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บทคัดย่ อ
ควำมเป็ นมำ
แผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง(atrophic scar) เกิดจากกระบวนการผลิตคอลลาเจนและเนื้ อเยื่อพังผืด(connective tissue)ไม่สมดุลหรื อไม่เพียงพอใน
การสมานบาดแผลหลังเนื้ อเยื่อพื้นผิว(dermis)ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทาให้เกิดแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง เช่ น ความตึงของแผล เนื้ อเยือ่
ข้างเคียงกัน ความแตกต่างในแต่ละบุคคลในการสมานบาดแผล และการหดรั้งของแผล เมื่อเกิดแผลเป็ นจะส่ งผลในเรื่ องความสวยงาม และยังพบว่ามีผลต่อคุณภาพ
ชี วิตด้วย รวมทั้งปั ญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ รุนแรงเทียบเท่ากับปั ญหาโรคเรื้ อรังต่างๆ อย่างไรก็ตาม ระดับความรุ นแรงทางด้านจิตใจไม่ได้
สัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของรอยโรคผิวหนัง ซึ่ งวิธีการรักษาแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกัน การศึกษาวิจยั นี้
มุ่งเน้นศึกษาถึงผลการใช้ส่วนประกอบเลือดของผูป้ ่ วยมาใช้ในการรักษาแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังโดยการฉี ดบริ เวณแผลเป็ น เพื่อที่วา่ อนาคตสารประกอบจาก
เลือดจะสามารถพัฒนานามาใช้รักษาแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประเมินผลประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยในการนาเจลจากส่ วนประกอบเลือดของผูป้ ่ วยมาใช้ในการรักษาแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนัง
วิธีกำรศึกษำ
Cross sectional study จัดทาที่แผนกผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีผปู้ ่ วยเข้าร่ วมงานวิจยั
จานวน 16 คน ทั้งหมดเป็ นผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังบริ เวณใบหน้าและลาคอ โดยผูป้ ่ วยจะได้รับการรักษาโดยการฉี ดเจลจากส่ วนประกอบ
เลือด มีการบันทึกภาพแผลเป็ นก่อนฉี ดเจล หลังฉี ดเจล และวันนัดตรวจติดตามที่ 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน และ6เดือนหลังการรักษา มีการประเมินผลหลังการรักษา
และวันนัด ทาการตรวจติดตามผูป้ ่ วยด้วยการตอบแบบสอบถามความเจ็บปวด ผลข้างเคียง และความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจจะทาการประเมินโดย
ผูป้ ่ วยและทีมผูว้ จิ ยั สองท่าน
ผลกำรศึกษำ
สารประกอบจากเลือดที่ผา่ นกระบวนการทาให้กลายเป็ นเจล หรื อพลาสมาเจลนั้น เมื่อนามาใช้ฉีดรักษาผูป้ ่ วยที่มาด้วยแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง
บริ เวณใบหน้าและลาคอ พบผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บปวดในระดับต่า ( mean pain score =1.88)หลังการรักษาทันที และไม่พบอาการปวดหลังการรักษาใน 1เดือน ส่ วน
ผลข้างเคียงด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังบวมพอง สี ผวิ ไม่สม่าเสมอ จุดเลือดออกขนาดเล็ก และรอยสะเก็ดของน้ าเลือด ซึ่ งผลข้างเคียงดังกล่าวพบ
หลังการรักษาทันที อยูใ่ นช่วงไม่มีอาการ จนถึงมีอาการเล็กน้อย และเมื่อ 1เดือนหลังการรักษา มีเพียงสี ผวิ ไม่สม่าเสมอในผูป้ ่ วย 1ราย (6.66%) ในเวลา 6เดือนหลังการ
รักษา ด้านความพึงพอใจโดยผูป้ ่ วยที่ 6 เดือนหลังการรักษาอยูใ่ นช่วงดีข้ นึ มาก ถึงมากที่สุดในด้านความนุ่มของแผลเป็ น รอยแผลเป็ นสี จางลง รอยบุ๋มลึกของแผลดีข้ นึ
และโดยภาพรวมของแผล เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจที่ 6เดือนหลังการรักษากับความความพึงพอใจหลังการรักษาทันทีของผูป้ ่ วยและผูว้ ิจยั พบว่า ระดับความพึง
พอใจในด้านความนุ่ มของแผล ผูป้ ่ วยและผูว้ ิจยั คนที่ 1 ดีข้ ึนอย่างมีนยั สาคัญ(P-value = 0.019, 0.041 ตามลาดับ) ส่ วนในแง่ของผูว้ จิ ยั คนที่ 2พบว่าไม่แตกต่างกัน(Pvalue = 0.082) ในด้านรอยแผลเป็ นสี จางลงผูป้ ่ วยพบว่า ดี ข้ ึ นอย่างมี นัยสาคัญ(P-value = 0.007) ในแง่ ของผูว้ ิจยั ทั้ง 2ท่ านไม่ แตกต่างกัน(P-value = 0.189, 0.334
ตามลาดับ) ด้านรอยบุ๋มลึกดีข้ นึ ผูป้ ่ วยพบว่าไม่แตกต่างกัน(P-value = 0.164) ในแง่ของผูว้ จิ ยั ทั้ง 2ท่านพบว่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ(P-value = 0.028, 0.004 ตามลาดับ)
และสุ ดท้ายในด้านภาพรวมของแผล ทั้งผูป้ ่ วยและผูว้ จิ ยั คนที่ 2พบว่าไม่แตกต่างกัน(P-value = 0.189, 0.189 ตามลาดับ) แต่ผวู้ จิ ยั คนที่1 พบว่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ(Pvalue = 0.041)
บทสรุ ป
เจลจากส่ วนประกอบของเลือด หรื อพลาสมาเจล สามารถใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังบริ เวณใบหน้าและลาคอได้ สามารถอยู่
ในร่ างกายได้อย่างปลอดภัย และผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจกับผลที่ได้รับในด้านความนุ่มของแผลเป็ นและสี จางลง ฉะนั้นแล้วเจลจากส่ วนประกอบเลือดจึงเป็ นทางเลือก
หนึ่งในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังได้ และสามารถพัฒนาให้คุณภาพดีข้ นึ ได้ต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ : Atrophic scar, Platelet rich plasma, Atrophic scar treatment
*ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
**ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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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(pvalue 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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บทนำ
แผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง(atrophic scar) เกิ ดจากกระบวนการผลิ ตคอลลาเจนและเนื้ อเยื่อ
พังผืด(connective tissue)ไม่สมดุ ลหรื อไม่เพียงพอในการสมานบาดแผลหลังเนื้ อเยื่อพื้นผิว(dermis)ได้รับ
บาดเจ็บ นอกจากนี้ ยงั มี ปัจจัยอื่ นๆอี กที่ ทาให้เกิ ดแผลเป็ นที่ ลึกบุ๋ มลงไปใต้ผิวหนัง เช่ น ความตึ งของแผล
(wound tension), เนื้ อเยื่อข้างเคียงกัน(tissue apposition), ความแตกต่างในแต่ละบุคคลในการสมานบาดแผล
(individual variations in wound healing), การหดรั้งของแผล(scar contraction)[1]
แผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนัง(atrophic scar) แบ่งได้เป็ น 3รู ปแบบ ตามลักษณะของรอยหลุมแผล[2,3,4] คือ
1. Icepick scars
2. Box scars
3. Rolling scars
การรั ก ษาแผลเป็ นที่ ลึ ก บุ๋ ม ลงไปใต้ผิว หนัง ประกอบด้ว ยหลายวิธี รวมถึ ง การใช้ Platelet rich
plasma(PRP) มาเป็ นสารเติมเต็ม(dermal filler) ในการรักษาแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนัง
จุดเด่นของPRP(platelet rich plasma) [5,6]
1.มีความปลอดภัย
2.สามารถหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาต่อต้านของภูมิคุม้ กันในร่ างกายได้
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3.ช่วยในกระบวนการหายของแผล และช่วยเสริ มสร้างเนื้ อเยือ่
4.การฉีดPRP นั้นใช้เข็มขนาดเล็ก ทาให้เนื้ อเยือ่ บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และทาได้ง่าย
5.ป้ องกันการติดเชื้ อแบคทีเรี ย(antimicrobial host defense)
6.สามารถให้การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก(OPD case)ได้
7.ภาวะแทรกซ้อนพบน้อยมาก
8.ต้นทุนต่าเนื่ องจากสารตั้งต้นในการผลิตเป็ นเลือดของตัวผูป้ ่ วยเอง
9.จัดหาได้ง่าย
ทั้งนี้ดว้ ยข้อดีและคุณสมบัติหลายประการของPRP ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะนาPRP มาใช้เป็ นสารเติม
เต็มธรรมชาติ(natural filler)ในการรักษาแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนัง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประเมินผลประสิ ทธิ ภาพในการนาเจลจากส่ วนประกอบเลือดของผูป้ ่ วยมาใช้ในการรักษา
แผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนัง
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วิธีกำรศึกษำ
Cross sectional study จัด ท าที่ แ ผนกผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ได้รับการอนุญาต
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตั้งแต่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีเกณฑ์การเข้าร่ วมงานวิจยั ดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่ วมการวิจยั (Inclusion criteria)
1.ผูป้ ่ วยอายุต้ งั แต่ 18ปี ขึ้นไป
2.ผูป้ ่ วยที่มีแผลเป็ นลึ กบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังบริ เวณใบหน้า และลาคอ โดยแผลเป็ นดังกล่าวต้องเป็ นมานาน
มากกว่า 1ปี ขึ้นไป และระดับความลึกไม่เกินชั้นใต้ผวิ หนัง(Subcutaneous tissue)
3.ผูป้ ่ วยที่มีแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังต้องไม่ได้รับการรักษาใดๆมาก่อนหน้านี้เป็ นเวลา 3 เดือน
4.ผูป้ ่ วยมีความตะหนัก กังวลกับแผลเป็ นลึกบุ๋ม และต้องการรักษา
5.ไม่มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติ และไม่ทานยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด
6.ไม่มีประวัติแพ้ยาโซเดียม ซิ เตรท (Sodium Citrate)
7.ไม่มีภาวะมะเร็ งที่ตาแหน่งแผลดังกล่าว
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8.ผูป้ ่ วยยินยอมเข้า ร่ วมโครงการวิจยั โดยการลงนามในหนังสื อยินยอมเข้า ร่ วมโครงการวิจยั (Informed
consent) และยินยอมให้บนั ทึกภาพแผลในช่วงของการรักษา และติดตามผล หลังได้รับคาอธิ บายรายละเอียด
ของงานวิจยั แล้ว
เกณฑ์การคัดเลือกออกจากการวิจยั (Exclusion criteria)
1.ผูป้ ่ วยที่อายุนอ้ ยกว่า 18ปี
2.ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์
3.ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญา การรับรู ้ ไม่สามารถเข้าใจหรื อทาตามคาสั่งได้
4.ผูป้ ่ วยไม่สามารถมาตรวจติดตามผลต่อเนื่องได้
5.ผูป้ ่ วยปฏิเสธเข้าร่ วมโครงการวิจยั หรื อขอถอนตัวออกจากโครงการวิจยั
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังบริ เวณใบหน้า และลาคอที่เข้าร่ วมการ
วิจยั แพทย์ทาการซักประวัติขอ้ มูลทัว่ ไป ข้อมูลของแผล แล้วจึงทาการนัดหมายผูป้ ่ วยอีกครั้ง ในวันนัดหมาย
มี การบันทึ กภาพ ก่ อนการรั กษาด้วยส่ วนประกอบของเลื อด เจาะเลื อดผูป้ ่ วย 10-30 ml. นาเลื อดใส่ หลอด
ปลอดเชื้ อผสมกับสารป้ องกันการแข็งตัวของเลื อด(Sodium Citrate) จากนั้นเลื อดจะผ่านกระบวนการเข้า
เครื่ องปั่ น เหวี่ ย ง 2รอบเพื่ อ ให้ ไ ด้พ ลาสมาที่ มี เ กล็ ด เลื อ ดสู ง (Platelet-rich plasma ; PRP)แล้ว จึ ง น าเข้า
เครื่ องให้ความร้อนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 นาที เพื่อทาให้กลายเป็ นเจลพลาสมา(PRP gel)
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ที่พร้อมใช้งาน แล้วนาPRP มาฉี ดบริ เวณแผลเป็ นด้วยเทคนิ คปลอดเชื้ อ จากนั้นทาการบันทึกภาพหลังฉี ด
PRP พร้อมทั้งให้ผปู ้ ่ วยตอบแบบสอบถามผลข้างเคียง แบบสอบถามความพึงพอใจ ส่ วนทีมผูว้ จิ ยั 2ท่าน ตอบ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ให้ผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับการฉี ดเจลพลาสมาสังเกตอาการ 2-3 ชั่วโมง หากไม่ พบ
ภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับบ้านได้ และทาการนัดตรวจติดตามที่ 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน และ6 เดือน
หลังการรักษา เพื่อบันทึกภาพแผลเป็ น ผูป้ ่ วยตอบแบบสอบถามผลข้างเคียง แบบสอบถามความพึงพอใจ
และทีมผูว้ จิ ยั 2 ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทุกครั้งที่ผปู ้ ่ วยมาตามนัดตรวจติดตาม
ข้อมูลได้รับการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรม Stata Software Version 15.1
ผลกำรศึกษำ
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด 16 คน ไม่มาตามนัดตรวจติดตามที่ 3 เดือน และ 6 เดือนหลังการรักษา 1คน
ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมวิจยั ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่ วนข้อมูลลักษณะของแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้
ผิวหนังของผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมวิจยั ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมงานวิจยั (Baseline characteristics)
คุณลักษณะ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
อายุ(ปี )
ส่ วนสู ง (เซนติเมตร)
น้ าหนัก (กิโลกรัม)
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
โรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
โรคโลหิตจาง
โรคแพ้ภูมิตวั เอง
โรคภูมิแพ้ทางจมูก
โรคไขมันในเลือดสู ง
โรคไวรัสตับอักเสบบี
ไม่มีโรคประจาตัว
ประวัติแพ้ยา
มีประวัติแพ้ยา
ไม่มีประวัติแพ้ยา

จานวน (เปอร์เซ็นต์)

ค่าเฉลี่ย (Mean) ± SD
ค่าเฉลี่ย (Mean) ± SD
ค่าเฉลี่ย (Mean) ± SD
ค่าเฉลี่ย (Mean) ± SD

2(12.50)
14(87.50)
43.94 ± 15.37
156.05 ± 6.19
61.88 ± 10.30
25.48 ± 4.55
8(50.00)
1/8(12.5)
2/8(25)
2/8(25)
2/8(25)
1/8(12.5)
8(50.00)
2(12.50)
14(87.50)
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ตำรำงที่ 2 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะของแผลเป็ นลึ ก บุ๋ มลงไปใต้ ผิ ว หนั ง ( Summary of Treated Atrophic Scars
Characteristics)
ข้อมูลของแผลเป็ น
ระยะเวลาที่เริ่ มเป็ นแผลเป็ นลึกบุ๋ม (ปี )
ประเภทของแผลเป็ นลึกบุ๋ม
รอยหลุมจิกลึก (Icepick scar)
รอยหลุมกว้าง (Box scar)
รอยหลุมฐานโค้ง(Rolling scar)
ตาแหน่งของแผลเป็ นลึกบุ๋ม
หน้าผาก
หางตา
คอ
แก้ม
จมูก
หางคิ้ว
สาเหตุของการเกิดแผล
อีสุกอีใส
อุบตั ิเหตุ
หลังผ่าตัด
สิ ว
หลังฉี ดสารสเตอรอยด์(steroid)
ไม่ทราบสาเหตุ
การรักษาแผลเป็ นก่อนหน้านี้
เคยรักษาแผลเป็ นมาก่อน
ไม่เคยรักษาแผลเป็ นมาก่อน

ค่ามัธยฐาน(median),(min,max)

จานวน (เปอร์เซ็นต์)
11.50 (1.00, 40.00)
1(6.25)
5(31.25)
10(62.50)
7(43.75)
2(12.50)
3(18.75)
2(12.50)
1(6.25)
1(6.25)
5(31.25)
4(25.0)
4(25.0)
1(6.25)
1(6.25)
1(6.25)
0(0)
16(100)

ผลข้างเคี ยงจากการรั กษาด้วยส่ วนประกอบเลื อดพบว่าแม้ในช่ วงแรกหลังการรั กษาทันที จะพบ
ผลข้างเคียงได้ในคนส่ วนใหญ่ แต่ผลข้างเคียงที่เกิ ดขึ้นไม่ได้มีความรุ นแรง โดยค่าเฉลี่ ยจะอยู่ในช่ วงไม่มี
อาการ ไปจนถึงมีอาการเล็กน้อย(0-1) และเมื่อมาตรวจติดตามที่ 1 เดือน ไม่พบความเจ็บปวด ไม่พบผิวหนัง
อักเสบ ไม่พบรอยสะเก็ดของน้ าเลือด พอมาตรวจติดตามที่ 3 เดือนหลังการรักษาไม่พบผิวหนังบวมพอง ไม่
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พบจุดเลือดออกขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรวจติดตามที่ 6 เดือนหลังการรักษายังพบมี 1คน มีอาการสี
ผิวไม่สม่าเสมอ โดยความรุ นแรงอยูใ่ นระดับ 0.5 (แทบจะไม่มีอาการ) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 อุบตั ิการณ์ และความรุ นแรงของผลข้างเคียงหลังการรักษา (Incidence and Severity scores for
posttreatment adverse effects)
ห ลั ง ก ำร รั ก ษำ
ทันที
(After treat)
คะแนนควำมเจ็บปวด (Pain score)
Incidence
15/16
Mean (SD)
1.88 (1.5)
Median (Min, Max)
1.5 (0, 7)
ผิวหนังอักเสบ (Erythema)
Incidence
10/16
Mean (SD)
0.72 (0.75)
Median (Min, Max)
0.5 (0, 2)
ผิวหนังบวมพอง (Edema)
Incidence
6/16
Mean (SD)
0.38 (0.59)
Median (Min, Max)
0 (0, 2)
สีผวิ ไม่ สมำ่ เสมอ (Dyschromia)
Incidence
7/16
Mean (SD)
0.41 (0.59)
Median (Min, Max)
0 (0, 2)
จุดเลือดออกขนำดเล็ก (Petechiae)
Incidence
14/16
Mean (SD)
0.56 (0.31)
Median (Min, Max)
0.5 (0, 1)
รอยสะเก็ดของนำ้ เลือด (Crusting/pinpoint)
Incidence
3/16
Mean (SD)
0.09 (0.20)
Median (Min, Max)
0 (0, 0.5)
ผลข้ ำงเคียง
(Adverse Effects)

หลังกำรรักษำ
1 week

หลังกำรรักษำ
1 month

หลังกำรรักษำ
3 months

หลังกำรรักษำ
6 months

1/16
0.06 (0.25)
0 (0, 0)

0/16
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

1/16
0.13 (0.50)
0 (0, 2)

0/16
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

1/16
0.06 (0.25)
0 (0, 1)

1/16
0.06 (0.25)
0 (0, 1)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

4/16
0.19 (0.36)
0 (0, 1)

2/16
0.09 (0.27)
0 (0, 1)

1/15
0.03 (0.13)
0 (0, 0.5)

1/15
0.03 (0.13)
0 (0, 0.5)

1/16
0.06 (0.25)
0 (0, 1)

1/16
0.06 (0.25)
0 (0, 1)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/16
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/16
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)

0/15
0.00 (0.00)
0 (0, 0)
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ด้านคะแนนความพึงพอใจของแผลเป็ นหลังการรักษาด้วยเจลส่ วนประกอบเลื อดถูกประเมิ นจาก
ผูป้ ่ วย และทีมผูว้ ิจยั 2ท่าน โดยdouble blind study หัวข้อการประเมิ นประกอบด้วย ความนุ่ มของแผลเป็ น
รอยแผลเป็ นจางลง รอยบุ๋มลึกของแผลดีข้ ึน และภาพโดยรวมของแผล ซึ่ งระดับคะแนน ดังนี้
0 : ไม่ดีข้ ึน
1 : ดีข้ ึนเล็กน้อย (1-25 %)
2 : ดีข้ ึนปานกลาง (26-50 %)
3 : ดีข้ ึนมาก (51-75 %)
4 : ดีข้ ึนมากที่สุด (76-100 %)
โดยภาพรวมของแผลเป็ นทั้งผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมวิจยั และทีมผูว้ ิจยั ทั้ง 2ท่าน มีความพึงพอใจหลังการ
รักษาด้วยเจลส่ วนประกอบเลื อดทันที และที่ 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน และ6เดือนหลังการรักษา อยูใ่ นช่ วง
ระดับดีข้ ึนมาก ถึงมากที่สุด โดยความพึงพอใจมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างหลังการรักษาทันที กับที่ 6 เดือนหลังการรักษา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 โดยใช้ Paired T-test โดยผลที่ได้คือ ค่า P-value ที่ 95% confidence level จะเห็นได้วา่ ในด้านความ
นุ่มของแผล ผูป้ ่ วยและผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ดีข้ ึนอย่างมีนยั สาคัญ(P-value = 0.019, 0.041 ตามลาดับ) ส่ วนในแง่ของ
ผูว้ ิจยั คนที่ 2พบว่าไม่แตกต่างกัน(P-value = 0.082) ในด้านรอยแผลเป็ นสี จางลงผูป้ ่ วยพบว่าดี ข้ ึ นอย่า งมี
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นัยสาคัญ(P-value = 0.007) ในแง่ของผูว้ ิจยั ทั้ง 2ท่านไม่แตกต่างกัน(P-value = 0.189, 0.334 ตามลาดับ) ด้าน
รอยบุ๋ มลึ กดี ข้ ึ นผูป้ ่ วยพบว่าไม่แตกต่างกัน(P-value = 0.164) ในแง่ ของผูว้ ิจยั ทั้ง 2ท่านพบว่าลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ(P-value = 0.028, 0.004 ตามลาดับ) และสุ ดท้ายในด้านภาพรวมของแผล ทั้งผูป้ ่ วยและผูว้ จิ ยั คนที่ 2
พบว่าไม่แตกต่างกัน(P-value = 0.189, 0.189 ตามลาดับ) แต่ผวู ้ จิ ยั คนที่1 พบว่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ(P-value
= 0.041) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 คะแนนความพึ ง พอใจของแผลเป็ นหลัง การรั ก ษาโดยผูป้ ่ วยและผูว้ ิจ ัย (Satisfaction of the
Treatment Outcome Evaluation Scores for Patient and Investigator )
หลั ง กำรรั กษำ หลังกำรรักษำ
ทันที
1 week

หลังกำรรักษำ

หลังกำรรักษำ

หลังกำรรักษำ

1 month

3 months

6 months

Mean (SD)

Mean (SD)

Mean (SD)

Mean (SD)

Mean (SD)

เปรียบเทียบหลัง
กำรรั ก ษำทั น ที
และที่ 6 เดื อ น
หลังกำรรักษำ
(P-value)

ควำมนุ่มของแผลเป็ น (Skin texture)
ผูป้ ่ วย

3.19 (0.66)

3.50 (0.63)

3.56 (0.51)

3.47 (0.64)

3.60 (0.51)

0.019*

ผูว้ จิ ยั คนที่ 1

2.94 (0.57)

3.06 (0.44)

3.25 (0.58)

3.27 (0.59)

3.27 (0.59)

0.041*

ผูว้ จิ ยั คนที่ 2

3.25 (0.58)

3.38 (0.62)

3.44 (0.63)

3.47 (0.64)

3.47 (0.64)

0.082

รอยแผลเป็ นสีจำงลง (Pigmentation)
ผูป้ ่ วย

2.75 (0.86)

3.31 (1.01)

3.25 (1.00)

3.33 (0.82)

3.47 (0.83)

0.007*

ผูว้ จิ ยั คนที่ 1

3.13 (0.72)

2.94 (0.77)

2.88 (0.72)

3.07 (0.80)

3.00 (0.76)

0.189

ผูว้ จิ ยั คนที่ 2

3.06 (0.77)

3.19 (0.83)

3.19 (0.75)

3.19 (0.75)

3.20 (0.77)

0.334

รอยบุ๋มลึกของแผลดีขนึ้ (Atrophic)
ผูป้ ่ วย

3.44 (0.51)

3.44 (0.73)

3.56 (0.63)

3.60 (0.51)

3.73 (0.46)

0.164

ผูว้ จิ ยั คนที่ 1

3.38 (0.50)

3.13 (0.62)

3.06 (0.44)

3.07 (0.46)

3.00 (0.53)

0.028*

ผูว้ จิ ยั คนที่ 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)
ผูป้ ่ วย

3.56 (0.63)

3.50 (0.63)

3.44 (0.63)

3.73 (0.46)

3.87 (0.35)

0.189

ผูว้ จิ ยั คนที่ 1

3.25 (0.45)

3.06 (0.44)

3.13 (0.34)

3.07 (0.46)

3.00 (0.53)

0.041*

ผูว้ จิ ยั คนที่ 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 )
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ภำพที่1 ตัวอย่างภาพผูป้ ่ วยที่มีแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังบริ เวณคอด้านซ้าย ประเภทแผลรอยหลุมกว้าง
(Box scar) ก่อนการรักษา และหลังฉี ดเจลส่ วนประกอบเลือด(PRP)ทันที หลังฉี ดที่ 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน
และ 6เดือนหลังการรักษา ตามลาดับ
ระยะเวลำทีต่ รวจติดตำมหลังฉีด
ก่อนฉีด

หลังฉีดทันที

หลังฉีด 1 สั ปดำห์

หลังฉีด 1 เดือน

หลังฉีด 3 เดือน

หลังฉีด 6 เดือน

บทวิจำรณ์
การศึ กษาก่ อนหน้า นี้ ข อง Gabriella Fabbrocini และคณะฯ[7] ได้ศึกษาเรื่ องการใช้ skin needling
เป็ นการใช้เข็มขนาดเล็กร่ วมกับการใช้PRPในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีแผลเป็ นที่เกิดจากสิ ว เปรี ยบเทียบกับการใช้
skin needlingเพียงอย่างเดี ยว พบว่าใบหน้าด้านที่ใช้skin needlingร่ วมกับPRP มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าการใช้
skin needlingเพียงอย่างเดียว โดยใช้เวลาตรวจติดตามที่ 32สัปดาห์
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ในปี พ.ศ.2561 มี ก ารศึ ก ษาของOsaid H Alser และคณะฯ [8]

ได้ศึ ก ษาถึ ง หลัก ฐานการใช้

ส่ ว นประกอบของเลื อ ดPRPในการรั ก ษาแผลเป็ น โดยการศึ ก ษาเป็ นแบบ literature review พบว่า PRP
สามารถช่ วยทาให้คุณภาพของแผลเป็ นลึ กบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังที่เกิ ดจากสิ ว(atrophic acne scar)ดี ข้ ึนเมื่อใช้
ร่ วมกับการรักษาablative fractional CO2 laser และลดระยะเวลาในการเกิดผลข้างเคียงจากเลเซอร์ โดยความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ1 (basis of level 1 evidence)
ในปี พ.ศ.2562 จากการศึ ก ษาของ Nitika S. Deshmukh และคณะฯ [9] เรื่ อ งการใช้ PRPร่ ว มกับ
subcision(การใช้เข็มที่มีใบมีดขนาดเล็กเซาะลงไปใต้ผิวหนัง) เปรี ยบเทียบกับการใช้subcision เพียงอย่าง
เดียว ในการรักษาแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนังที่เกิ ดจากสิ ว พบว่าการรักษาด้วยPRPร่ วมกับsubcisionให้
ผลการรักษาที่ดีกว่า
ในการศึ ก ษาวิจยั นี้ พ บคะแนนความพึง พอใจหลังการรั ก ษาแผลเป็ นลึ กบุ๋ มลงไปใต้ผิวหนังด้วย
ส่ วนประกอบของเลื อดที่ หลัง การรั ก ษา 6เดื อน ดี ข้ ึ นมากกว่า 50% ทั้ง ในแง่ ข องความนุ่ ม ของแผล(skin
texture), รอยแผลเป็ นสี จางลง(pigmentation), รอยบุ๋มลึ กของแผลดี ข้ ึน(atrophy), และภาพโดยรวม(overall
appearance)โดยการประเมิ น ทั้ง จากผู ้ป่ วยที่ เ ข้า ร่ ว มวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย คนที่ 1 ผู้วิ จ ัย คนที่ 2 เป็ นไปในแนวทาง
สอดคล้องกัน ซึ่ งให้ผลดี เหมือนกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่กล่าวมาในแง่ของการใช้PRP และงานวิจยั นี้ ยงั มี
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างหลังการรักษาด้วยส่ วนประกอบของเลือดทันที และที่ 6เดือนหลังการ
รักษา เพื่อศึกษาว่าที่ระยะเวลา 6เดือนหลังการรักษานั้น ผูป้ ่ วย และผูว้ ิจยั มีความพึงพอใจมากขึ้น หรื อลดลง
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อย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ จุดเด่นของงานวิจยั นี้
เป็ นการศึก ษาการรั กษาแผลเป็ นลึ กบุ๋ มลงไปใต้ผิวหนังด้วยส่ วนประกอบของเลื อดจากสาเหตุ ต่างๆอย่าง
หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น จากโรคอีสุกอีใส จากอุบตั ิเหตุ จากการผ่าตัดซึ่ งในฐานะแพทย์ศลั ยกรรมผ่าตัดถ้า
มีทกั ษะทางด้านนี้เพิม่ เติม จะทาให้สามารถดูแลแก้ไขแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มของผูป้ ่ วยได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งไม่พบว่ามี
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ แต่งานวิจยั นี้มีขอ้ จากัด(limitation)ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ไม่ได้มีกลุ่มเปรี ยบเทียบ (control group)
2.จาเป็ นต้องมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั มากกว่านี้
3.ไม่ได้แบ่งแยกชนิดของสี ผวิ (Fitzpatrick skin types) ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กบั ผลที่ได้
4.เครื่ องมื อที่ ใช้วดั ประเมิ นผลเป็ นแบบสอบถาม ในอนาคตควรใช้เครื่ องมื อวัดที่ น่าเชื่ อถื อ และทันสมัย
มากกว่านี้
โดยสรุ ปงานวิจยั นี้ สามารถนาไปศึกษาต่อยอดได้ เช่ น หาความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้ความพึง
พอใจกับชนิ ดของสี ผิว หรื อชนิ ดของรอยแผลเป็ นลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง การทาวิจยั โดยมีกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เป็ นต้น
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สรุ ปผลกำรวิจัย
เจลจากส่ วนประกอบของเลือด หรื อพลาสมาเจล สามารถใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยแผลเป็ นที่ลึกบุ๋มลง
ไปใต้ผิวหนังบริ เวณใบหน้าและลาคอได้ สามารถอยูใ่ นร่ างกายได้อย่างปลอดภัย และผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจ
กับผลที่ได้รับ ฉะนั้นแล้วเจลจากส่ วนประกอบเลือดจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีแผลเป็ นที่ลึก
บุ๋มลงไปใต้ผวิ หนังได้ และสามารถพัฒนาให้คุณภาพดีข้ ึนได้ต่อไปในอนาคต
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ
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