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เซลล์ผิวหนังสำ�หรับแผลไหม้
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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของ Epidermal
Growth Factor (EGF) ร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนในการรักษาแผลไหม้ที่มีความหนาบางส่วน
วัสดุและวิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทางคลินิกแบบไปข้างหน้า (prospective clinical study) โดยศึกษา
ในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ความหนาบางส่วน อายุระหว่าง 18-60 ปี มีขนาดพื้นที่แผลไหม้มากกว่าร้อยละ 20
ของพื้นที่ผิวของร่างกาย จำ�นวน 9 ราย โดยใช้ครีมทาบริเวณแผลไหม้วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ประเมิน
อาการปวดโดยใช้แบบประเมินอาการปวด และการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าการทำ�งานของตับและไตในวันแรกรับ
และในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการรักษา
ผลการศึกษา: ในสัปดาห์แรกพบผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินความปวดมากที่สุด และลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 สำ�หรับค่าการทำ�งานของตับและไต พบระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase
(AST) และ alanine transaminase (ALT) มีค่าสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นการรักษา อย่างไรก็ตาม
ค่าเหล่านี้ค่อยๆ ลดลงจนอยู่ในช่วงปกติเมื่อ 2 สัปดาห์ ซึ่งตลอดการศึกษานี้ไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณ
บาดแผล
สรุป: ครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF ร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนปลอดภัยต่อการใช้ในผู้ป่วยแผลไหม้ที่มี
ความหนาบางส่วน
คำ�สำ�คัญ: ความปลอดภัย, ซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน, บาดแผลไหม้, สารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนัง

Abstract:

Objective: This clinical study was undertaken to investigate the efficacy and safety of topical Epidermal
Growth Factor (EGF) plus silver sulfadiazine cream for the treatment of partial thickness burn wounds.
Materials and methods: This investigation was a prospective clinical study in patients with partial
thickness burn wounds. Patients eligible for this study must have burn area higher than 20% of total
body surface area and be aged between 18 and 60 years. Total of 9 patients was recruited into this
study and all patients were treated with EGF plus silver sulfadiazine cream once daily for consecutively
4 weeks. Pain score was evaluated using a visual analog scale and blood serum was used to evaluate
liver and kidney function on the day of enrollment and on the 7th, 14th, 21st and 28th day of treatment.
Results: Average pain score was the highest at the first time of treatment and then significantly declined
after that. Liver and kidney functions were almost in normal range except aspartate aminotransferase
(AST) and alanine transaminase (ALT), which were a little over the upper limit at initial of treatment then
subsided to normal in the second week. There was no abnormality at the wound site throughout the study.
Conclusions: It is concluded that EGF plus silver sulfadiazine cream is safe for the treatment of
partial thickness burn wounds.
Key words: burn wound, epidermal growth factor, safety, silver sulfadiazine
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บทนำ�

ในชีวิตประจำ�วันอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำ�ร้อนลวกเป็น
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลก ปี พ.ศ. 25471 พบว่าภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด (ร้อยละ 34)
โดยมีสาเหตุจากอุบตั เิ หตุไฟไหม้ (ร้อยละ 14) ซึง่ อุบตั เิ หตุ
ไฟไหม้นี้ก่อให้เกิดเสียหายต่อทรัพย์สิน อีกทั้งผู้ประสบ
เคราะห์อาจต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อได้รับการ
ช่วยชีวติ ให้พน้ ขีดอันตราย รวมถึงการดูแลรักษาบาดแผล
อย่างใกล้ชิด หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่าง
การรักษา อาจทำ�ให้เสียโอกาสในการกลับเข้าทำ�งาน
และกลายเป็ น ภาระของครอบครั ว 2 ดั ง นั้ น การรั ก ษา
ผู้ ป่ ว ยแผลไหม้ จึ ง เป็ นสิ่งสำ � คัญ โดยทั่วไปการรักษา
บาดแผลไหม้ ส ามารถแบ่ ง ตามความลึ ก ของแผลได้
3 ระดับ3,4 ได้แก่ แผลไหม้ระดับที่ 1 มีพยาธิสภาพ
อยู่ในชั้นหนังกำ�พร้า นิยมให้การรักษาโดยใช้โลชั่นเพื่อ
ให้ความชุ่มชื้น แผลไหม้ระดับที่ 2 หรือแผลไหม้ที่มี
ความหนาบางส่วน มีความลึกอยูใ่ นชัน้ หนังแท้ บาดแผล
ระดั บ นี้ จ ะสามารถหายได้เองโดยกลไกการเจริญของ
เซลล์ผิวหนังร่วมกับการหดรั้งของแผล โดยทั่วไปแพทย์
พิจารณาใช้ยาทารักษาแผลไหม้หรืออาจปิดด้วยแผ่น
ปิดแผล แผลไหม้ระดับที่ 3 มีความลึกตั้งแต่ระดับชั้น
ไขมันเป็นต้นไป ซึ่งแผลความลึกระดับนี้จะไม่หายเอง
แพทย์จึงนิยมผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังทดแทน เป้าหมาย
ในการรักษาแผลไหม้ คือ การเร่งการหายของแผล
ร่ ว มกั บ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ บริ เ วณบาดแผล ซึ่ ง ครี ม
ซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน ความเข้มข้นร้อยละ 1 เป็น
ยาทามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการรักษาแผลไหม้5
เนื่องจากมีราคาไม่แพง ทาได้สะดวก ไม่ติดสีดำ�บริเวณ
แผล มีฤทธิ์ป้องกันเชื้อได้กว้าง เช่น Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans และ Proteus species6
อย่ า งไรก็ ต ามสารชนิ ดนี้ไม่มีคุณสมบัติในการเร่งการ
หายของบาดแผลซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการรักษา
แผลไหม้ ดังนัน้ จึงมีความพยายามในการนำ�สารประกอบ
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ชนิดต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบในครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซี น เพื่ อ เร่ ง กระบวนการเจริ ญ ของเซลล์ ผิ ว หนั ง
และทำ�ให้แผลปิดสนิทเร็วขึ้น
Epidermal Growth Factor (EGF) เป็น
องค์ประกอบของสารน้ำ�ต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำ�ลาย7
น้ำ�ย่อยในทางเดินอาหาร8 น้ำ�ไขสันหลัง9 และน้ำ�นม7
สารชนิดนี้สามารถจับกับตัวรับ (Epidermal Growth
Factor Receptor: EGFR) ซึ่งตัวรับชนิดนี้อยู่บริเวณ
ชั้ น หนั ง กำ � พร้ า จึ ง มี ส่ ว นในกระบวนการสร้ า งเซลล์
ผิ วใหม่ กระตุ้ นให้ เ ซลล์ ห นั ง กำ � พร้ า งอกใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น
(re-epithelialization) จากการศึกษาของ Brown
และคณะ 10 ปี พ.ศ. 2532 กล่ า วว่ า การใช้ ค รี ม ที่ มี
ส่วนประกอบของ EGF ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ทาบริ เ วณแผลที่ มี ค วามหนาบางส่ ว น
(split thickness wound) วันละ 2 ครั้ง พบว่า กลุ่ม
แผลที่ใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF และครีมที่มี
ส่ ว นประกอบของซิ ล เวอร์ ซั ล ฟาไดอาซี น ร่ ว มกั บ
EGF จะหายภายใน 2 วัน ถึงร้อยละ 50 และ 60
ตามลำ � ดั บ ซึ่ ง เร็ ว กว่ า การหายของแผลกลุ่ ม ควบคุ ม
2 เท่า นอกจากนี้ EGF ยังสามารถกระตุ้นการสร้าง
เนื้อเยื่องอกทดแทน การรวมตัวของเซลล์สร้างเส้นใย
มี ผ ลให้ เ ซลล์ ยึ ด ติ ด กั นได้ ม ากขึ้ น ในการศึ ก ษาของ
Laato11 ในปี พ.ศ. 2530 ศึกษาการกระตุ้นการหาย
ของแผลจาก EGF ในความเข้มข้นต่างๆ กันในหนู
ที่ทำ�ให้เกิดแผล ผู้วิจัยนำ�ฟองน้ำ�มาฝังไว้บริเวณแผล
ให้ EGF ความเข้มข้น 0.2, 1 และ 5 ไมโครกรัมต่อ
สารละลายซีรั่มอัลบูมินความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ฉีดเข้า
ในโพรงฟองน้ำ�ทุกวันเป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่ากลุ่ม
ที่ใช้ EGF ขนาด 5 ไมโครกรัม มีการสร้างเนื้อเยื่อ
งอกทดแทน พบการเพิ่มขึ้นของปริมาณเลือดไหลเวียน
ภายหลังจากการฉีด EGF 7 วันมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
EGF อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ด้วยสาเหตุนี้ EGF จึง
ถูกพัฒนาขึ้นสำ�หรับใช้รักษาผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง เช่น
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูป้ ว่ ยมะเร็ง12,13 รวมถึงน่าจะเอือ้ ประโยชน์
ในผู้ป่วยแผลไหม้ เพื่อเร่งกระบวนการปิดของบาดแผล
เพิม่ การสร้างคอลลาเจน และกระตุน้ การหายของบาดแผล
211

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครีมกระตุ้นการสร้าง
เซลล์ผิวหนังสำ�หรับแผลไหม้

นันทพร นามวิริยะโชติ และคณะ

ในด้านการศึกษาความปลอดภัยจากการใช้ EGF
พบการศึกษาในผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า14 และแผล
จากการฉายรังสีในปากผู้ป่วยมะเร็ง15 ซึ่งรายงานว่าไม่มี
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ แ ต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ต าม
ในการศึ ก ษาความปลอดภั ย ของการใช้ เ จลที่ มี ส่ ว น
ประกอบของ EGF ในผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า พบ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงเพียงเล็กน้อย
เช่น ระคายเคือง ผื่นผิวหนัง และอาการปวด16 สำ�หรับ
การรายงานอาการไม่ พึ ง ประสงค์ ใ นผู้ ป่ ว ยแผลไหม้
ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาดังกล่าว และเนือ่ งจากแผลไหม้
มีพยาธิสภาพแตกต่างจากแผลชนิดอื่น โดยแผลไหม้
มีบริเวณของบาดแผลกว้างและลึก ดังนั้นการดูดซึมของ
ยาทาบริเวณแผลซึง่ ไม่มผี วิ หนังปกคลุมอาจทำ�ให้รา่ งกาย
ได้รับยาปริมาณมาก และอาจส่งผลต่อการทำ�งานของ
อวัยวะที่สำ�คัญในร่างกายได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแผลไหม้
ด้วยครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF ร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ไม่มีประวัติแพ้สารหรือยาที่ใช้ใน
การวิจัย เช่น ซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน หรือส่วนประกอบ
อืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นตำ�รับ และมีความสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา

วัสดุและวิธีการ

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ลั ก ษณะ
ไปข้างหน้า (prospective clinical study) ผู้ป่วยที่
เข้าการศึกษานีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผลไหม้ความหนาบางส่วน
(ระดับ 2) ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4
โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 อายุระหว่าง 18-60 ปี
มีขนาดพื้นที่แผลไหม้มากกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว
ของร่างกาย โดยที่แผลไหม้จะต้องไม่ได้รับการรักษา
แผลด้วยวีธีการใดๆ มาก่อน ไม่มีโรคที่อาจมีผลทำ�ให้
การหายของบาดแผลช้าลง เช่น เบาหวาน โรคตับ
หรือไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับเลือด หรือ
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ ในกรณีหญิงวัยเจริญพันธุ์
จะต้องได้รับการตรวจก่อนเข้าร่วมการวิจัยว่าไม่ตั้งครรภ์
และในระหว่ า งดำ � เนิ น การวิ จั ย ต้ อ งมี ก ารคุ ม กำ � เนิ ด
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ขั้นตอนการศึกษา
ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาจะได้ รั บ การทำ� แผล
วันละ 1 ครั้ง เริ่มจากให้ผู้ป่วยรับประทานยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม จำ�นวน 2 เม็ด ก่อน
ทำ�แผลเป็นเวลา 30 นาที ทำ�ความสะอาดแผลไหม้
ด้วยน้�ำ เกลือนอร์มลั สังเกตอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้
บริเวณบาดแผล เช่น อาการบวม แดง หรือมีกลิน่ ผิดปกติ
โดยแพทย์ แ ละพยาบาลชำ � นาญการจำ � นวน 2 คน
หลังจากการประเมินบาดแผลแล้ว จึงทาครีมที่มีส่วน
ประกอบของ EGF ความเข้มข้น 0.06 กรัม ร่วมกับ
ซิลเวอร์ซลั ฟาไดอาซีน 0.01 กรัมต่อน้�ำ หนักครีม 1 กรัม
บริเวณแผลไหม้ให้มคี วามหนาประมาณ 2-5 มิลลิเมตร17
ปิดทับด้วยผ้าก๊อซชนิดปราศจากเชื้อ ปิดคลุมแผลให้มิด
วางทับด้านบนด้วยแกมจีปราศจากเชื้อ และปิดทับด้วย
เทปแต่งแผลชนิดใส ภายหลังการทำ�แผล 30 นาที ผูว้ จิ ยั
ให้ผู้ป่วยประเมินระดับอาการปวดด้วยตนเอง โดยใช้
แบบประเมินอาการปวด สำ�หรับข้อมูลด้านความปลอดภัย
ของระบบการทำ�งานของอวัยวะในร่างกาย ผูป้ ว่ ยจะได้รบั
การเจาะเลือดเพือ่ ตรวจค่าการทำ�งานของตับและไตในวัน
แรกรับและในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการรักษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ น้ำ�หนัก ความดัน
โลหิต ระดับอาการปวด รายงานด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูลที่เวลาต่างๆ ด้วยสถิติ Repeated Measure
Analysis of Variance (ANOVA) สำ�หรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ ประวัติทางสังคม สาเหตุ
การเกิ ด แผลไหม้ รายงานด้ ว ยจำ � นวนและร้ อ ยละ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป Statistical
Package for the Social Science (SPSS.co.th,
Bangkok, Thailand) กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญที่ 0.05
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ผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าการศึกษาและมีความ
ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยั มีจ�ำ นวน 9 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 78) อายุเฉลีย่ 38 ปี ขณะแรกรับ
มีสัญญาณชีพมากกว่าค่าปกติ และมีร้อยละเฉลี่ยของ
พื้นที่แผลไหม้เท่ากับ 32.56 ของพื้นที่ผิวร่างกาย โดย
สาเหตุ ก ารเกิ ด แผลไหม้ นั้ น เกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ไ ฟไหม้
มากที่สุด (ร้อยละ 67) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและ
แผลไหม้ (ตารางที่ 1)
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
		 ระดับความเจ็บปวด
		 ระดั บ ความเจ็ บ ปวดภายหลั ง การทำ � แผล
(รู ป ที่ 1) ผู้ ป่ ว ยจะประเมิ น ความปวดด้ ว ยตนเอง
ภายหลั ง จากการทำ � แผล 30 นาที โดยกำ � หนดให้
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คะแนน 0 หมายถึ ง ไม่ มี อ าการปวด คะแนน 5
หมายถึ ง มี อ าการปวดปานกลาง และคะแนน 10
หมายถึง มีอาการปวดมากที่สุด ในช่วงแรกรับของ
การรักษา ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินความปวด
เท่ากับ 6.00±1.22 คะแนน โดยเมื่อพิจารณาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื้ น ที่ แ ผลไหม้ แ ละระดั บ อาการปวด
ในสัปดาห์แรกพบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก (p
<0.05) ระดั บ อาการปวดจะลดลงอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ
ทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ที่ 0 และ
1 กับสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ภายหลังจากสัปดาห์ที่ 2
ระดั บ อาการปวดจะลดลงเล็ ก น้ อ ยจนกระทั่ ง ครบ 4
สัปดาห์ ซึง่ เมือ่ ครบ 4 สัปดาห์ ผูป้ ว่ ยมีคะแนนความปวด
เฉลีย่ เท่ากับ 1.33±0.58 คะแนน โดยคะแนนความปวด
เฉลี่ยตลอด 4 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 3.21±2.02 คะแนน
(รูปที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและแผลไหม้ (จำ�นวน 9 ราย)
ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จำ�นวน (ร้อยละ)

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
		 เพศชาย
7 (77.78)
		 อายุ (ปี)
38±14.95
		 ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
			 - ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว
140.11±11.11
			 - ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว
85.33±12.74
		 อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้งต่อนาที)
102.97±27.52
		 อัตราการหายใจ (ครั้งต่อนาที)
22.44±1.33
		 น้ำ�หนักแรกรับ (กิโลกรัม)
67.12±8.00
		 ระดับน้ำ�ตาลในเลือด (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
107.56±15.10
		 ประวัติการดื่มสุรา
2 (22.22)
		 ประวัติการสูบบุหรี่
2 (22.22)
		 ประวัติการแพ้ยาหรืออาหารหรือสารเคมี
1 (11.11)
2. ข้อมูลพื้นฐานของแผลไหม้
		 สาเหตุการเกิดบาดแผลไหม้				
			 - ไฟไหม้
6 (66.67)
			 - น้ำ�ร้อนลวก
2 (22.22)
			 - สารเคมี
1 (11.11)
		 ขนาดของบาดแผลไหม้ (ร้อยละของพื้นที่ผิวร่างกาย)
32.56±8.52
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8

คะแนนความปวด

6

4

2

0

สัปดาห์ที่ 0

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ระยะเวลาหลังได้รับการรักษา
หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

รูปที่ 1 แสดงคะแนนความเจ็บปวดภายหลังการทำ�แผล

		 การทำ�งานของตับและไต
		 การศึ ก ษาความปลอดภั ย ของการทำ � งาน
ของตับและไต ผู้ป่วยจะได้รับการเจาะเลือดเมื่อแรกรับ
และทุก 1 สัปดาห์ จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ซึ่งการศึกษานี้พิจารณาจากการตรวจปริมาณเอนไซม์
aspartate aminotransferase (AST), alanine transaminase (ALT) และ alkaline phosphatase (ALP)
ในการศึ ก ษาความปลอดภั ย ของการทำ � งานของตั บ
สำ � หรั บ การศึ ก ษาความปลอดภั ย ของการทำ � งานของ
ไต จะพิจารณาปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (blood
urea nitrogen; BUN) และปริมาณครีอาทินีนในซีรั่ม

(serum creatinine; SCr) เมื่อเริ่มต้นศึกษาผู้ป่วย
การทำ�งานของไตเป็นปกติ (BUN และ SCr เท่ากับ
15.52±2.32 และ 1.00±0.22 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลำ�ดับ) แต่คา่ เอนไซม์ AST และ ALP มีคา่ มากกว่า
ค่าปกติเล็กน้อย (45±8.51 และ 40.89±6.09 ยูนิต
ต่อลิตร ตามลำ�ดับ) ซึ่งทั้งสองค่านี้จะค่อยๆ ลดลงจน
มีค่าอยู่ในช่วงปกติเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 โดยพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในระหว่างสัปดาห์ที่ 0
และ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาสารเคมีในเลือดภายหลังสิ้นสุด
การศึกษาพบว่าไม่พบการทำ�งานของตับและไตทีผ่ ดิ ปกติ
(รูปที่ 2 และรูปที่ 3)
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ระยะเวลาหลังได้รับการรักษา
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สัปดาห์ที่ 4

ระยะเวลาหลังได้รับการรักษา
หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดย BUN = blood urea nitrogen, SCr = serum creatinine

รูปที่ 2 แสดงสารเคมีในเลือดและแสดงการทำ�งานของไต ในระยะเวลาที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์
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ปริมาณสารเคมีในเลือด (ยูนิต/ลิตร)
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สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ระยะเวลาหลังได้รับการรักษา
หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดย AST = aspartate aminotransferase (AST) ค่าปกติ 5-40
ยูนิต/ลิตร ALT = alanine transaminase ค่าปกติ 7-56 ยูนิต/ลิตร ALP = alakline phosphatase ค่าปกติ 30-120
ยูนิต/ลิตร

รูปที่ 3 แสดงสารเคมีในเลือดและแสดงการทำ�งานของตับ ในระยะเวลาที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์
		 นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ติ ด ตามการใช้ ย ากลุ่ ม
อื่นๆ ในผู้ป่วยที่อาจมีผลต่อการทำ�งานของตับและไต
ซึ่ ง กลุ่ ม ยาที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ ย าแก้ ป วดและยาปฏิ ชี ว นะ
พบว่า ยาแก้ปวดที่มีการใช้ขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ได้แก่ tramadol, ibuprofen, paracetamol และ
morphine ซึ่งพบว่าขนาดที่ใช้ต่อวันของยาแต่ละชนิด
ไม่เกินขนาดสูงสุดที่แนะนำ�ให้ใช้ได้ ในส่วนของยา
ปฏิชีวนะที่ผู้ป่วยได้รับในระหว่างการรักษาโดยผู้ป่วย
บางรายที่แพทย์สงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อมีการได้รับยา
ผ่านหลอดเลือดดำ�ดังนี้ cefazolin หรือ amoxicillin
ร่วมกับ clavulanic acid หรือ meropenam หรือ
ceftazidime ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถรับประทาน
ได้ตามปกติ แพทย์มีการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในรูปแบบ
การรั บ ประทานสำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ส งสั ย ว่ า มี ก ารติ ด เชื้ อ

ได้แก่ amoxicillin ร่วมกับ clavulanic acid หรือ
ciprofloxacin จากการตรวจสอบวิธีการบริหารยาแล้ว
พบว่าอยู่ในช่วงของการรักษาโดยจะบริหารยาเป็นระยะ
เวลา 7-10 วัน รวมถึงมีการตรวจวัดระดับเอนไซม์ใน
ตับและค่าการทำ�งานของไตในทุกสัปดาห์ทั้งก่อนและ
หลังได้รบั ยา แม้วา่ ค่าสารเคมีในเลือดทีแ่ สดงการทำ�งาน
ของตับและไตอาจมีผลจากยาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยใช้ร่วมด้วย
แต่สาเหตุที่สำ�คัญน่าจะเกิดจากสภาวะความเจ็บป่วย
ของโรคกล่าวคือ ผู้ป่วยแผลไหม้มีขนาดของบาดแผล
มากกว่าร้อยละ 20 ซึง่ มีความรุนแรงมาก ความเจ็บป่วย
ดังกล่าวมีผลให้ร่างกายเกิดภาวะเครียด มีการสลาย
โปรตีนจากกล้ามเนื้อเป็นพลังงานจำ�นวนมาก จึงทำ�ให้
มีการเพิ่มสูงขึ้นของ BUN และ liver enzyme ได้
อย่างไรก็ตาม ค่าความผิดปกตินี้จะปรากฏเพียง 1-2
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Efficacy and Safety of EGF plus SSD Cream for Burn
Wound Treatment

Namviriyachote N, et al.

สัปดาห์เท่านั้น เนื่องจากเมื่อแผลใกล้หาย การสูญเสีย
โปรตีนจะลดลง ทำ�ให้ค่าสารเคมีเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาพบว่าระดับของสารเคมี
ที่ แ สดงการทำ � งานของตั บ และไตจะสู ง ขึ้ นในช่ ว งเริ่ ม
การศึกษา (สัปดาห์ที่ 0) จากนั้นจะลดลงสู่ค่าปกติใน
สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ประกอบกับการใช้ยาทา (ครีมที่มี
ส่วนประกอบของ EGF และซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน)
ซึ่งมีการบริหารยาจนกระทั่งบาดแผลปิดสนิท ไม่พบว่า
ค่ า สารเคมี ที่ แ สดงการทำ �งานของตับและไตมีระดับที่
ผิดปกติในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ตรวจวัด
ระดับยาในเลือดเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับ
งานวิจัย ผู้ป่วย และโรงพยาบาล โดยผู้วิจัยใช้วิธีสังเกต
ลั ก ษณะทั่ วไปของผู้ ป่ ว ยรวมถึ ง การตรวจค่ า สารเคมี
ในเลื อ ดทุ ก สั ป ดาห์ แ ทนการตรวจวัดระดับยาในเลือด
เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษามีความปลอดภัยกับผู้ป่วย

การทำ � งานของตั บ และไต พบระดั บ เอนไซม์ AST
และ ALT มากกว่ า ค่ า ปกติ เ ล็ ก น้ อ ยในสั ป ดาห์ แ รก
อย่างไรก็ตามค่าเหล่านี้ค่อยๆ ลดลงจนอยู่ในช่วงปกติ
เมื่ อ 2 สั ป ดาห์ ซึ่ ง ตลอดการศึ ก ษานี้ ไ ม่ พ บความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณบาดแผล
การศึกษาระดับอาการปวด ระดับคะแนนเฉลี่ย
อาการปวดเมื่อเริ่มต้นการศึกษา (สัปดาห์ที่ 0) มาก
ที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยเพิ่งได้รับการบาดเจ็บไม่นานและ
แผลมี ข นาดกว้ า ง โดยในการศึ ก ษาของ Atchison
และคณะ18 กล่าวถึงคะแนนประเมินความปวดมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับขนาดพื้นที่แผลไหม้ อย่างไรก็ตาม
คะแนนการประเมิ น อาการปวดอาจขึ้ น กั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ
ด้วย เช่น เพศ และอายุ19 ภายหลังจากสัปดาห์แรกของ
การรักษา คะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการปวดจะลดลง
จนกระทั่งบาดแผลหาย ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของ
Muangman และคณะ20 รายงานถึงระดับอาการปวด
เฉลี่ยในผู้ป่วยแผลไหม้จากการใช้ครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนเปรียบเทียบกับแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรคอลลอยด์
พบว่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินอาการปวดในวันที่ 0, 3
และ 7 ค่อยๆ ลดลงในทั้งสองกลุ่ม และการศึกษาของ
Palapinyo และคณะ21 ปี พ.ศ. 2554 รายงานระดับ
ความปวดจากการใช้ครีมซิลเวอร์ซิงค์ซัลฟาไดอาซีน
เปรียบเทียบกับครีมซิลเวอร์ซิงค์เซริซินซัลฟาไดอาซีนที่
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ พบว่าทัง้ สองกลุม่ มีคะแนนเฉลีย่
การประเมินความปวดไม่แตกต่างกันและลดลงเรื่อยๆ
ในแต่ละสัปดาห์ของการศึกษา เมือ่ พิจารณาคะแนนเฉลีย่
การประเมินอาการปวดตลอดการศึกษา พบว่ามีแนวโน้ม
น้อยกว่าการศึกษาของที่ผ่านมา22,23 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
จากในการศึกษานี้ ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั การรักษาด้วยครีม
ที่มีส่วนประกอบของสารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนัง
ร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน จึงอาจส่งผลให้บาดแผล
หายเร็วขึ้น ระดับความปวดจึงลดลง นอกจากนี้ผู้ป่วย
ได้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม
จำ�นวน 2 เม็ด ก่อนเริม่ ทำ�แผล 30 นาที ซึง่ ระดับอาการ
ปวดจะประเมินภายหลังการทำ�แผล 30 นาที จึงอาจมีผล
จากระดับยาบรรเทาอาการปวดทีร่ บั ประทานก่อนทำ�แผล

		 การสังเกตลักษณะบาดแผลไหม้
		 การสังเกตลักษณะแผลไหม้บริเวณบาดแผล
ได้แก่ ลักษณะบวม แดง มีน้ำ�หนองออกมามากผิดปกติ
บริ เ วณบาดแผล โดยจะประเมิ น ทุ ก วั น ขณะทำ � แผล
ผู้ประเมินประกอบด้วย แพทย์และพยาบาลชำ�นาญการ
จำ�นวน 2 คน ซึ่งจากการประเมินไม่พบความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้น

วิจารณ์

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การติดตามประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยจากการใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของ
EGF ร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนในการรักษาแผล
ไหม้ที่มีความหนาบางส่วน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วย
ที่มีแผลไหม้ความหนาบางส่วนจำ�นวน 9 ราย ได้รับการ
ทำ � แผลโดยการทำ � ความสะอาดและใช้ ค รี ม ทาบริ เ วณ
แผลไหม้วันละ 1 ครั้งต่อเนื่องกันจนครบ 4 สัปดาห์
ผลการศึ ก ษาพบว่ าในสั ป ดาห์ แ รกพบผู้ป่ ว ยมี ค ะแนน
เฉลี่ยการประเมินความปวดมากที่สุด และลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 สำ�หรับค่า
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ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครีมกระตุ้นการสร้าง
เซลล์ผิวหนังสำ�หรับแผลไหม้

นันทพร นามวิริยะโชติ และคณะ

ในการศึกษาความปลอดภัยของการใช้ครีมที่มี
ส่วนประกอบของ EGF ต่อการทำ�งานของอวัยวะตับและ
ไต พบว่า ค่าสารเคมีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปกติ จึงกล่าว
ได้ ว่ า การใช้ ค รี ม ดั ง กล่ า วน่ า จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ทำ�งานของตับและไต ในการศึกษาของ Coombs และ
คณะ24 ปี พ.ศ. 2535 รายงานการดูดซึมของซิลเวอร์
จากการใช้ครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนในผู้ป่วยแผลไหม้
โดยระดับของซิลเวอร์ในกระแสเลือดจะสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
ใน 6 ชั่วโมง ซึ่งแม้จะมีปริมาณของซิลเวอร์ในร่างกาย
มาก แต่ ก ารทำ � งานของอวั ย วะตั บ และไตกลั บ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับของซิลเวอร์ในกระแสเลือด โดย
หลังจากที่ใช้ครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนอย่างต่อเนื่อง
ระดั บ ซิ ล เวอร์ จ ะคงที่ และค่อยๆ ลดระดับลงจนเข้าสู่
ระดับปกติเมือ่ 5 สัปดาห์ สอดคล้องกับการศึกษาความ
ปลอดภัยจากการใช้แผ่นปิดแผลที่มีส่วนประกอบของ
ผลึกนาโนซิลเวอร์ (nanocrystalline silver) ในผู้ป่วย
แผลไหม้จำ�นวน 30 ราย ติดตามผลการรักษานาน
6 เดื อ น พบว่ าไม่ พ บความผิ ด ปกติ ที่ ก่ อให้ เ กิ ด พิ ษ
เกี่ยวกับเลือดและสารเคมีในเลือด25 สำ�หรับการศึกษา
ความปลอดภัยจากการใช้ EGF ต่ออวัยวะในร่างกาย
จากการศึกษาของ Cross และ Roberts26 ปี พ.ศ.
2542 เกี่ยวกับการกระจายตัวของสารละลาย EGF
จากแผลความลึกระดับที่ 3 ในหนู โดยศึกษาในวันที่
0, 2 และ 7 หลังจากทำ�ให้เกิดแผล พบว่า EGF จะถูก
ดู ดซึ ม จากแผลและกระจายตัวอยู่ในระดับชั้นเนื้อเยื่อ
งอกทดแทน (granulation tissue) สำ�หรับการแทรกซึม
ของ EGF ลงสู่ชั้นไขมันและกล้ามเนื้อมีน้อยมาก และ
ในการศึกษาของ Aguilera และคณะ27 ในปี พ.ศ.
2552 เกี่ยวกับการแทรกซึมของ EGF ในรูปแบบต่างๆ
ผ่านชั้นหนังหมู พบว่า EGF ในรูปแบบครีม สามารถ
แทรกซึมผ่านชั้นหนังหมูได้น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับ EGF ในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผลของ
EGF ร่ ว มกั บ ซิ ล เวอร์ ซั ล ฟาไดอาซี นในรู ป แบบครี ม
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ อ าจไม่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบการทำ � งาน
ในร่างกาย โดยเฉพาะตับและไต ความปลอดภัยจาก
การใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF ร่วมกับซิลเวอร์-

ซัลฟาไดอาซีนจึงน่าจะมีผลเฉพาะบริเวณพืน้ แผลทีส่ มั ผัส
กับ ครี ม ซึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาลั กษณะแผลโดยแพทย์ แ ละ
พยาบาลผู้ ชำ� นาญการพบว่ าไม่ พ บความผิดปกติใ ดๆ
ที่เกิดขึ้นบริเวณบาดแผลในระหว่างการใช้ครีมชนิดนี้
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีจำ�นวนตัวอย่างไม่มากนัก
จึ ง อาจไม่ ส ามารถบอกถึ ง ความปลอดภั ย จากการใช้
ครีมที่มีส่วนประกอบของ EGF ร่วมกับซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนได้ชัดเจน ประกอบกับการศึกษานี้ศึกษาใน
แผลไหม้ที่มีความลึกระดับที่ 2 เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ขยายผลการศึกษาไปสู่แผลไหม้ที่มีความลึกระดับที่ 3
ได้ ดังนัน้ จึงควรเพิม่ จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างและเลือกศึกษา
ในกลุ่มแผลไหม้กลุ่มอื่นสำ�หรับการศึกษาต่อไป
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สรุป

การใช้ครีมที่มีสวนปร
่
ะกอบของ EGF ร่วมกับ
ซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนในผู้ป่วยแผลไหม้ความหนา
บางส่วน ไม่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การรักษา ไม่ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น มีค่า
ระดับสารเคมีที่แสดงถึงการทำ�งานของตับและไต
อยู่ ใ นช่ วงป กติ และไม่ ก่ อ ความผิ ด ปกติ บ ริเวณ
บาดแผล

กิตติกรรมประกาศ
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คุ ณ สุ ภ าพรรณ สุ ว รรณโชติ และพยาบาลประจำ �
หอผู้ ป่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ 4 โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ทุ ก ท่ า น
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการทำ�วิจัยจนสำ�เร็จ
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