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กำรศึกษำประเมินผลกำรใช้ส่วนประกอบเลอืดของผู้ป่วยมำใช้ในกำรรักษำแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิหนัง (Evaluation of Autologous Platelet-Rich Plasma 
(PRP) in the Treatment of Atrophic Scar)  

ศิริวรรณ สมำนพนัธ์ุ,พบ.*, ภูริช ประณตีวตกุล, พบ.*, เฉลิมชัย ชินตระกำร,พบ.*, กำรันต์ ไพสุขศำนตวิัฒนำ,พบ.** 

บทคัดย่อ 

ควำมเป็นมำ 

แผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงั(atrophic scar) เกิดจากกระบวนการผลิตคอลลาเจนและเน้ือเยื่อพงัผืด(connective tissue)ไม่สมดุลหรือไม่เพียงพอใน
การสมานบาดแผลหลงัเน้ือเยื่อพื้นผิว(dermis)ไดรั้บบาดเจ็บ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีท าให้เกิดแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงั เช่น ความตึงของแผล เน้ือเยือ่
ขา้งเคียงกนั ความแตกต่างในแต่ละบุคคลในการสมานบาดแผล และการหดร้ังของแผล เม่ือเกิดแผลเป็นจะส่งผลในเร่ืองความสวยงาม และยงัพบว่ามีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตดว้ย รวมทั้งปัญหาทางดา้นจิตใจและอารมณ์ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีรุนแรงเทียบเท่ากบัปัญหาโรคเร้ือรังต่างๆ อย่างไรก็ตาม ระดบัความรุนแรงทางดา้นจิตใจไม่ได้
สัมพนัธ์กบัระดบัความรุนแรงของรอยโรคผวิหนงั ซ่ึงวธีิการรักษาแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงัมีหลากหลายวธีิ แต่ละวธีิมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั การศึกษาวจิยัน้ี
มุ่งเนน้ศึกษาถึงผลการใชส่้วนประกอบเลือดของผูป่้วยมาใชใ้นการรักษาแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงัโดยการฉีดบริเวณแผลเป็น เพื่อท่ีวา่อนาคตสารประกอบจาก
เลือดจะสามารถพฒันาน ามาใชรั้กษาแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงัได ้

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการน าเจลจากส่วนประกอบเลือดของผูป่้วยมาใชใ้นการรักษาแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงั  

วิธีกำรศึกษำ 

 Cross sectional study จดัท าท่ีแผนกผูป่้วยนอกโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล มีผูป่้วยเขา้ร่วมงานวิจยั
จ านวน 16 คน ทั้งหมดเป็นผูป่้วยท่ีมีลกัษณะแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงับริเวณใบหน้าและล าคอ โดยผูป่้วยจะไดรั้บการรักษาโดยการฉีดเจลจากส่วนประกอบ
เลือด มีการบนัทึกภาพแผลเป็นก่อนฉีดเจล หลงัฉีดเจล และวนันดัตรวจติดตามท่ี 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน และ6เดือนหลงัการรักษา มีการประเมินผลหลงัการรักษา 
และวนันดั ท าการตรวจติดตามผูป่้วยดว้ยการตอบแบบสอบถามความเจบ็ปวด ผลขา้งเคียง และความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจจะท าการประเมินโดย
ผูป่้วยและทีมผูว้จิยัสองท่าน 

ผลกำรศึกษำ   

สารประกอบจากเลือดท่ีผา่นกระบวนการท าให้กลายเป็นเจล หรือพลาสมาเจลนั้น เม่ือน ามาใชฉี้ดรักษาผูป่้วยท่ีมาดว้ยแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงั
บริเวณใบหน้าและล าคอ พบผูป่้วยมีอาการเจ็บปวดในระดบัต  ่า ( mean pain score =1.88)หลงัการรักษาทนัที และไม่พบอาการปวดหลงัการรักษาใน 1เดือน  ส่วน
ผลขา้งเคียงดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ผวิหนงัอกัเสบ ผวิหนงับวมพอง สีผวิไม่สม ่าเสมอ จุดเลือดออกขนาดเลก็ และรอยสะเกด็ของน ้าเลือด ซ่ึงผลขา้งเคียงดงักล่าวพบ
หลงัการรักษาทนัที อยูใ่นช่วงไม่มีอาการ จนถึงมีอาการเลก็นอ้ย และเม่ือ 1เดือนหลงัการรักษา มีเพียงสีผวิไม่สม ่าเสมอในผูป่้วย 1ราย (6.66%) ในเวลา 6เดือนหลงัการ
รักษา ดา้นความพึงพอใจโดยผูป่้วยท่ี 6 เดือนหลงัการรักษาอยูใ่นช่วงดีข้ึนมาก ถึงมากท่ีสุดในดา้นความนุ่มของแผลเป็น รอยแผลเป็นสีจางลง รอยบุ๋มลึกของแผลดีข้ึน 
และโดยภาพรวมของแผล เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ี 6เดือนหลงัการรักษากบัความความพึงพอใจหลงัการรักษาทนัทีของผูป่้วยและผูว้ิจยัพบวา่ ระดบัความพึง
พอใจในดา้นความนุ่มของแผล ผูป่้วยและผูว้ิจยัคนท่ี 1 ดีข้ึนอย่างมีนยัส าคญั(P-value = 0.019, 0.041 ตามล าดบั) ส่วนในแง่ของผูว้จิยัคนท่ี 2พบว่าไม่แตกต่างกนั(P-
value = 0.082) ในด้านรอยแผลเป็นสีจางลงผูป่้วยพบว่าดีข้ึนอย่างมีนัยส าคญั(P-value = 0.007) ในแง่ของผูว้ิจยัทั้ง 2ท่านไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.189, 0.334 
ตามล าดบั) ดา้นรอยบุ๋มลึกดีข้ึนผูป่้วยพบวา่ไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.164) ในแง่ของผูว้จิยัทั้ง 2ท่านพบวา่ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั(P-value = 0.028, 0.004 ตามล าดบั) 
และสุดทา้ยในดา้นภาพรวมของแผล ทั้งผูป่้วยและผูว้จิยัคนท่ี 2พบวา่ไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.189, 0.189 ตามล าดบั) แต่ผูว้จิยัคนท่ี1 พบวา่ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั(P-
value = 0.041) 

บทสรุป 

 เจลจากส่วนประกอบของเลือด หรือพลาสมาเจล สามารถใชใ้นการรักษาผูป่้วยแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงับริเวณใบหน้าและล าคอได ้สามารถอยู่
ในร่างกายไดอ้ยา่งปลอดภยั และผูป่้วยมีความพึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บในดา้นความนุ่มของแผลเป็นและสีจางลง ฉะนั้นแลว้เจลจากส่วนประกอบเลือดจึงเป็นทางเลือก
หน่ึงในการรักษาผูป่้วยท่ีมีแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงัได ้และสามารถพฒันาให้คุณภาพดีข้ึนไดต่้อไปในอนาคต 

ค ำส ำคัญ : Atrophic scar, Platelet rich plasma, Atrophic scar treatment 

*ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล                                                                   
**ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
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Evaluation of Autologous Platelet-Rich Plasma (PRP) in the Treatment of Atrophic Scar 

Siriwan Samanpan,MD.*, Phurich Praneetvatakul, MD.*, Chalermchai Chintrakarn, MD. , Karan Paisooksantivatana ,MD.** 

Abstract 

Introduction 

 Atrophic scars present result when dermal collagen and connective tissue production during the physiologic wound-healing process inadequately 
compensate for the tissue loss present after injury. In addition to wound tension, tissue apposition, individual variations in wound healing, and scar contraction 
are all factors that creation of the atrophic scars. Atrophic scar formation in patients were reported levels of cosmetic, social, psychological, emotional 
problems that were as great as those reported by patients with chronic disease, however degree of psychological distress may not always correlate with the 
severity of skin lesion. Treatment modalities included multiple modalities that each of modalities has different advantages and disadvantages. This study 
aims to evaluation of autologous platelet-rich plasma (PRP) in the treatment of atrophic scar. So that in the future development of blood component can be 
used in the treatment of atrophic scar. 

Objective 

To evaluate the efficacy of using the autologous platelet rich plasma gel obtained from patient’s blood in the treatment of atrophic scar. 

Methods 

The cross sectional study was conducted at the Out Patient Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University. Sixteen patients who have atrophic scar patients in the face and neck region were recruited. The patients were treated with platelet-rich plasma 
(PRP) injection at the scar. The digital photography of the lesions were taken before injection, immediately after injection and then follow-up period of 1 
week, 1 month, 3 months and 6 months after treatment. The assessment of the pain score, patient satisfaction and adverse events were evaluated on every 
visits. The improvement of the lesions were evaluated by the investigators team. 

Results 

A blood component was processed to become gel or plasma gel that were used in injections for atrophic scar treatment in the face and neck 
region. PRP gel treatments immediately showed adverse effects mild pain after treatment (mean pain score = 1.88) and no pain score (pain score = 0) at 1 
month after treatment. The other adverse effects are erythema, edema, dyschromia, petechiae and crusting/pinpoint were none to mild symptom after the 
treatment. There is one case of dyschromia persist on the 6 months after treatment (6.66%). After 6 months follow-up, patient and investigator improvement 
scores comparison demonstrated improvements in skin texture for all scars (patient mean=3.60; investigator mean=3.37), pigmentation for all scars (patient 
mean= 3.47; investigator mean=3.10), atrophy for all scars (patient mean =3.73; investigator mean=3.10), overall scar appearance for all scars (patient 
mean=3.87; investigator mean=3.13). When comparing the patient satisfaction score immediately after injection and at 6 months follow-up period, The skin 
texture aspect ; patient and first investigator show significantly improved (p-value 0.019, 0.041 respectively) but second investigator shows no difference(p-
value 0.082). The pigmentation aspect, patient shows significantly improved (p-value 0.007) but both investigators show no difference (p-value 0.189, 0.334 
respectively). The atrophic aspect, patient show no difference (p-value 0.164) but both investigators show decrease satisfaction significantly (p-value 0.028, 
0.004 respectively). And the overall appearance aspect, patient and second investigator show no difference(p-value 0.189, 0.189 respectively) but first 
investigator shows decrease satisfaction significantly (p-value 0.041). 

Conclusion  

Platelet rich plasma gel can be used in atrophic scar treatment in the face and neck region with improved skin texture, pigmentation, atrophy 
scar, and overall scar appearance. Safety to use in the body due to natural substance. The plasma gel from blood is an alternative treatment in the treatment 
of atrophic scar. And better quality can be developed in the future.  

Keywords : Atrophic scar, Platelet rich plasma, Atrophic scar treatment 

*From the Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand 

** From the Department of  Pathology, Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand                                                                                                                                                                                    
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บทน ำ  

แผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนัง(atrophic scar) เกิดจากกระบวนการผลิตคอลลาเจนและเน้ือเยื่อ

พงัผืด(connective tissue)ไม่สมดุลหรือไม่เพียงพอในการสมานบาดแผลหลงัเน้ือเยื่อพื้นผิว(dermis)ได้รับ

บาดเจ็บ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีท าให้เกิดแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนัง เช่น ความตึงของแผล

(wound tension), เน้ือเยื่อขา้งเคียงกนั(tissue apposition), ความแตกต่างในแต่ละบุคคลในการสมานบาดแผล

(individual variations in wound healing), การหดร้ังของแผล(scar contraction)[1] 

แผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงั(atrophic scar) แบ่งไดเ้ป็น 3รูปแบบ ตามลกัษณะของรอยหลุมแผล[2,3,4]  คือ 

 1. Icepick scars 

 2. Box scars 

 3. Rolling scars  

การรักษาแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังประกอบด้วยหลายวิธี รวมถึงการใช้ Platelet rich 

plasma(PRP) มาเป็นสารเติมเตม็(dermal filler) ในการรักษาแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงั 

จุดเด่นของPRP(platelet rich plasma) [5,6] 

1.มีความปลอดภยั 

 2.สามารถหลีกเล่ียงปฏิกิริยาต่อตา้นของภูมิคุม้กนัในร่างกายได ้
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 3.ช่วยในกระบวนการหายของแผล และช่วยเสริมสร้างเน้ือเยือ่  

4.การฉีดPRP นั้นใชเ้ขม็ขนาดเล็ก ท าใหเ้น้ือเยือ่บาดเจบ็เพียงเล็กนอ้ย และท าไดง่้าย 

 5.ป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรีย(antimicrobial host defense) 

 6.สามารถใหก้ารรักษาแบบผูป่้วยนอก(OPD case)ได ้

          7.ภาวะแทรกซอ้นพบนอ้ยมาก 

         8.ตน้ทุนต ่าเน่ืองจากสารตั้งตน้ในการผลิตเป็นเลือดของตวัผูป่้วยเอง 

         9.จดัหาไดง่้าย 

  ทั้งน้ีดว้ยขอ้ดีและคุณสมบติัหลายประการของPRP ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน าPRP มาใชเ้ป็นสารเติม

เตม็ธรรมชาติ(natural filler)ในการรักษาแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงั 

 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพในการน าเจลจากส่วนประกอบเลือดของผูป่้วยมาใชใ้นการรักษา

แผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงั  
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วธีิกำรศึกษำ 

Cross sectional study จัดท าท่ีแผนกผูป่้วยนอกโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ไดรั้บการอนุญาต

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตั้งแต่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีเกณฑก์ารเขา้ร่วมงานวจิยั ดงัน้ี 

เกณฑก์ารคดัเลือกเขา้ร่วมการวจิยั(Inclusion criteria) 

1.ผูป่้วยอายตุั้งแต่ 18ปีข้ึนไป 

2.ผูป่้วยท่ีมีแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงับริเวณใบหน้า และล าคอ โดยแผลเป็นดงักล่าวตอ้งเป็นมานาน

มากกวา่ 1ปีข้ึนไป และระดบัความลึกไม่เกินชั้นใตผ้วิหนงั(Subcutaneous tissue) 

3.ผูป่้วยท่ีมีแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้วิหนงัตอ้งไม่ไดรั้บการรักษาใดๆมาก่อนหนา้น้ีเป็นเวลา 3 เดือน 

4.ผูป่้วยมีความตะหนกั กงัวลกบัแผลเป็นลึกบุ๋ม และตอ้งการรักษา 

5.ไม่มีภาวะเลือดออกง่ายผดิปกติ และไม่ทานยาละลายล่ิมเลือด ยาตา้นเกล็ดเลือด  

6.ไม่มีประวติัแพย้าโซเดียม ซิเตรท (Sodium Citrate) 

7.ไม่มีภาวะมะเร็งท่ีต าแหน่งแผลดงักล่าว 
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8.ผูป่้วยยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยัโดยการลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั (Informed 

consent) และยนิยอมใหบ้นัทึกภาพแผลในช่วงของการรักษา และติดตามผล หลงัไดรั้บค าอธิบายรายละเอียด

ของงานวจิยัแลว้ 

เกณฑก์ารคดัเลือกออกจากการวจิยั(Exclusion criteria) 

1.ผูป่้วยท่ีอายนุอ้ยกวา่ 18ปี 

2.ผูป่้วยตั้งครรภ ์

3.ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นสติปัญญา การรับรู้ ไม่สามารถเขา้ใจหรือท าตามค าสั่งได ้

4.ผูป่้วยไม่สามารถมาตรวจติดตามผลต่อเน่ืองได ้

5.ผูป่้วยปฏิเสธเขา้ร่วมโครงการวจิยั หรือขอถอนตวัออกจากโครงการวจิยั 

 ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่มีแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงับริเวณใบหนา้ และล าคอท่ีเขา้ร่วมการ

วจิยั แพทยท์ าการซกัประวติัขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลของแผล แลว้จึงท าการนดัหมายผูป่้วยอีกคร้ัง ในวนันดัหมาย

มีการบนัทึกภาพ ก่อนการรักษาด้วยส่วนประกอบของเลือด เจาะเลือดผูป่้วย 10-30 ml. น าเลือดใส่หลอด

ปลอดเช้ือผสมกบัสารป้องกนัการแข็งตวัของเลือด(Sodium Citrate) จากนั้นเลือดจะผ่านกระบวนการเขา้

เคร่ืองป่ันเหวี่ยง 2รอบเพื่อให้ได้พลาสมาท่ีมีเกล็ดเลือดสูง(Platelet-rich plasma ; PRP)แล้วจึงน าเข้า

เคร่ืองให้ความร้อนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 นาที เพื่อท าให้กลายเป็นเจลพลาสมา(PRP gel)
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ท่ีพร้อมใช้งาน แลว้น าPRP มาฉีดบริเวณแผลเป็นดว้ยเทคนิคปลอดเช้ือ จากนั้นท าการบนัทึกภาพหลังฉีด

PRP พร้อมทั้งใหผู้ป่้วยตอบแบบสอบถามผลขา้งเคียง แบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนทีมผูว้จิยั 2ท่าน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ผูป่้วยท่ีได้รับการฉีดเจลพลาสมาสังเกตอาการ 2-3 ชั่วโมง หากไม่พบ

ภาวะแทรกซ้อน สามารถกลบับา้นได ้และท าการนดัตรวจติดตามท่ี 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน และ6 เดือน

หลงัการรักษา เพื่อบนัทึกภาพแผลเป็น ผูป่้วยตอบแบบสอบถามผลขา้งเคียง แบบสอบถามความพึงพอใจ 

และทีมผูว้จิยั 2 ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีผูป่้วยมาตามนดัตรวจติดตาม 

 ขอ้มูลไดรั้บการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม Stata Software Version 15.1 

ผลกำรศึกษำ 

 ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทั้งหมด 16 คน ไม่มาตามนดัตรวจติดตามท่ี 3 เดือน และ 6 เดือนหลงัการรักษา 1คน  

ขอ้มูลพื้นฐานของผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมวิจยัดงัแสดงในตารางท่ี 1 ส่วนขอ้มูลลกัษณะของแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใต้

ผวิหนงัของผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมวจิยัดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตำรำงที ่1 คุณลกัษณะของกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมงานวจิยั (Baseline characteristics) 

คุณลกัษณะ จ านวน (เปอร์เซ็นต)์ 
เพศ 
       เพศชาย 
       เพศหญิง  

 
2(12.50) 
14(87.50) 

อาย(ุปี)                                      ค่าเฉล่ีย (Mean) ± SD 43.94 ± 15.37 
ส่วนสูง (เซนติเมตร)                 ค่าเฉล่ีย (Mean) ± SD 156.05 ± 6.19 
น ้าหนกั (กิโลกรัม)                   ค่าเฉล่ีย (Mean) ± SD 61.88 ± 10.30 
ค่าดชันีมวลกาย (BMI)             ค่าเฉล่ีย (Mean) ± SD 25.48 ± 4.55 
โรคประจ าตวั 
มีโรคประจ าตวั 
        โรคโลหิตจาง 
        โรคแพภู้มิตวัเอง 
        โรคภูมิแพท้างจมูก 
        โรคไขมนัในเลือดสูง 
        โรคไวรัสตบัอกัเสบบี 
ไม่มีโรคประจ าตวั 

 
8(50.00) 
1/8(12.5) 
2/8(25) 
2/8(25) 
2/8(25) 
1/8(12.5) 
8(50.00) 

ประวติัแพย้า 
        มีประวติัแพย้า 
        ไม่มีประวติัแพย้า 

 
2(12.50) 
14(87.50) 
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ตำรำงที่  2  ข้อมูลลักษณะของแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง(Summary of Treated Atrophic Scars 
Characteristics) 

ขอ้มลูของแผลเป็น จ านวน (เปอร์เซ็นต)์ 
ระยะเวลาท่ีเร่ิมเป็นแผลเป็นลึกบุ๋ม (ปี)       ค่ามธัยฐาน(median),(min,max) 11.50 (1.00, 40.00) 
ประเภทของแผลเป็นลึกบุ๋ม 
      รอยหลุมจิกลึก (Icepick scar) 
      รอยหลุมกวา้ง (Box scar) 
      รอยหลุมฐานโคง้(Rolling scar) 

 
1(6.25) 
5(31.25) 
10(62.50) 

ต าแหน่งของแผลเป็นลึกบุ๋ม 
      หนา้ผาก 
      หางตา 
      คอ 
      แกม้ 
      จมกู 
      หางค้ิว 

 
7(43.75) 
2(12.50) 
3(18.75) 
2(12.50) 
1(6.25) 
1(6.25) 

สาเหตุของการเกิดแผล 
      อีสุกอีใส 
      อุบติัเหตุ 
      หลงัผา่ตดั 
      สิว 
      หลงัฉีดสารสเตอรอยด(์steroid) 
      ไม่ทราบสาเหตุ 

 
5(31.25) 
4(25.0) 
4(25.0) 
1(6.25) 
1(6.25) 
1(6.25) 

การรักษาแผลเป็นก่อนหนา้น้ี 
       เคยรักษาแผลเป็นมาก่อน 
       ไม่เคยรักษาแผลเป็นมาก่อน 

 
0(0) 
16(100) 

 

ผลขา้งเคียงจากการรักษาด้วยส่วนประกอบเลือดพบว่าแมใ้นช่วงแรกหลงัการรักษาทนัทีจะพบ

ผลขา้งเคียงไดใ้นคนส่วนใหญ่ แต่ผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมี้ความรุนแรง โดยค่าเฉล่ียจะอยู่ในช่วงไม่มี

อาการ ไปจนถึงมีอาการเล็กนอ้ย(0-1) และเม่ือมาตรวจติดตามท่ี 1 เดือน ไม่พบความเจ็บปวด ไม่พบผิวหนงั

อกัเสบ ไม่พบรอยสะเก็ดของน ้ าเลือด พอมาตรวจติดตามท่ี 3 เดือนหลงัการรักษาไม่พบผิวหนงับวมพอง ไม่
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พบจุดเลือดออกขนาดเล็ก อยา่งไรก็ตาม เม่ือมาตรวจติดตามท่ี 6 เดือนหลงัการรักษายงัพบมี1คน มีอาการสี

ผวิไม่สม ่าเสมอ โดยความรุนแรงอยูใ่นระดบั 0.5 (แทบจะไม่มีอาการ) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตำรำงที่ 3  อุบติัการณ์ และความรุนแรงของผลขา้งเคียงหลงัการรักษา ( Incidence and Severity scores for 
posttreatment adverse effects) 

ผลข้ำงเคยีง 
(Adverse Effects) 

หลั ง ก ำ ร รั กษำ
ทนัท ี
(After treat) 

หลงักำรรักษำ 
 1 week 

หลงักำรรักษำ  
1 month 

หลงักำรรักษำ  
3 months 

หลงักำรรักษำ  
6 months 

คะแนนควำมเจบ็ปวด (Pain score) 
   Incidence  15/16 1/16 0/16 0/15 0/15 
   Mean (SD) 1.88 (1.5) 0.06 (0.25) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 
   Median (Min, Max) 1.5 (0, 7) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 
ผวิหนังอกัเสบ (Erythema) 
   Incidence  10/16 1/16 0/16 0/15 0/15 
   Mean (SD) 0.72 (0.75) 0.13 (0.50) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 
   Median (Min, Max) 0.5 (0, 2) 0 (0, 2) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 
ผวิหนังบวมพอง (Edema) 
   Incidence 6/16 1/16 1/16 0/15 0/15 
   Mean (SD) 0.38 (0.59) 0.06 (0.25) 0.06 (0.25) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 
   Median (Min, Max) 0 (0, 2) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 
สีผวิไม่สม ำ่เสมอ (Dyschromia) 
   Incidence  7/16 4/16 2/16 1/15 1/15 
   Mean (SD) 0.41 (0.59) 0.19 (0.36) 0.09 (0.27) 0.03 (0.13) 0.03 (0.13) 
   Median (Min, Max) 0 (0, 2) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 0.5) 0 (0, 0.5) 
จุดเลอืดออกขนำดเลก็ (Petechiae) 
   Incidence 14/16 1/16 1/16 0/15 0/15 
   Mean (SD) 0.56 (0.31) 0.06 (0.25) 0.06 (0.25) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 
   Median (Min, Max) 0.5 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 
รอยสะเกด็ของน ำ้เลอืด (Crusting/pinpoint) 
   Incidence 3/16 0/16 0/16 0/15 0/15 
   Mean (SD) 0.09 (0.20) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 
   Median (Min, Max) 0 (0, 0.5) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0) 
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ดา้นคะแนนความพึงพอใจของแผลเป็นหลงัการรักษาดว้ยเจลส่วนประกอบเลือดถูกประเมินจาก

ผูป่้วย และทีมผูว้ิจยั 2ท่าน โดยdouble blind study หัวขอ้การประเมินประกอบด้วย ความนุ่มของแผลเป็น 

รอยแผลเป็นจางลง รอยบุ๋มลึกของแผลดีข้ึน และภาพโดยรวมของแผล ซ่ึงระดบัคะแนน ดงัน้ี 

0 : ไม่ดีข้ึน 

1 : ดีข้ึนเล็กนอ้ย (1-25 %) 

 2 : ดีข้ึนปานกลาง (26-50 %) 

3 : ดีข้ึนมาก (51-75 %) 

4 : ดีข้ึนมากท่ีสุด (76-100 %) 

โดยภาพรวมของแผลเป็นทั้งผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมวิจยั และทีมผูว้ิจยัทั้ง 2ท่าน มีความพึงพอใจหลงัการ

รักษาดว้ยเจลส่วนประกอบเลือดทนัที  และท่ี 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน และ6เดือนหลงัการรักษา อยูใ่นช่วง

ระดบัดีข้ึนมาก ถึงมากท่ีสุด โดยความพึงพอใจมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์ 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวา่งหลงัการรักษาทนัที กบัท่ี 6 เดือนหลงัการรักษา ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4 โดยใช ้Paired T-test โดยผลท่ีไดคื้อ ค่า P-value ท่ี 95% confidence level จะเห็นไดว้า่ในดา้นความ

นุ่มของแผล ผูป่้วยและผูว้จิยัคนท่ี 1 ดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั(P-value = 0.019, 0.041 ตามล าดบั) ส่วนในแง่ของ

ผูว้ิจยัคนท่ี 2พบว่าไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.082) ในด้านรอยแผลเป็นสีจางลงผูป่้วยพบว่าดีข้ึนอย่างมี
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นยัส าคญั(P-value = 0.007) ในแง่ของผูว้ิจยัทั้ง 2ท่านไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.189, 0.334 ตามล าดบั) ดา้น

รอยบุ๋มลึกดีข้ึนผูป่้วยพบว่าไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.164) ในแง่ของผูว้ิจยัทั้ง 2ท่านพบว่าลดลงอย่างมี

นยัส าคญั(P-value = 0.028, 0.004 ตามล าดบั) และสุดทา้ยในดา้นภาพรวมของแผล ทั้งผูป่้วยและผูว้จิยัคนท่ี 2

พบวา่ไม่แตกต่างกนั(P-value = 0.189, 0.189 ตามล าดบั) แต่ผูว้จิยัคนท่ี1 พบวา่ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั(P-value 

= 0.041) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตำรำงที่ 4  คะแนนความพึงพอใจของแผลเป็นหลังการรักษาโดยผูป่้วยและผูว้ิจ ัย (Satisfaction of the 
Treatment Outcome Evaluation Scores for Patient and Investigator ) 

  

หลั งก ำร รักษำ
ทนัท ี

Mean (SD) 

หลงักำรรักษำ  

1 week 

Mean (SD) 

หลงักำรรักษำ  

1 month 

Mean (SD) 

หลงักำรรักษำ  

3 months 

Mean (SD) 

หลงักำรรักษำ   

6 months 

Mean (SD) 

เปรียบเทียบหลัง
กำรรักษำทันที 
และที่  6  เดือน
หลงักำรรักษำ  

(P-value) 

ควำมนุ่มของแผลเป็น (Skin texture)   

   ผูป่้วย 3.19 (0.66) 3.50 (0.63) 3.56 (0.51) 3.47 (0.64) 3.60 (0.51) 0.019* 

   ผูว้จิยัคนท่ี 1 2.94 (0.57) 3.06 (0.44) 3.25 (0.58) 3.27 (0.59) 3.27 (0.59) 0.041* 

   ผูว้จิยัคนท่ี 2 3.25 (0.58) 3.38 (0.62) 3.44 (0.63) 3.47 (0.64) 3.47 (0.64) 0.082 

รอยแผลเป็นสีจำงลง (Pigmentation)  

   ผูป่้วย 2.75 (0.86) 3.31 (1.01) 3.25 (1.00) 3.33 (0.82) 3.47 (0.83) 0.007* 

   ผูว้จิยัคนท่ี 1  3.13 (0.72) 2.94 (0.77) 2.88 (0.72) 3.07 (0.80) 3.00 (0.76) 0.189 

   ผูว้จิยัคนท่ี 2 3.06 (0.77) 3.19 (0.83) 3.19 (0.75) 3.19 (0.75) 3.20 (0.77) 0.334 

รอยบุ๋มลกึของแผลดขีึน้ (Atrophic)  

   ผูป่้วย 3.44 (0.51) 3.44 (0.73) 3.56 (0.63) 3.60 (0.51) 3.73 (0.46) 0.164 

   ผูว้จิยัคนท่ี 1 3.38 (0.50) 3.13 (0.62) 3.06 (0.44) 3.07 (0.46) 3.00 (0.53) 0.028* 

   ผูว้จิยัคนท่ี 2 3.69 (0.48) 3.50 (0.52) 3.38 (0.50) 3.40 (0.63) 3.20 (0.68) 0.004* 

ภำพโดยรวม (Overall appearance)  

   ผูป่้วย 3.56 (0.63) 3.50 (0.63) 3.44 (0.63) 3.73 (0.46) 3.87 (0.35) 0.189 

   ผูว้จิยัคนท่ี 1 3.25 (0.45) 3.06 (0.44) 3.13 (0.34) 3.07 (0.46) 3.00 (0.53) 0.041* 

   ผูว้จิยัคนท่ี 2 3.44 (0.51) 3.44 (0.51) 3.44 (0.51) 3.47 (0.64) 3.27 (0.70) 0.189 

*Significant intergroup comparison ( P-value < 0.05 ) 

 



พญ.ศิริวรรณ สมานพนัธุ์ 14 PRP in Treatment of Atrophic Scar 

 

ภำพที่1 ตวัอยา่งภาพผูป่้วยท่ีมีแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงับริเวณคอดา้นซา้ย ประเภทแผลรอยหลุมกวา้ง 
(Box scar) ก่อนการรักษา และหลงัฉีดเจลส่วนประกอบเลือด(PRP)ทนัที  หลงัฉีดท่ี 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน 
และ 6เดือนหลงัการรักษา ตามล าดบั 

ระยะเวลำทีต่รวจติดตำมหลงัฉีด 

ก่อนฉีด 

 
 

หลงัฉีดทนัท ี

 

หลงัฉีด 1 สัปดำห์ 

 

หลงัฉีด 1 เดือน 

 
 

หลงัฉีด 3 เดือน 

 

หลงัฉีด 6 เดือน 

 

 

บทวจิำรณ์ 

การศึกษาก่อนหน้าน้ีของ Gabriella Fabbrocini และคณะฯ[7]    ได้ศึกษาเร่ืองการใช้skin needling 

เป็นการใชเ้ขม็ขนาดเล็กร่วมกบัการใชP้RPในการรักษาผูป่้วยท่ีมีแผลเป็นท่ีเกิดจากสิว เปรียบเทียบกบัการใช้

skin needlingเพียงอย่างเดียว พบว่าใบหน้าดา้นท่ีใช้skin needlingร่วมกบัPRP มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้

skin needlingเพียงอยา่งเดียว โดยใชเ้วลาตรวจติดตามท่ี 32สัปดาห์  
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ในปี พ.ศ.2561 มีการศึกษาของOsaid H Alser และคณะฯ [8]      ได้ศึกษาถึงหลักฐานการใช้

ส่วนประกอบของเลือดPRPในการรักษาแผลเป็น โดยการศึกษาเป็นแบบ literature review พบว่า PRP

สามารถช่วยท าให้คุณภาพของแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงัท่ีเกิดจากสิว(atrophic acne scar)ดีข้ึนเม่ือใช้

ร่วมกบัการรักษาablative fractional CO2 laser และลดระยะเวลาในการเกิดผลขา้งเคียงจากเลเซอร์ โดยความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั1 (basis of level 1 evidence) 

ในปี พ.ศ.2562 จากการศึกษาของ Nitika S. Deshmukh และคณะฯ [9]  เร่ืองการใช้PRPร่วมกับ

subcision(การใช้เข็มท่ีมีใบมีดขนาดเล็กเซาะลงไปใตผ้ิวหนัง)  เปรียบเทียบกบัการใช้subcision เพียงอย่าง

เดียว ในการรักษาแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงัท่ีเกิดจากสิว พบวา่การรักษาดว้ยPRPร่วมกบัsubcisionให้

ผลการรักษาท่ีดีกวา่ 

ในการศึกษาวิจยัน้ีพบคะแนนความพึงพอใจหลงัการรักษาแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังด้วย

ส่วนประกอบของเลือดท่ีหลังการรักษา 6เดือน ดีข้ึนมากกว่า 50% ทั้ งในแง่ของความนุ่มของแผล(skin 

texture), รอยแผลเป็นสีจางลง(pigmentation), รอยบุ๋มลึกของแผลดีข้ึน(atrophy), และภาพโดยรวม(overall 

appearance)โดยการประเมินทั้ งจากผู ้ป่วยท่ีเข้าร่วมวิจัย ผู ้วิจ ัยคนท่ี1 ผู ้วิจ ัยคนท่ี2 เป็นไปในแนวทาง

สอดคลอ้งกนั ซ่ึงให้ผลดีเหมือนกบังานวิจยัก่อนหน้าน้ีท่ีกล่าวมาในแง่ของการใช้PRP  และงานวิจยัน้ียงัมี

การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวา่งหลงัการรักษาดว้ยส่วนประกอบของเลือดทนัที และท่ี 6เดือนหลงัการ

รักษา เพื่อศึกษาวา่ท่ีระยะเวลา 6เดือนหลงัการรักษานั้น ผูป่้วย และผูว้ิจยัมีความพึงพอใจมากข้ึน หรือลดลง
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อย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป นอกจากน้ีจุดเด่นของงานวิจยัน้ี

เป็นการศึกษาการรักษาแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนังด้วยส่วนประกอบของเลือดจากสาเหตุต่างๆอย่าง

หลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น จากโรคอีสุกอีใส จากอุบติัเหตุ จากการผา่ตดัซ่ึงในฐานะแพทยศ์ลัยกรรมผา่ตดัถา้

มีทกัษะทางดา้นน้ีเพิ่มเติม จะท าใหส้ามารถดูแลแกไ้ขแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มของผูป่้วยไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงไม่พบวา่มี

งานวจิยัก่อนหนา้น้ี แต่งานวจิยัน้ีมีขอ้จ ากดั(limitation)ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.ไม่ไดมี้กลุ่มเปรียบเทียบ (control group)  

2.จ าเป็นตอ้งมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมวจิยัมากกวา่น้ี 

3.ไม่ไดแ้บ่งแยกชนิดของสีผวิ(Fitzpatrick skin types) ซ่ึงอาจจะมีความสัมพนัธ์กบัผลท่ีได ้

4.เคร่ืองมือท่ีใช้วดัประเมินผลเป็นแบบสอบถาม ในอนาคตควรใช้เคร่ืองมือวดัท่ีน่าเช่ือถือ และทนัสมยั

มากกวา่น้ี  

โดยสรุปงานวิจยัน้ีสามารถน าไปศึกษาต่อยอดได ้เช่น หาความสัมพนัธ์ระหว่างผลท่ีได้ความพึง

พอใจกบัชนิดของสีผิว หรือชนิดของรอยแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปใตผ้ิวหนงั การท าวิจยัโดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ 

เป็นตน้ 
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สรุปผลกำรวจัิย 

เจลจากส่วนประกอบของเลือด หรือพลาสมาเจล สามารถใชใ้นการรักษาผูป่้วยแผลเป็นท่ีลึกบุ๋มลง

ไปใตผ้ิวหนงับริเวณใบหนา้และล าคอได ้สามารถอยูใ่นร่างกายไดอ้ยา่งปลอดภยั และผูป่้วยมีความพึงพอใจ

กบัผลท่ีไดรั้บ ฉะนั้นแลว้เจลจากส่วนประกอบเลือดจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการรักษาผูป่้วยท่ีมีแผลเป็นท่ีลึก

บุ๋มลงไปใตผ้วิหนงัได ้และสามารถพฒันาใหคุ้ณภาพดีข้ึนไดต่้อไปในอนาคต  
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