ค่าปกติ ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุม่ ทดลองมีปริ มาณอัลบูมินเท่ากับ 3.65±0.30 กรัมต่อเดซิลิตร ซึง่ อยู่ในช่วง
ค่าปกติ โดยปริ มาณอัลบูมินของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ ในสัปดาห์ที่ 2 ของการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากผลการศึกษาปริ มาณอัลบูมินในกลุม่ ทดลองมีคา่ เพิ่มเข้ าสูช่ ่วง
ค่าปกติ คือ 3.5-5.5 กรัมต่อเดซิลิตรและมีค่ามากกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่
ช่วยสนับสนุนการหายของบาดแผลไหม้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Legendre และคณะที่ชี ้ให้ เห็น
ผลชะลอการหายของบาดแผลที่ขาเมื่อมีปริ มาณอัลบูมินในเลือดน้ อยกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลิตร (95)
นอกจากนี ม้ ีหลายการศึกษาประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่ มีบาดแผลโดยพิจารณาจาก
ปริมาณอัลบูมิน (96-97) แม้ วา่ จะมีข้อขัดแย้ งเรื่ องความเที่ยงตรง (validity) ของการประเมิน (98)
การวิจยั นี ้เมื่อแรกรับ (สัปดาห์ที่ 0) ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีคา่ เอนไซม์ AST, ALT, ALP, ครี อาทินีนในซีรัมและปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดสูงขึ ้นแต่ยงั คงมีค่าอยู่ในช่วงปกติ ซึง่ ค่าเอนไซม์
่ม
AST, ALT, ALP, ครี อาทินีนในซีรัมและปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ จากนันในสั
้ ปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ค่าเอนไซม์ AST,
ALT, ALP, ครี อาทินีนในซีรัมและปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดมีแนวโน้ มลดลง ทังนี
้ ้ไม่พบการเกิด
พิษต่อตับและไตตลอดการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาความปลอดภัยของแผ่นฟิ ล์มปิ ดแผลที่
เตรี ยมจากเซริ ซิน (99) แต่เมื่อพิจารณาค่าเอนไซม์ AST ของผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมการวิจยั นี ้ในวันแรกรับ
พบว่า ค่าเอนไซม์ AST สูงกว่าค่าปกติ เนื่องจากเมื่อเซลล์ผิวหนังและกล้ ามเนื ้อของผู้ป่วยถูก
ทําลายโดยตรงจากความร้ อนนัน้ ร่ างกายจะตอบสนองต่อกระบวนการอักเสบของบาดแผลไหม้
(acute-phase systemic inflammatory response) ที่เกิดขึ ้นภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากผู้ป่วยได้ รับ
อุบตั ิเหตุมีผลให้ คา่ เอนไซม์ AST และ ALT สูงขึ ้น (99-101) ต่อมาสัปดาห์ที่ 1-2 ผลตรวจค่า AST

81

ลดลงและมีค่าอยู่ในช่วงปกติ ซึ่ง Davies และคณะ สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่างการติดเชือ้ บริ เวณ
บาดแผลไหม้ กบั ปั จจัยต่างๆ พบว่าค่า AST และ ALT ที่สงู ขึ ้นในช่วงดังกล่าวสะท้ อนถึงการเกิดการ
ติดเชื ้อบริ เวณบาดแผลไหม้ (102-103) ในการศึกษานี ้ว่าไม่พบการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ เมื่อ
พิจารณาการทํางานของไตพบว่าค่าครี อาทินีนและปริมาณยูเรี ยไนโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงแรกนัน้
ไม่สงู จนทําให้ เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันดังเช่นการศึกษาก่อนหน้ า (104) อีกทังไม่
้ พบความผิดปกติ
ของการทํางานของไตเนื่องจากการใช้ ยาทังสองกลุ
้
ม่ ในสัปดาห์ตอ่ มาจนสิ ้นสุดการศึกษา
การศึกษาระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ พบว่าผู้ป่วยมีคะแนนความเจ็บปวดสูง
้
ในช่วงสัปดาห์แรกและมีแนวโน้ มค่อยๆ ลดลง เมื่อพิจารณาระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยทังสอง
กลุม่ ตลอดระยะเวลาการเข้ ารับการรักษาพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนความเจ็บปวดแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทังนี
้ ้คะแนนความเจ็บปวดที่สงู ในสัปดาห์แรกเป็ นผลจากทังความ
้
เจ็บปวดของบาดแผลไหม้ ที่เกิดขึ ้นและความเจ็บปวดจากการทําแผล เมื่อบาดแผลเริ่ มมีผิวหนัง
มาปกคลุมและไม่พบการติดเชื ้อบริ เวณบาดแผลคะแนนความเจ็บปวดของผู้ป่วยจะมีแนวโน้ มลดลง
เช่นเดียวกับการศึกษาอื่น (105) โดยไม่มีผ้ ปู ่ วยจําเป็ นต้ องได้ รับยาบรรเทาปวดก่อนการดูแลทํา
ความสะอาดบาดแผล แม้ ว่าในทางปฏิบตั ิหากผู้ป่วยแสดงความวิตกหรื อไม่ยอมรับการทําแผลโดย
มีสาเหตุจากความเจ็บปวดจากการทําแผลในแต่ละวัน (cyclic acute wound pain) ควรให้ ยา
บรรเทาปวดก่อนการทําแผลประมาณ 30 – 60 นาทีเพื่อลดปวดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิธีการ
ทําแผล (106)
ผู้ ป่ วยได้ รั บ การดู แ ลบาดแผลไหม้ และภาวะของโรคร่ ว มกระทั่ ง พร้ อมออกจาก
โรงพยาบาล ทัง้ นี ผ้ ้ ูป่วยกลุ่มควบคุมเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ
35.13±9.55 วัน ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกลุม่ ทดลองเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ
30.25±6.73 วัน โดยผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีระยะเวลาเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้ อยกว่าผู้ป่วย
กลุม่ ควบคุม เท่ากับ 4.88±4.13 วัน ทังนี
้ ้ระยะเวลาเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.258) โดยก่อนจําหน่ายผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มทําการประเมินภาวะ
สุขภาพด้ วยแบบประเมินมาตรฐาน (Burn Specific Health Scale-B, BSHS) ฉบับภาษาไทย
เฉพาะส่วนกายภาพ มีระดับคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 55.25±14.27 คะแนนและ 52.50±13.23
้
่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
คะแนน ตามลําดับ ซึ่งระดับคะแนนเฉลี่ยของทังสองกลุ
(p > 0.05) ทังนี
้ ้ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยที่เหมาะสมในการประเมิน
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ภาวะสุขภาพ ตามที่ Kvannli และคณะในปี ค.ศ. 2010 ชี ้ให้ เห็นผลของปั จจัยต่าง ๆ ต่อภาวะ
สุขภาพและเสนอให้ แต่ท้องถิ่นทําการวิจยั เพื่อหาระดับคะแนนเฉลี่ยที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรม การ
ใช้ ชีวิตประจําวัน และสภาวะแวดล้ อม การศึกษาดังกล่าวแสดงผลการประเมินภาวะสุขภาพโดย
ประชากรที่ไม่ได้ รับบาดเจ็บไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกพบว่าคะแนนประเมินไม่เท่ากับคะแนนเต็ม (107) ซึง่
สอดคล้ องกับการศึกษาอื่นก่อนหน้ า (108) อย่างไรก็ดีการประเมินภาวะสุขภาพมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการดูแลผู้ป่วยบาดแผลไหม้ แบบประเมินแต่ละด้ านช่วยให้ บุคลากรทางการแพทย์ ทราบถึง
ปั ญหาที่กระทบต่อผู้ป่วยทังร่้ างกายและจิตใจและหาแนวทางการป้องกันหรื อแก้ ไขภาวะดังกล่าวได้
(109-110)
แม้ วา่ ผลการวิจยั นี ้ไม่สามารถนํามาประเมินความสัมพันธ์ ระหว่างระยะเวลาการเข้ ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลกับภาวะสุขภาพได้ หากมีการศึกษาที่ทําในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ ้นหรื อมี
การติดตามผู้ป่วยภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลต่อเนื่องน่าจะพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ระยะเวลาการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับภาวะสุขภาพ ดังเช่นการศึกษาของ Gilboe และ
คณะ ชี ใ้ ห้ เห็นว่าระยะเวลาการหายของบาดแผลไหม้ หรื อระยะเวลาที่ผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมีผลทํ าให้ ผ้ ูป่วยสูญเสียโอกาสในการกลับเข้ าทํางาน (111) และการศึกษาของ
Muangman และคณะ แสดงประโยชน์ของการลดระยะเวลาการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การช่วยเหลือให้ ผ้ ปู ่ วยพบปะผู้คนรวมถึงการยอมรับจากครอบครัวและบุคคลแวดล้ อมส่งต่อภาวะ
ทางจิตใจหรื ออารมณ์ซงึ่ สะท้ อนถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (112-113)

บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ทางคลินิกแบบอําพรางสองฝ่ าย (doubled blinded clinical study) เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลการรักษาบาดแผลไหม้ ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมกับ
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม ดําเนินการวิจยั โดยเก็บข้ อมูลบาดแผลไหม้ ระดับ 2 ของผู้ป่วยที่เข้ า
รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ 4 (Burn unit) โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเดือนกันยายน 2553 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2554 ทําการสุ่มบาดแผลไหม้ ที่ผ่านเกณฑ์คดั ตัวอย่างเข้ าร่ วมการวิจยั โดยวิธี
สะดวกแบ่งบาดแผลไหม้ เป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ควบคุม คือ บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1%
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม และ 2) กลุม่ ทดลอง คือ บาดแผลไหม้ ที่ได้ รับการดูแลด้ วย 1% ซิล
เวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ จากไหม ดําเนินการเก็บข้ อมูลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
้ ้น 16 ราย ซึ่งมีบาดแผลไหม้ จํานวนทังสิ
้ ้น 34
การวิจยั นี ้จึงมีผ้ ปู ่ วยเข้ าร่ วมการวิจยั ทังสิ
บาดแผล เป็ นผู้ป่วยกลุม่ ควบคุมจํานวนทังสิ
้ ้น 8 ราย มีบาดแผลไหม้ ทงสิ
ั ้ ้น 17 บาดแผล และผู้ป่วย
กลุม่ จํานวนทังสิ
้ ้น 8 ราย มีบาดแผลไหม้ ทงสิ
ั ้ ้น 17 บาดแผล ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มีข้อมูลพื ้นฐานและ
ประวัติทางสังคม ประกอบด้ วย เพศ อายุ นํ ้าหนักตัว ความดันโลหิต ระดับนํ ้าตาลในเลือด ประวัติ
การแพ้ ยาหรื อสารเคมี ประวัติการดื่มสุรา ประวัติการดื่มชาหรื อกาแฟ และประวัติการสูบบุหรี่
ั้
่มเกิดจากอุบตั ิเหตุไฟ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ไหม้ หรื อก๊ าซระเบิดและอุบตั ินํ ้าร้ อนลวกบริ เวณลําตัว ขา แขน และสะโพก เรี ยงตามลําดับบริ เวณที่
เกิดบาดแผลไหม้ ที่มีความถี่มากไปน้ อย ซึ่งสาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้ และบริ เวณที่เกิดบาดแผล
ไหม้ ของบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมมีพืน้ ที่บาดแผลไหม้ เฉลี่ยเท่ากับ 387.78±175.62 ตาราง
้ ้
เซนติเมตร ในขณะที่พื ้นที่บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองเท่ากับ 414.39±192.36 ตารางเซนติเมตร ทังนี
พื ้นที่บาดแผลไหม้ เฉลี่ยของบาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p =
0.676) พื ้นที่บาดแผลไหม้ ของบาดแผลไหม้ โดยคํานวณอัตราการลดลงของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงั ้
สองกลุม่ ในวันที่ 3, 7, 10, 14, 21, 28, 35 และ 42 ของการดูแลบาดแผลไหม้ พบว่าอัตราการลดลง
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ของพื ้นที่บาดแผลไหม้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(p >
0.05) ระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ หายพบว่า บาดแผลไหม้ กลุม่ ควบคุมใช้ ระยะเวลาในการหายเฉลี่ย
เท่ากับ 29.53±8.12 วัน ขณะที่บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองใช้ ระยะเวลาในการหายเฉลี่ยเท่ากับ
23.88±6.34 วัน โดยระยะเวลาที่บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมและกลุม่ ทดลองหายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.031) จํานวนบาดแผลไหม้ ที่หายในแต่ละช่วงเวลา คือ 10, 20, 30 และ
40 วัน ตามลําดับ พบว่าจํานวนบาดแผลที่หายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 10 วัน, 30 วัน หรื อ 40 วัน
ของทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และไม่มีบาดแผลไหม้ กลุ่ม
้ ้น 5
ควบคุมหายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 20 วัน ขณะที่กลุ่มทดลองมีบาดแผลไหม้ จํานวนทังสิ
บาดแผลหายภายในช่วงเวลาดังกล่าว และจํานวนบาดแผลที่หายภายในช่วงเวลาน้ อยกว่า 20 วัน
ของทังสองกลุ
้
่ม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.044) อย่างไรก็ตามผู้ป่วยกลุ่ม
ควบคุมเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 35.13±9.55 วัน ขณะที่ผ้ ปู ่ วย
กลุม่ ทดลองเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 31.38±4.90 ทังนี
้ ้ระยะเวลา
เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p >
0.05)
การประเมินการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการดูแลบาดแผลไหม้
ร่วมกับอุณหภูมิร่างกายพบว่าบาดแผลไหม้ มีแนวโน้ มเกิดการติดเชื ้อจํานวนทังสิ
้ ้น 5 บาดแผล เป็ น
บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมจํ านวนทัง้ สิน้ 2 บาดแผล และอีก 3 บาดแผลเป็ นบาดแผลไหม้ กลุ่ม
ทดลอง เมื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง่ หรื อนํ ้าหนอง (pus) บริเวณบาดแผลไหม้ ที่มีแนวโน้ มเกิดการติด
เชื ้อส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ผลการส่งตรวจไม่มีรายงานการติดเชื ้อแบคทีเรี ยบริ เวณบาดแผล
ไหม้ ทําให้ สรุปได้ วา่ ไม่มีบาดแผลไหม้ ตดิ เชื ้อตลอดการวิจยั นี ้
ด้ านความปลอดภัย ผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของตับ
และไต ได้ แก่ ค่าเอนไซม์ AST, ALT, ALP, ค่าครี อาทินีนในซีรัมและปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด
สูงขึ ้นในวันแรกรับและมีแนวโน้ มลดลงในสัปดาห์ตอ่ มา เว้ นแต่ปริ มาณอัลบูมินที่มีคา่ ตํ่ากว่าช่วงค่า
ปกติในวันแรกรับและมีแนวโน้ มสูงขึ ้น ซึง่ ปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของตับและไต
ของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ ในวันแรกรับแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และตลอด
ระยะเวลาการวิจัยผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีปริ มาณสารเคมีในเลือดที่แสดงการทํางานของตับและไต
แตกต่างกับผู้ป่วยกลุม่ ควบคุม อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังนันการใช้
้
1% ซิลเวอร์
ซิง ค์ ซัลฟาไดอะซีน ครี ม ที่ เ ติมเซริ ซินในการดูแลบาดแผลไหม้ มีผลต่อการทํ างานของตับและไต
เช่นเดียวกับการใช้ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม
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ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมการวิจยั นี ้ไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้ 1%
ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม และ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ มีเพียงรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์บริ เวณบาดแผลดังนี ้ บาดแผลไหม้ กลุ่มควบคุมมีอาการคันบริ เวณบาดแผล
6 บาดแผลและอาการแสบบริ เวณบาดแผล 2 บาดแผล โดยไม่พบรายงานอาการชาบริเวณบาดแผล
ขณะที่บาดแผลไหม้ กลุ่มทดลองมีอาการคันบริ เวณบาดแผล 2 บาดแผล อาการแสบบริ เวณ
บาดแผล 5 บาดแผล และมีรายงานอาการชาบริ เวณบาดแผล 1 บาดแผล ทังนี
้ ้เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มพบว่าผู้ป่วยทังสองกลุ
้
่มมีระดับคะแนนความเจ็บปวด
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
การวิจยั นี ้ สรุปได้ ว่า การใช้ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินดูแลบาดแผล
ไหม้ ช่วยให้ บาดแผลไหม้ หายเร็ วกว่าการใช้ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มซึง่ เป็ นวิธีมาตรฐาน
โดยสามารถป้องกันการติดเชื ้อของบาดแผลไหม้ ได้ ไม่แตกต่างกัน ไม่ก่อให้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ที่รุนแรงและพิษต่อการทํางานของตับและไต
ข้ อจํากัดในการวิจัย
1. เนื่ อ งจากผู้ป่วยที่ ได้ รับวินิ จฉัย เข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลจะมี ขนาดบาดแผล
ค่อนข้ างใหญ่ ร่ วมกับภาวะความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายซึ่งอาจมีผลต่อ
กระบวนการหายของบาดแผล จึงส่งผลให้ การควบคุมปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการหาย
ของบาดแผลอาจครอบคลุมไม่เพียงพอ
2. ผู้ป่วยบางรายเป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับการดูแลเบื ้องต้ นจากโรงพยาบาลแห่งอื่น ซึ่งผลตรวจ
การทํ างานของตับและไตไม่ได้ มาจากทางห้ องปฏิบตั ิการเดียวกันจึงอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้
3. ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมการวิจยั นี ้เป็ นเพศชายทังหมด
้
เนื่องจากการเกิดอุบตั ิเหตุที่พบส่วนใหญ่
มักเกิดจากการทํางานซึง่ มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยที่ส่มุ เข้ าร่ วมการวิจยั นี ้จึงมีแต่เพศชาย
แม้ ว่าปั จจัยเกี่ยวกับเพศต่อกระบวนการหายของบาดแผลยังไม่ชดั เจนนัก มีการศึกษา
แสดงความแตกต่า งของเพศต่อ การรอดชี วิ ต การหายของบาดแผลและการฟื ้น ฟู
ร่ างกายของผู้ป่วยและมีการศึกษาแสดงว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ ต่อกระบวนการหาย
ของบาดแผล (114-115)
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การวิจยั นี ้เป็ นเพียงข้ อมูลเบื ้องต้ นที่แสดงให้ เห็นประสิทธิศกั ย์และความปลอดภัยของ
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินในการดูแลบาดแผลไหม้ ซึง่ ดําเนินการวิจยั
กับผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อบาดแผลไหม้ มีขนาดเล็กลง ผู้ป่วยบาง
รายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน มีความประสงค์กลับไปดูแลบาดแผลด้ วยตนเอง จึงควรหา
แนวทางการพัฒนาเซริ ซินเป็ นผลิตภัณฑ์สําหรับดูแลบาดแผลที่มีความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้ มากกว่ารูปแบบครี ม
2. ควรทํ าการศึกษาผลของโภชนาการต่อการหายของบาดแผลร่ วมด้ วย เพื่ อควบคุม
ปั จจัยกวนที่มีผลต่อการหายของบาดแผล
3. พิ จ ารณาทํ า การศึก ษาเปรี ย บเที ย บบาดแผลไหม้ บ าดแผลเดี ย วกัน โดยแบ่ ง พื น้ ที่
บาดแผลเป็ น 2 ส่วน เพื่อควบคุมปั จจัยอื่น ๆ ให้ เหมือนกันทุกประการ
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 อื่นๆระบุ...........................

9. โรคประจําตัว/โรคร่วม.………………………........ระยะเวลาที่เป็ น...........ปี
10. การดื่มสุรา:

 ดื่ม

 ไม่ดื่ม

11. การสูบบุหรี่ :

 สูบ ...............มวน/วัน

 ไม่สบู

12. ดื่มกาแฟ ....................แก้ ว/วัน

เลขประจําตัวในงานวิจยั ________________________
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ภาคผนวก ข
แบบบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐานของบาดแผลไหม้
1. การวินิจฉัยโรค................................................................................................
2. สาเหตุการเกิดแผลไหม้ ...................................................................................
3. วันที่เกิดอุบตั เิ หตุ........................................วันที่เข้ ารับการรักษา.......................
4. ระดับความรุนแรงและขนาดของแผลไหม้
ระดับที่ 2 = ………. %

ภาพสําหรับระบายแสดงตําแหน่งแผลไหม้

ระดับที่ 3 = ………. % รวม ………. %

แผลไหม้ ระดับที่ 2

แผลไหม้ ระดับที่ 3

เลขประจําตัวในงานวิจยั ________________________
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แบบบันทึกข้ อมูลสัญญาณชีพ อาหาร สารนํา้ และข้ อมูลบาดแผลไหม้
Wound
characteristics

Wound area
(cm2)

Weight(kg)

Temp(oc)

BP(mmHg)

Fluid
(Type/ml/hr)

RR (bpm)

Nutrition
(Type/kcal)

Urine I/O

Date
แรกรับ

เลขประจําตัวในงานวิจยั ________________________
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แบบบันทึกรายการยาที่ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยได้ รับขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล (Medications)
Date
แรกรับ

Medication
(drug/strength/regimen/time)
Medication for one day

Medication for continue

เลขประจําตัวในงานวิจยั ________________________
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แบบบันทึกผลตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร (Laboratory results)
Labs

Date Normal แรก
value รับ

Blood
Glucose
BUN
Creatinine
Sodium
Potassium
Chloride
Cholesterol
TG
LDL
Albumin
ALP
AST(SGOT)
ALT(SGPT)
Urine
Sp Grav
Color
pH
Albumin
Bacteria
Cast

เลขประจําตัวในงานวิจยั ________________________
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แบบประเมินอาการปวดขณะทําความสะอาดบาดแผลไหม้
คําชีแ้ จง โปรดตอบคําถามเกี่ยวกับอาการปวดเนื่องจากบาดแผลที่ท่านได้ รับบาดเจ็บ ภายหลังการ
ดูแลบาดแผล โดยมีช่วงคะแนนความรู้ สกึ 0-10 คะแนน ขอให้ ท่านทําเครื่ องหมาย X ลงบนเส้ นตรง
ตําแหน่งที่อาการปวดขณะนี ้ของท่านตรงกับความรู้สกึ
อาการปวดขณะทําความสะอาดบาดแผลของท่านมากน้ อยเพียงใด
ไม่เจ็บปวดเลย
เจ็บปวด
มากที่สดุ
0-------1-------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-------10

เลขประจําตัวในงานวิจยั _____________วันที่__________
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แบบรายงานอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยาครีมรักษาบาดแผลไหม้
เลขประจําตัวในงานวิจยั __________________________________________________
วัน/เดือน/ ปี เวลา อาการไม่พงึ ประสงค์ที่พบ (ระบุ) การดําเนินการหลังเกิดอาการ

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ผลการประเมินการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ เกิดจากยา ไม่ได้ เกิดจากยา ไม่แน่ใจ
หมายเหตุ
……………………………………………………………………...................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Naranjo's algorithm
สําหรับประเมินความสัมพันธ์ ระหว่ างอาการไม่ พงึ ประสงค์ กับยาที่สงสัย
ยา….……….…………………….. อาการไม่พึงประสงค์…………………………….…….……
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ไม่ ทราบ คะแนน

1. เคยมีสรุปหรื อรายงานการปฏิกริ ยานี ้มาแล้ วหรื อไม่
2. อาการไม่พงึ ประสงค์นี ้เกิดขึ ้นภายหลังจากได้ รับยาที่คิดว่า
เป็ นสาเหตุหรื อไม่
3. อาการไม่พงึ ประสงค์นี ้ดีขึ ้นเมื่อหยุดยาดังกล่าว หรื อเมื่อ
ให้ ยาต้ านที่จําเพาะเจาะจง (specific antagonist) หรื อไม่
4. อาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นอีกเมื่อเริ่ มให้ ยาใหม่
หรื อไม่
5.
ปฏิ ก ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ น้ สามารถเกิ ด จากสาเหตุ อื่ น
(นอกเหนือจากยา) ของผู้ป่วยได้ หรื อไม่

+1

0

0

+2

-1

0

+1

0

0

+2

-1

0

-1

+2

0

6. ปฏิกริ ยาดังกล่าวเกิดขึ ้นอีก เมื่อให้ ยาหลอกหรื อไม่

-1

+1

0

7. สามารถตรวจวัดปริ มาณยาได้ ในเลือด (หรื อของเหลวอื่น)
ในปริ มาณความเข้ มข้ นที่เป็ นพิษหรื อไม่
8. ปฏิกริ ยารุ นแรงขึ ้น เมื่อเพิ่มขนาดยาหรื อลดความรุนแรง
ลงเมื่อลดขนาดยาหรื อไม่
9. ผู้ป่วยเคยมีปฏิกริ ยาที่เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกันนี ้มาก่อน
ในการได้ รับยาครั้งก่อน ๆ หรื อไม่
10. อาการไม่พึงประสงค์นี ้ ได้ รับการยืนยันโดยหลักฐานที่
เป็ นรูปธรรม (objective evidence)หรื อไม่

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

รวม
ระดับคะแนน

คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 9
คะแนนเท่ากับ 5-8
คะแนนเท่ากับ 1-4
คะแนนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0

Definite
Probable
Possible
Doubtful

ใช่แน่
ใช่
อาจจะใช่
น่าสงสัย
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แบบสอบถามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแผลไหม้
เลขประจําตัวในงานวิจยั __________________________________________________
ท่ านรู้สึกลําบากมากน้ อยเพียงไรในการปฏิบัตกิ จิ กรรม ดังต่ อไปนี:้
ข้ อคําถาม
1. อาบนํ ้าด้ วยตนเอง
2. แต่งตัวด้ วยตนเอง
3. นัง่ และลุกขึ ้นจากเก้ าอี ้
4. เซ็นชื่อตนเอง
5. รับประทานอาหารโดยใช้ ช้อน
6. พยายามผูกเชือกรองเท้ า โบว์และอื่นๆ
7. เก็บเหรี ยญขึ ้นจากพื ้น
8. ไขกุญแจประตูหรื อจับลูกบิดประตูเพื่อเปิ ด
9. ฉันมีปัญหา เนื่องจากฉันรู้สกึ โดดเดี่ยว
10. ฉันมักจะรู้สกึ เศร้ าใจหรื อหม่นหมองอยูบ่ อ่ ย
11. ขณะนี ้ฉันคิดว่าฉันมีปัญหาทางด้ านอารมณ์
12. ฉันไม่คอ่ ยสนใจในการร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ
13. ฉันไม่ร้ ูสกึ สนุกสนานเมื่อฉันพบปะผู้คน
14. ฉันไม่มีใครที่จะปรึกษาด้ วยเกี่ยวกับปั ญหาของฉัน
15. ฉันรู้สกึ ว่าฉันไม่มีที่ไป
16. การบาดเจ็บของฉันทําให้ ฉนั ต้ องห่างเหินจาก
ครอบครัว
17. ฉันอยากอยูค่ นเดียวมากกว่าอยูก่ บั ครอบครัวฉัน
18. ฉันไม่ชอบวิธีการที่คนในครอบครัวปฏิบตั ติ อ่ ฉัน

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

ไม่
เลย
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ข้ อคําถาม
19. ครอบครัวฉันคงจะดีกว่านี ้ถ้ าไม่มีฉนั
20. บางครัง้ ฉันต้ องการลืมรูปร่างหน้ าตาของฉันที่
เปลี่ยนไป
21. ฉันรู้สกึ ว่าแผลไหม้ ของฉันเป็ นที่น่ารังเกียจแก่ผ้ อู ื่น
22. สภาพของฉันโดยทัว่ ไปรบกวนจิตใจฉันมาก
23. แผลที่ปรากฏอยูร่ บกวนจิตใจฉันมาก
24. การดูแลผิวหนังของฉันเป็ นสิง่ ที่นา่ รํ าคาญ
25. มีสงิ่ ต่างๆที่ฉนั ถูกบอกให้ ปฏิบตั เิ พื่อแผลไหม้ ของ
ฉัน ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ฉนั ไม่ชอบปฏิบตั เิ ลย
26. ฉันหวังว่า ฉันจะไม่ต้องทําอะไรมากมายในการ
ดูแลแผลไหม้ ของฉัน
27. ฉันมีความยากลําบากในการทําตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับการดูแลแผลไหม้
28. การดูแลแผลไหม้ ของฉันทําให้ ฉนั มีความลําบาก
ในการทําสิง่ อื่นๆที่มีความสําคัญต่อฉัน

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

ไม่
เลย
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การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพและความคงตัวของ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครี มและ
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครีมที่เติมเซริซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8
การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของ1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซลั ฟาไดอะซีนครี มและ1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8
1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมและ 1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่ เตรี ยมขึน้ สําหรับใช้ ในงานวิจัยทํ าการทดสอบฤทธิ์ ต้านจุลชี พ คือ Pseudomonas
aeruginosa, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus,
Bacilus subtilis และ Escherichia coli โดยวิธี diffusion test ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
เตรี ยมอาหารเพาะเชื ้อ (medium) โดยชัง่ Mueller Hinton agar จํานวน 38 กรัม ละลาย
ด้ วยนํ ้าบริ สทุ ธิ์ประมาณ 800-1,000 มิลลิลิตรในขวดปริ มาตร (Flask) ต้ มให้ เดือดจนกระทัง่ ได้
สารละลายใส ทําการปรับปริ มาตรสารละลายเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร นําอาหารเพาะเชื ้อไปทําให้
ปราศจากเชือ้ โดยใช้ ไอนํา้ เดือดภายใต้ สภาวะกดดันในหม้ อนึ่งความดัน (autoclave) ที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว) เวลา 15 นาที นําอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่ผา่ นการทํา
ให้ ปราศจากเชื ้อทิ ้งให้ อณ
ุ หภูมิประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส เทลงบนจานเพาะเชื ้อขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร (sterile petri dishes) หนาประมาณ 4 มิลลิเมตร นําจานเพาะเชื ้อตังทิ
้ ้งไว้
ที่อณ
ุ หภูมิห้องเพื่อให้ ผิวหน้ าอาหารเลี ้ยงเชื ้อแห้ งนาน 20 นาที
เตรี ยมเชื ้อโดยเขี่ยเชื ้อที่ใช้ ทดสอบสายพันธุ์มาตรฐาน 4-5 โคโลนี ลงในนํ ้าเกลือนอร์ มลั
ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร จากนันนํ
้ าเชื ้อไปเทียบความขุ่นกับ McFarland 0.5 โดยปรับให้ มีความขุ่น
ใกล้ เคียงกันมากที่สดุ โดยใช้ broth หรื อนํ ้ากลัน่ ปราศจากเชื ้อ ระบุเชื ้อที่ทําการทดสอบที่จานเพาะ
เชือ้ จากนัน้ ใช้ ไม้ พันสําลีปราศจากเชื อ้ จุ่มเชือ้ พอหมาดแล้ วป้ายให้ ทั่วผิวหน้ าอาหารเลี ้ยงเชือ้ ทํา
ทัง้ หมด 3 ครั ง้ โดยหมุนจานเพาะเชื อ้ 60 องศาทิง้ ให้ หน้ าอาหารเลีย้ งเชื อ้ แห้ ง นํ าถ้ วย
สแตนเลสที่ทําให้ ปราศจากเชื ้อแล้ วขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร วางบนอาหารเพาะเชื ้อ
นําครี มที่ใช้ ในการทดสอบ (1% ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมหรื อ 1%
ุ หภูมิ
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี ม) บรรจุลงในถ้ วย จากนันนํ
้ าจานเพาะเชื ้อที่เตรี ยมไปบ่มที่อณ
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37 องศาเซลเซียส นาน 18-20 ชัว่ โมง จากนันวั
้ ดเส้ นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณที่เชื ้อไม่เจริ ญรอบ
ถ้ วยที่วาง
ผลการศึกษาการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของ 1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครีมและ
1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครีมที่เติมเซริซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8
การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีน (SIRIRAJ Cream), ซิลเวอร์ ซิงค์
ซัลฟาไดอะซีนครี ม (กลุ่มควบคุม) และ ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหม (กลุ่ม
้
ทดลอง) ทําโดยวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณที่เชื ้อไม่เจริ ญ (clear zone) ทังหมดและ
คํานวณหาพื ้นที่บริเวณที่เชื ้อแบคทีเรี ยไม่สามารถเจริญได้ ดังแสดง
วงใน

เส้ นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่เชื ้อไม่เจริญที่วดั ได้

ถ้ วยบรรจุผลิตภัณฑ์มีเส้ นผ่านศูนย์ 6 มิลลิเมตร (mm.) พื ้นที่เท่ากับ 3.143 x (3)2 = 28.29 mm2
พื ้นที่แสดงผลการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยของครี มที่ใช้ ในการวิจยั คือ พื ้นที่บริเวณวงแหวนรอบถ้ วยบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ = พื ้นที่ทงหมด
ั้
– พื ้นที่ถ้วยบรรจุผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพในห้ องปฏิบตั ิการแบบนอกร่ างกาย (in vitro study) ของ
้ ลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่ใช้ เป็ นยาหลอกและ
ผลิตภัณฑ์เตรี ยมชนิดครี มที่ใช้ ในการศึกษาทังซิ
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซิริซินจากไหมที่ศึกษา พบว่าผลิตภัณฑ์ ทงั ้ สองชนิดที่ใช้ ใน
การศึกษาวิจยั นี ้สามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Bacilus subtilis และ
Escherichia coli ได้ เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สําหรับดูแลแผลไหม้ ในโรงพยาบาลศิริราช (แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 15) โดยที่ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มสามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยทุก
ชนิดที่ใช้ ในการทดสอบได้ ดีกว่าซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซิริซนิ จากไหม เนื่องจากเซริ ซิน
เป็ นโปรตีนที่สามารถจับกับซิลเวอร์ ไอออนได้ จึงอาจส่งผลให้ ฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยของผลิตภัณฑ์
ลดลงเล็กน้ อย
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ตารางที่ 15 พื ้นที่รอบถ้ วยบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการวิจยั ซึง่ เชื ้อไม่สามารถเจริ ญได้

เชือ้ แบคทีเรี ยที่ใช้
ในการทดสอบ
Pseudomonas
aeruginosa
Methicillinresistant
Staphylococcus
aureus (MRSA)
Staphylococcus
aureus
Bacilus subtilis
Escherichia coli

เส้ นผ่ านศูนย์ กลางบริเวณที่เชือ้ ไม่ เจริญ (มิลลิเมตร)
ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีน ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีน ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีน
ครี มที่เติมเซิริซนิ จากไหม
ครี ม (Placebo)
(SIRIRAJ Cream)
1
2
3 เฉลี่ย 1
2
3 เฉลี่ย 1
2
3 เฉลี่ย
13.5 12.8 13.2 13.17 16.5 16.0 15.8 16.10 15.0 15.6 16.0 15.53

10

10

7.5

11.5

12

11.8 11.77 14.2 14.0 14.2 14.13 12.8 12.5 13.5 12.93

10.5 12.0
9.0 9.5

9.5
9.6

9.17

12.0 12.0 11.5 11.83

12

11.5 12.5 12.00

10.67 14 17.5 12.2 14.57 13.5 12.7 13.5 13.23
9.37 11.5 11.5 11.2 11.40 10.2 10.0 11.0 10.40

ผลการทดสอบความคงสภาพของ1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครี มและ1% ซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครีมที่เติมเซริซนิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8
ซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมและซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่
เตรี ยมสําหรับใช้ ในการศึกษา ผ่านการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่งและสภาวะปกติ โดยพบว่า
ในสภาวะเร่ งลักษณะทางกายภาพของครี มไม่มีการเปลี่ยนแปลง ครี มมีความคงตัวดี เนือ้ เนี ยน
ละเอียด ไม่แยกออกเป็ นสองวัฏภาค โดยพบว่าในรอบที่ 3 ของสภาวะเร่ ง สีของครี มมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยซึง่ อาจเกิดจากผลของอุณหภูมิหรื อการสูญเสียนํ ้าออกจากตํารับ จึงควรเน้ นให้
เก็บผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมขึ ้นสําหรับใช้ ในการศึกษาที่อณ
ุ หภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะปกติ
ลักษณะทางกายภาพของครี มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยในเดือนที่ 12 โดยผิวหน้ าของครี มลด
ความมันวาวลง สังเกตเห็นบางส่วนที่แห้ ง และมีสีเข้ มขึ ้นเล็กน้ อย แต่เมื่อคนให้ กระจายตัวลักษณะ
ของเนื ้อครี มกลับเป็ นปกติ การเกิดลักษณะดังกล่าวอาจเนื่องจากการระเหยของนํ ้าออกจากครี ม ทํา
การแก้ ไขโดยปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น
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ตารางที่ 16 ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการวิจยั ในสภาวะเร่ง โดยวิธีวฏั จักรการแช่แข็ง
และการละลาย (freeze-thaw cycling)
สภาวะที่ทดสอบ
(รอบที่)
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (1)

อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (1)

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (2)

อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (2)

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (3)

อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (3)

ลักษณะกายภาพของผลิตภัณฑ์
ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครี ม ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครี ม
ที่เติมเซริซนิ จากไหม
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่ ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่
พบการแยกชันของครี
้
ม
พบการแยกชันของครี
้
ม
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อเนียนละเอียด ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อเนียนละเอียด
กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการ
กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการ
แยกชันของครี
้
ม
แยกชันของครี
้
ม
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่ ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่
พบการแยกชันของครี
้
ม
พบการแยกชันของครี
้
ม เนื ้อครี ม
หนืดข้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่ ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่
พบการแยกชันของครี
้
ม
พบการแยกชันของครี
้
ม
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อเนียนละเอียด
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่ กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการ
พบการแยกชันของครี
้
ม เนื ้อครี ม
แยกชันของครี
้
ม
แข็งขึ ้นเล็กน้ อย
ครี มสีเหลืองอ่อน เนื ้อเนียนละเอียด ครี มสีเหลืองอ่อน สีของครี มเข้ มขึ ้น
กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการ
เล็กน้ อย เนื ้อครี มเนียนละเอียด
แยกชันของครี
้
ม
กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการ
แยกชันของครี
้
ม
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ตารางที่ 17 ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการวิจยั ในสภาวะปกติ

ระยะเวลา
เดือนที่ 1

เดือนที่ 3

เดือนที่ 6

เดือนที่ 9

เดือนที่
12

ลักษณะกายภาพของผลิตภัณฑ์
ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครี ม
ซิลเวอร์ ซงิ ค์ ซัลฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ
จากไหม
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก
ชันของครี
้
ม
ชันของครี
้
ม
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก
ชันของครี
้
ม
ชันของครี
้
ม
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก
ชันของครี
้
ม ผิวหน้ าครี มความมันวาวลดลง
ชันของครี
้
ม
เล็กน้ อย เมื่อคนให้ กระจายตัวเนื ้อครี มและ
ผิวหน้ าครี มกลับเป็ นปกติ
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก
ชันของครี
้
ม ผิวหน้ าครี มความมันวาวลดลง
ชันของครี
้
ม ผิวหน้ าครี มความมันวาวลดลง
เล็กน้ อย เมื่อคนให้ กระจายตัวเนื ้อครี มและ
เล็กน้ อย เมื่อคนให้ กระจายตัวเนื ้อครี มและ
ผิวหน้ าครี มกลับเป็ นปกติ
ผิวหน้ าครี มกลับเป็ นปกติ
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ครี มสีเหลืองอ่อนสมํ่าเสมอ เนื ้อครี มเนียน
ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก ละเอียด กระจายตัวบนผิวได้ ดี ไม่พบการแยก
ชันของครี
้
ม ผิวหน้ าครี มความมันวาวลดลง
ชันของครี
้
ม ผิวหน้ าครี มความมันวาวลดลง
เล็กน้ อย เมื่อคนให้ กระจายตัวเนื ้อครี มและ
เล็กน้ อย เมื่อคนให้ กระจายตัวเนื ้อครี มและ
ผิวหน้ าครี มกลับเป็ นปกติ
ผิวหน้ าครี มกลับเป็ นปกติ
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ภาคผนวก ซ
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ภาคผนวก ฌ
เอกสารชีแ้ จงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่ านแล้ วยังไม่ เข้ าใจ โปรดสอบถามหัวหน้ าโครงการวิจัย
หรื อผู้แทนให้ ช่วยอธิบายจนกว่ า จะเข้ าใจดี ท่ านอาจจะขอเอกสารนี้กลับไปอ่ านที่บ้านเพื่อ
ปรึ กษาหารื อกับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ ประจําตัวของท่ าน หรื อแพทย์ ท่านอื่น เพื่อ
ช่ วยในการตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจัย
ชื่อโครงการ

ประสิทธิศกั ย์ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมในการรักษา
แผลไหม้
ชื่อผู้วิจยั
นางสาวสิรินชุ พละภิญโญ
สถานที่วิจยั
หอผู้ป่วยไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวก (burn unit)
สถานที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ทงในและนอกเวลาราชการ
ั้
หอผู้ป่วยไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวก โทร. 08-9164-7114
ผู้ให้ ทนุ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั
โครงการวิจัยนีท้ ําขึ ้นเพื่อ พิสจู น์ ว่าซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริ ซินจากไหมมี
ประโยชน์ในผู้ป่วยไฟไหม้ /นํ ้าร้ อนลวก ช่วยกระตุ้นการหายของบาดแผลโดยไม่ก่อให้ เกิดการแพ้ ซึ่ง
จะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับคือ ได้ ทราบข้ อมูลในการพัฒนาซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนครี มที่เติม
เซริซนิ จากไหม ทังในด้
้ านประสิทธิศกั ย์และอาการไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ เพื่อเป็ นแนวในการ
สร้ างทางเลือกผลิตภัณฑ์ สําหรับบาดแผลไหม้ ที่ผลิตในประเทศไทยและสามารถนําข้ อมูลที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ กบั ผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บไฟไหม้ /นํ ้าร้ อนลวก
ท่านได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมการวิจยั นี ้เพราะ ท่านเป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บไฟไหม้ /นํ ้าร้ อนลวก
และอยูใ่ นเกณฑ์คดั เลือกที่เหมาะสม ดังนี ้
1.ท่านได้ รับบาดเจ็บมีบาดแผลไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกระดับ 2 ที่มีขนาดบาดแผลไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 15 ของพื ้นที่ร่างกาย (> 15% TBSA) และบาดแผลไม่มีการติดเชื ้อ
2. ท่านมีอายุระหว่าง 18-60 ปี
3. ท่านสามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้
4. ท่านยินยอมเข้ าร่วมในการวิจยั
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โครงการวิจยั นี ้จะมีผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั นี ้ทังสิ
้ ้นประมาณ 34 คน ระยะเวลาที่จะทําวิจยั ทังสิ
้ ้น
ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
- หากท่านตัดสินใจเข้ าร่วมการวิจยั แล้ ว ท่านมีโอกาสได้ รับการรักษาแผลไหม้ โดยซิลเวอร์ ซงิ ค์
ซัลฟาไดอะซีนครี มที่เติมเซริซนิ จากไหมหรือครี มซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีนสําหรับทาบาดแผล
เท่ากัน โดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังต่อไปนี ้ คือ
1. ได้ รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าการทํางานของตับ ไต นํา้ ตาลในเลือด ภาวะสมดุล
อิเล็กโตรไลต์ ในวันแรก, วันที่ 7, วันที่ 14, วันที่ 30 และวันก่อนออกจากโรงพยาบาล ครัง้ ละ
ประมาณ 5-10 ซีซี รวมปริมาณเลือดประมาณ 40 ซีซีตลอดโครงการวิจยั
2. ได้ รับการดูแลบาดแผลวันละ 1 ครัง้ ดังนี ้
-ล้ างแผลด้ วยนํ ้าเกลือ (normal saline) วัดขนาดบาดแผล แล้ วทาทับด้ วยยาครี ม
- ใช้ ก๊อซพับชนิดปลอดเชื ้อแห้ ง 5 ชัน้ (บริ ษัท ไทยก็อซ (Thai Gauze) จํากัด) คลี่คลุมลงบน
แผลให้ มิด
- วางทับด้ วยแกมจีสอดไส้ ชนิดปลอดเชื ้อ และปิ ดทับด้ วยเทปแต่งแผลชนิดใส
3. ภายหลังล้ างทําความสะอาดบาดแผล 30 นาที ประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยและ
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา เช่น ผื่น บวม แดง
4. ผู้วิจยั บันทึกข้ อมูลโภชนาการ อาหารที่ได้ รับ คํานวณพลังงานและปริ มาณโปรตีน รวมถึง
ยาอื่นๆที่ได้ รับในแต่ละวัน
5. ประเมินอัตราการติดเชื ้อของบาดแผล โดยการสังเกตจากลักษณะของบาดแผลว่ามีอาการ
ปวด บวม แดง ร้ อนบริ เวณผิวหนังที่ อยู่รอบขอบแผลมากกว่าปกติ หรื อแผลมีกลิ่นเหม็น
ผิดปกติหรื อมีหนอง มีเนื ้อเยื่อที่เน่าตาย ร่ วมกับผู้ป่วยมีไข้ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในการดูแล
รักษาผู้ป่วยไฟไหม้ จํานวน 2 ท่านร่วมกับการตรวจเพาะเชื ้อจากเนื ้อเยื่อบาดแผล
6. ดูแลบาดแผลกระทัง่ ได้ รับการวินิจฉัยว่าบาดแผลปิ ดโดยศัลยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ทําสรุ ป
ข้ อมูลของผู้ป่วย คือ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ป่วย โรคร่ วมขณะเข้ ารับการรักษา ระยะเวลาหายของ
บาดแผล ระยะเวลาที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้ อมูลโภชนาการ ประเมินภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยแผลไหม้ และค่าใช้ จ่ายในการรักษาจนกระทัง่ บาดแผลสมาน
แลแผลไหม้ ปกติสําหรับ
- ขันตอนการวิ
้
จยั ลําดับที่ 2-5 ถือเป็ นขันตอนการดู
้
ผู้ป่วยทุกราย
- ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นเมื่อเข้ าร่วมการวิจยั คือ โอกาสที่จะเกิดการแพ้ ได้ ซึง่
จากการรายงานที่ผา่ นมาของการใช้ ครี มซิลเวอร์ ซงิ ค์ซลั ฟาไดอะซีน มีโอกาสที่
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จะเกิดการแพ้ ได้ รวมถึงอาจเกิดการแพ้ จากเซริซนิ ซึง่ เป็ นโปรตีนจากไหม
แม้ วา่ จากรายงานที่ผา่ นมา ยังไม่พบการแพ้
หากท่ านไม่ เ ข้ าร่ วมในโครงการวิจัยนี ้ ท่ านก็จะได้ รับการตรวจเพื่อการวินิจ ฉั ยและ
รั กษาโรคของท่ านตามวิธีการที่เป็ นมาตรฐาน คือการให้ การดูแลบาดแผลโดยใช้ ครี มซิลเวอร์
ซิงค์ซลั ฟาไดอะซีนหรื อผลิตภัณฑ์สําหรับดูแลบาดแผลชนิดอื่นตามที่แพทย์พิจารณา
หากมีข้อข้ องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้ องกับการวิจยั หรื อเกิดผลข้ างเคียงที่ไม่พงึ ประสงค์จาก
การวิจยั จะได้ รับการช่วยเหลือคือ มีการติดตามและตรวจรักษาตลอดเวลาที่เข้ าร่วมโครงการ โดย
ท่านสามารถติดต่อ เภสัชกรหญิงสิรินชุ พละภิญโญ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9164-7114
หากมี ข้ อมู ล เพิ่มเติมทัง้ ด้ านประโยชน์ และโทษที่เกี่ ย วข้ องกั บ การวิจัย นี ้ ผู้ วิจัย
จะแจ้ งให้ ทราบโดยรวดเร็วไม่ ปิดบัง
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เข้ าร่ วมการวิจัยจะถูกเก็บรั กษาไว้ ไม่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ
เป็ นรายบุคคล แต่ จะรายงานผลการวิจัยเป็ นข้ อมูลส่ วนรวม ข้ อมูลของผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
เป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ ามาตรวจสอบได้ เช่ น ผู้ให้ ทุนวิจัย, สถาบัน หรือ
องค์ กรของรั ฐที่มีหน้ าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็ นต้ น
ผู้เข้ าร่ วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า และการไม่ เ ข้ าร่ วมการวิจัยหรื อถอนตัวออกจากโครงการวิจัย นี จ้ ะไม่ มี
ผลกระทบต่ อการบริการและการรักษาที่สมควรจะได้ รับแต่ ประการใด
หากท่านได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่ตรงตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารชี ้แจงนี ้ ท่านจะสามารถแจ้ งให้
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคน ทราบได้ ที่ สํานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 6 ร.พ.ศิริราช เบอร์ โทร. (02)419-6405-6 FAX (02)419-6405
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้ รบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ..................................................../วันที่.......................
(....................................................)
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ภาคผนวก ญ
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้ าพเจ้ า........................................................................................อายุ....................................ปี
อาศัยอยูบ่ ้ านเลขที่.................ถนน...............................................ตําบล.....................................
อํ า เภอ...................................................จั ง หวั ด ............................................................
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์ .............................................................
ขอแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่วมโครงการวิจยั เรื่ องประสิทธิศกั ย์ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซี
นครี มที่เติมเซริ ซนิ จากไหมในการรักษาแผลไหม้ โดยข้ าพเจ้ าได้ รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา
้
างๆ ที่จะต้ องปฏิบตั ิ หรื อได้ รับการปฏิบตั ิ การ
และจุดมุง่ หมายในการทําวิจยั รายละเอียดขันตอนต่
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดครัง้ ละประมาณ 5-10 ซีซี รวมประมาณ 40 ซีซีตลอดโครงการวิจยั ประโยชน์
้
าร่ วมการวิจัย รวมทัง้
ที่คาดว่าจะได้ รับของการวิจัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขันจากการเข้
แนวทางป้องกันและแก้ ไขหากเกิดอันตรายขึ ้น ค่าตอบแทนที่จะได้ รับ ค่าใช้ จ่ายที่ข้าพเจ้ าจะต้ อง
รับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้ อ่านข้ อความที่มีรายละเอียดอยู่ ในเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่ วมการวิจยั โดย
ตลอด อีกทังยั
้ งได้ รับคําอธิบายและตอบข้ อสงสัยจากหัวหน้ าโครงการวิจยั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าจึงสมัครใจเข้ าร่วมในโครงการวิจยั นี ้ : ประสิทธิศกั ย์ของซิลเวอร์ ซิงค์ซลั ฟาไดอะซี
นครี มที่เติมเซริ ซนิ จากไหมในการรักษาแผลไหม้ หากข้ าพเจ้ ามีข้อข้ องใจเกี่ยวกับขันตอนของการ
้
วิจยั หรื อหากเกิดผลข้ างเคียงที่ไม่พงึ ประสงค์จากการวิจยั ขึ ้นกับข้ าพเจ้ า(*) ข้ าพเจ้ าจะสามารถติดต่อ
กับเภสัชกรหญิงสิรินชุ พละภิญโญ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-1647114
หากข้ าพเจ้ า(*) ได้ รับการปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารชีแ้ จงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ข้ า พเจ้ า จะสามารถติ ด ต่ อ กับ ประธานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคนหรื อ ผู้แ ทน ได้ ที่
สํานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 6 โรงพยาบาลศิริราช โทร
(02)419-6405-6
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ข้ าพเจ้ าได้ ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้ าจะได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมทังทางด้
้
านประโยชน์และโทษจาก
การเข้ าร่วมการวิจยั และสามารถถอนตัวหรื องดเข้ าร่วมการวิจยั ได้ ทกุ เมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อ
การบริ การและการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้ าจะได้ รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้ ผ้ วู ิจยั ใช้ ข้อมูล
ส่วนตัวของข้ าพเจ้ าที่ ได้ รับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล โดยจะ
นําเสนอเป็ นข้ อมูลโดยรวมจากการวิจยั เท่านัน้
ข้ าพเจ้ าได้ เข้ าใจข้ อความในเอกสารชี แ้ จงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ......................................................
(.......................................................)
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั /ผู้แทนโดยชอบธรรม/วันที่.................................

ลงชื่อ......................................................
(ภญ.สิรินชุ พละภิญโญ)
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั /ผู้แทนโดยชอบธรรม/วันที่.................................

ในกรณีผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่อา่ นข้ อความทังหมดแทนผู
้
้ เข้ าร่วม
การวิจยั คือ..................................................................................จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นพยาน
ลงชื่อ......................................................
(.......................................................)
พยาน/วันที่.................................
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวสิรินุช พละภิญโญ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2527 ที่อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.
2549 และเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.
2551 ปั จ จุบัน ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นอาจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช าเภสัช กรรมปฏิ บัติ คณะเภสัช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

