
โรคแบคที่เรียกินเนื้อ (Necrotizing fasciitis) เป็นโรคติดเชื้อ
แบคทเีรยีอย่างรุนแรงทีผ่วิหนังถึงชัน้เนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อแบบ
รุนแรง ท าใหเ้กดิการตดิเชือ้และเน่าตายของเนื้อเยื่อ และลุกลาม
อย่างรวดเรว็ อาการทีพ่บไดบ้่อย คอื มไีข้ แผลบวม แดง มสีาร
คดัหลัง่ออกจากแผล ถา้หากผูป่้วยไม่ไดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธภิาพอาจส่งผลให้เกดิภาวะทุพพลภาพ หรอือาจ
เสยีชวีติไดส้งู ซึง่ในปัจจุบนัการรกัษาทีน่ิยมใช้ ไดแ้ก่ การผ่าตดั
เอาเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อหรอืเนื้อเยื่อที่เน่าตายออก (surgical 

debridement) ร่วมกบัการท าแผลดว้ยการใชอุ้ปกรณ์การท าแผล
ขัน้สงู (Advancedwound dressing) 

ประเมนิแผลหลงัท า 2 สปัดาหพ์บว่า wound bed พบ granulation 

100 %, no slough tissue, ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางลดลงเหลอื กวา้ง
18 ซม. ยาว 32 ซม. wound edge: epithelializing, surrounding 

skin: intact, exudate: mild serous, odor: none แพทยพ์จิารณาท า
split thickness skin graft (STSG) หลงัท า STSG 2 สปัดาห์ พบว่า
ผวิหนงัเจรญิตดิแผล 98%

ผลของการใช้การท าแผลแบบผสมผสานต่อการหายของแผลแบคทเีรียกนิเน้ือ (Necrotizing fasciitis)

Background

กรณีศกึษา: ชายไทย อายุ 63 ปี อาชพี คา้ขาย มารพ.ดว้ยอาการ
มีแผลยุงกดัที่ขาซ้าย มีไข้ ปวด แดงร้อน 2 วนัก่อนมารพ. การ
วนิิจฉัยแรกรบั: Necrotizing fasciitis Left leg ได้รบัการดูแลด้วย
การผ่าตดัเอาเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อที่เน่าตายออก 2

ครัง้ และกลบัไปท าแผลทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้น 5 เดอืนอาการไม่ดี
ขึน้จงึกลบัมารพ.อกีครัง้ การประเมนิแผลแรกรบั: wound bed พบ
granulation 70 %, slough tissue 30%, ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง
กวา้ง 19 ซม. ยาว 42 ซม. wound edge: intact, surrounding 

skin: intact, exudate: moderate serous, odor: none ทมีพยาบาล
ผูด้แูลใชแ้ผนการดแูลแผลแบบผสมผสานไดแ้ก่ 1) ใชส้ารละลายทีม่ี
ส่วนผสมของ Betaine และ Polihexanide ในการ soaking 2) ใชผ้า้
ก๊อซเชด็ให้ slough tissue ออกจากแผลให้มากทีสุ่ด 3) ใชแ้ผ่นปิด
แผลชนิดไฮโดรคลอลอยดท์ีม่ซีลิเวอรว์างบนแผลและใชส้าย NG 

tube No.16 และปิดแผลด้วย Antimicrobial Adhesive 4) ใช้
Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) ที่ความดนั 125

mmHg 5) ท าแผลและเปลีย่นอุปกรณ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ เป็นเวลา 2

สปัดาห์

Methods

Results

Note: 1=การประเมินแผลแรกรบั, 2=การท าNPWT, 3=แผลหลงัใชว้ิธีการดแูลแบบผสมผสาน, 4=แผลหลงัท า STSG

การดแูลแผลเรือ้รงัแบบผสมผสานดว้ยการใชส้ารละลายทีม่ี Betaine และ Polihexanide แผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรคลอลอยดท์ีม่ซีลิเวอรเ์พื่อช่วย
ลดการตดิเชือ้และยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ในแผลร่วมกบัการใช้ Negative Pressure Wound Therapy เพื่อส่งผลใหก้ระบวนการหายของ
แผลเรว็ขึน้ ลดความทุกขม์รมานในการเจบ็ปวดของผู้ป่วยจากการท าแผลบ่อยครัง้ ลดค่าใชจ้่าย และวนันอนโรงพยาบาลของผูป่้วย ลดภาระ
งานของพยาบาลผูด้แูล และท าใหคุ้ณภาพชวีติของผูป่้วยดขีึน้ แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้พยาบาลผูด้แูลตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะสงัเกตความกา้วหน้า
และความผดิปกตขิองแผลเพื่อทีจ่ะไดว้างแผนแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่กดิปัญหา
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