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บทคัดย่อ  การบาดเจบ็ของใบหนา้มสีาเหตไุดห้ลายอยา่ง หนึง่ในนัน้ทีพ่บไดบ้อ่ยคอืการโดนสนุขักดั ซึง่สามารถทำาใหเ้กดิ

บาดแผลได้หลากหลายชนิดข้ึนกับความรุนแรงของการโดนกัด เช่น เป็นเพียงแผลถลอก เป็นแผลฉีกขาด หรือเนื้อเยื่อ

หลุดออกไปทั้งชิ้น

  รายงานผู้ป่วยฉบับน้ีกล่าวถึงผู้ป่วย 3 รายที่โดนสุนัขกัดบริเวณหน้าผาก รายแรกและรายที่ 2 เป็นเด็กชาย 

อายุ 2 ปี และ 3 ปี ตามลำาดับ มีแผลเนื้อเยื่ออ่อนขาดหลุดบริเวณหน้าผากและหนังศีรษะ จึงให้การรักษาโดยใช้แผ่น

เนือ้เยือ่ปะปลกูแบบโรเตชนั และแอดวานซ์เมนต ์ตามลำาดบั รว่มกับการกรดีบ้ังเยือ่หุ้มกะโหลกศรีษะ เพือ่ยดืแผน่เนือ้เยือ่

ปะปลูกมาเย็บปิดเป็นการเย็บแบบปฐมภูมิได้ รายที่ 3 เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี มีแผลเนื้อเยื่ออ่อนขาดหลุดที่หน้าผาก 

และค้ิว การรักษาคือใช้แผ่นเน้ือเยื่อปะปลูกแบบโรเตชันจากหนังศีรษะและบริเวณใกล้เคียงซ่อมส่วนแผล ส่วนคิ้ว 

จำาเป็นต้องใช้การปลูกถ่ายผิวหนังแบบความหนาท้ังชั้นเพื่อป้องกันการดึงรั้งของแผลทำาให้หลับตาไม่ได้ ผลการรักษา 

ทั้ง 3 รายเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีความบิดเบี้ยวของเนื้อเยื่อที่ใบหน้า

คำ�สำ�คัญ: แผลสุนัขกัด แผลที่ใบหน้า แผลเนื้อเยื่ออ่อนขาดหลุดจากสุนัขกัด การซ่อมแซมแผลที่มีความซับซ้อน

Abstract  The injury of facial area has many causes. One of these is dog bite that can cause many 

types of wound, such as abrasion, laceration or avulsion. 

  This three-case report described cases of patients with dog bite at area of forehead. The  
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บทนำา 

การถกูสนุขักดัเปน็แผลนัน้เปน็ปญัหาทีพ่บได้บอ่ย บรเิวณ

ที่ถูกกัดมากท่ีสุดคือศีรษะและลำาคอ(1) (ร้อยละ 94.1) และแขน

ขาเป็นอันดับท่ีสอง (ร้อยละ 4.7) โดยปัญหาท่ีพบบ่อยสุดจาก 

แผลถกูสนัุขกดั คอืการตดิเชือ้และความสวยงามของบรเิวณแผล  

การติดเชื้อมักมีสาเหตุมาจากเชื้อ Capnocytophaga cani-

morsus(2) อาจทำาให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรง (septic shock)  

ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ เชื้อนี้อาจทำาให้เกิดการคลอดก่อนกำาหนด 

และการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกได้(3) ในผู้ป่วยบางราย 

ที่พบการติดเชื้อที่หัวใจ (infective endocarditis) ร่วมกับมี 

ประวตัถิกูสนุขักดั อาจสามารถเพาะเชือ้นีไ้ดจ้ากลิน้หวัใจเอออร-์ 

ติก(4) ส่วนเรื่องการจัดการกับแผลนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าควร

รักษาแบบเย็บปิดแผลทันที หรือสามารถรอเวลาได้ จากการ 

ศกึษาของ Bhaumik และคณะ(5) พบว่าการเยบ็ปดิแผลทนัท ีหรอื

การปล่อยให้แผลหายเองแบบทุติยภูมิ (secondary healing) 

ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องอัตราการติดเชื้อ แต่ต่างกันที่ความ

สวยงามของแผล โดยเฉพาะแผลบริเวณใบหน้า

อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสุนัข

กัด คือการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า หรือสงสัยว่าสัมผัส “การสัมผัส

โรคพิษสุนัขบ้า” หมายถึง การถูกกัด ข่วน หรือนำ้าลายกระเด็น 

เข้าบาดแผลหรือผิวหนังท่ีมีรอยถลอก หรือถูกเลียจมูก ตา หรือ

รับประทานอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่

เปน็โรคพษิสนุขับา้ สว่นคำาวา่ “ผูส้มัผัสโรคพิษสนุขับา้” หมายถงึ 

ผูท้ีส่มัผสักบัสตัว์หรอืผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการพสิจูนห์รือสงสัยวา่เปน็โรค

พิษสุนัขบ้า รวมถึงกรณีที่สัตว์หนีหาย และสัตว์ไม่ทราบประวัติ

สำาหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีถูกสุนัขกัดในแง่การป้อง

กันโรคพิษสุนัขบ้านั้น(6,7) องค์การอนามัยโลกได้แบ่งลักษณะการ

first case and the second case (2-year-old and 3-year-old boys respectively) had the avulsion  

wounds at forehead and scalp, the rotation flap and advancement flap were used to closure. The  

periosteum was incised to assist the primary closure of the flap. The third case (65-year-old  

female), the wound was located at forehead involving the eyebrow. The rotation flap and full 

thickness skin graft were used to prevent scar contraction. The follow-up of these cases showed 

successful treatment outcomes. 

Keywords: dog bite wound, wound at face, avulsion wound from dog bite, complex repair wound

สมัผสัพษิสนุขับา้ตามความรนุแรงของบาดแผลออกเปน็ 3 ระดบั 

(ตารางที่ 1)

สำาหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มี 2 วัตถุ-

ประสงค์ คือฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคก่อนการถูกสัตว์กัด และ

ฉดีวคัซีนเพือ่ปอ้งกนัโรคหลงัถกูสัตวก์ดั(6,7) ซึง่ในบทความนีจ้ะขอ

กล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะการฉีดเพื่อป้องกันโรคหลังสัมผัสถูก

สุนัขกัด ซึ่งอาจแบ่งเป็นกรณีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน แนะนำา

ให้ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำานวน 4 เข็ม หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

จำานวน 3 เขม็ (เขม็ที ่2 ฉดีหลงัเขม็แรก 7 วนั และเขม็ที ่3 ฉีดหลัง

เขม็แรก 21-28 วนั) และพจิารณาการฉดีอมิมโูนโกลบลุนิรว่มด้วย 

กรณีที่ผู้ป่วยเคยรับวัคซีนครบ 4 เข็มมาก่อน แล้วมาสัมผัสหรือ 

ถกูสตัวก์ดั แนะนำาใหฉ้ดีวคัซนีเขา้กลา้มเนือ้หรอืฉดีเขา้ใตผ้วิหนงั 

2 เข็ม โดยไม่จำาเป็นต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลินร่วมด้วย

นอกจากข้อพิจารณาด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังต้องพิจารณาถึงการป้องกันภายหลัง 

สัมผัสโรคบาดทะยัก (post-exposure prophylaxis for teta- 

nus) ด้วย(8) โรคบาดทะยักเกิดจากสารพิษ (tetanus toxin)  

ของเชื้อแบคทีเรีย Clostridium tetani เชื้อชนิดนี้พบได้ในดิน 

ในลำาไส้และมูลของสัตว์หรือมนุษย์ เช้ือโรคชนิดนี้เติบโตโดยไม่ 

ใชอ้อกซิเจน (anaerobic) และเมือ่เขา้สู่ร่างกายจะมรีะยะฟักตัว

ประมาณ 4-21 วันจึงเริ่มมีอาการของโรค ได้แก่ ภาวะขากรรไกร

แข็ง อ้าปากไม่ได้ คอแข็ง ต่อมาจะเริ่มมีอาการเกร็งแข็งในส่วน 

อื่น ๆ  ของร่างกาย เช่น หลัง แขน ขา

เมื่อผู้ป่วยมีอาการแสดงของโรค จะมีโอกาสเสียชีวิตต้ัง 

แต่ร้อยละ 10-90 พบว่าการติดเชื้อบาดทะยักส่วนใหญ่มักเกิด

ตามหลังการมีบาดแผลจากการได้รับอุบัติเหตุ เช่น บาดแผล 

ถูกตำา บาดแผลฉีดขาด และบาดแผลจากการถูกสัตว์กัด ซึ่งเป็น
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ซีรัมต้านพิษบาดทะยัก

Mathes และ Nahai(9) ได้นำาเสนอลำาดับทางเลือกในการ

บูรณะซ่อมแซมแผล (ladder of reconstruction หรือ recon-

structive ladder) ซ่ึงหมายถึงลำาดับข้ันตอนของวิธีการต่าง ๆ  

ในการวางแผนการรักษาบาดแผลเปิดให้หายเป็นบาดแผลปิด 

โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดก่อน จนถึงวิธีที่

ยุ่งยากที่สุด เป็นข้ันเป็นตอนเหมือนการเดินขึ้นบันไดทีละขั้น ๆ  

(รูปที่ 1) และป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน รวมทั้งป้องกันการ

เกิดความเส่ียงให้มากที่สุด เช่น การเย็บปิดแผล ย่อมกระทำาได้ 

ง่าย แต่ถ้ามีแรงตึงที่ขอบแผลมาก ให้แก้ไขโดยทำาการเลาะขอบ

แผลให้หย่อนข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างแล้ว หากยังมีแรงตึงที่ขอบ

แผลอยู่อีกแต่ยังเย็บปิดแผลจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดเลือด

บริเวณขอบแผล (marginal wound ischemia) และเกิดการ 

ตายของผิวหนัง (skin necrosis) ที่ขอบแผล ตามมาด้วยการ 

เกิดแผลแยกและแผลติดเชื้อ ซึ่งในกรณีเช่นน้ีต้องเลือกวิธีที่ยุ่ง

ยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายหนัง (skin graft)  

หรือเลือกใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก (skin flap) จะให้ผลการรักษา

ที่ดีกว่า แต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกใช้การปลูกถ่ายหนังหรือแผ่น

เนื้อเยื่อปะปลูกแล้วสามารถทำาแผลเปิดให้เป็นแผลปิดได้ แต่ไม่

สามารถแก้ปัญหารูปร่างและหน้าที่ตรงบริเวณที่เกิดความวิการ

ได้ ก็ต้องพิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

รายงานผู้ป่วยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงแนวทาง

บาดแผลทีม่คีวามเสีย่งตอ่โรคบาดทะยกัเสมอ บาดแผลทีม่คีวาม

เส่ียงมากขึน้ตอ่การตดิเชือ้บาดทะยกั (tetanus-prone wound) 

ได้แก่ บาดแผลที่ต้องได้รับการเย็บหรือผ่าตัดซ่อมแซม และมา 

พบแพทย์ช้ากว่า 6 ชั่วโมง บาดแผลที่มีเนื้อตายจำานวนมาก หรือ

เป็นแผลท่ีเป็นรอยเจาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาดแผลท่ีปนเปื้อน

ดินหรือเศษวัสดุแปลกปลอม บาดแผลที่พบร่วมกับกระดูกหัก 

หรือกระดูกหักแบบเปิด

ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน เคยรับแต่ไม่ครบ หรือไม่ทราบประวัติ

แน่นอน จำาเป็นต้องรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก หากเป็น

บาดแผลสะอาด (clean wound) ใหว้คัซนีปอ้งกนัโรคบาดทะยกั 

TT 2 เข็ม ห่างกัน 4-8 สัปดาห์ และกระตุ้นอีก 1 เข็ม ในอีก 

6-12 เดือนต่อมา แต่หากเป็นบาดแผลที่มีความเส่ียงต่อการติด

เช้ือบาดทะยัก ให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก TT 2 เข็ม ห่าง

กัน 4-8 สัปดาห์และกระตุ้นอีก 1 เข็มในอีก 6-12 เดือนต่อมา 

โดยให้ร่วมกับซีรัมต้านพิษบาดทะยัก (antitetanic serum) ใน 

วันแรก สำาหรับรายที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ 

(เคยไดร้บัวคัซนีมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครัง้) กรณบีาดแผลสะอาด 

หากได้รบัวคัซนีเข็มสดุท้ายมานานเกินกวา่ 10 ป ีใหว้คัซนีปอ้งกนั

โรคบาดทะยัก TT กระตุ้น 1 เข็ม โดยไม่ต้องรับซีรัมต้านพิษ

บาดทะยัก และหากเป็นบาดแผลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

บาดทะยัก และได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมานานเกินกว่า 5 ปี ให้

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก TT กระตุ้น 1 เข็ม โดยไม่ต้องรับ 

ตารางที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการดูแลแผล จำาแนกตามการสัมผัสพิษสุนัขบ้าตามความรุนแรงของบาดแผล

Table 1 Guidelines for wound caring, based on rabies contact and wound severity.

ความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัส การปฏิบัติ

กลุ่มที่ 1

การสัมผัสที่ไม่ติดโรค

- การถูกต้องตัวสัตว์ ป้อนนำ้า ป้อนอาหาร ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก

- ถูกเลีย สัมผัสนำ้าลายหรือเลือดสัตว์ ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก

- ล้างบริเวณสัมผัส

- ไม่ต้องฉีดวัคซีน

กลุ่มที่ 2

การสัมผัสที่มีโอกาสติดโรค

- ถูกงับเป็นรอยชำ้าที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออก หรือเลือดออกซิบ ๆ

- ถูกข่วนที่ผิวหนังเป็นรอยถลอก (abrasion) มีเลือดออกซิบ ๆ

- ถูกเลียโดยที่นำ้าลายถูกผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วน

- ล้างและรักษาแผล

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (rabies 

vaccine)

กลุ่มที่ 3

การสัมผัสที่มีโอกาสติดโรคสูง

- ถูกกัดโดยฟันแทงทะลุผ่านผิวหนังแผลเดียวหรือหลายแผลและมีเลือด

ออก (laceration)

- ถูกข่วน จนผิวหนังขาดและมีเลือดออก

- ถูกเลีย หรือนำ้าลาย สิ่งคัดหลั่งถูกเยื่อบุของตา ปาก จมูกหรือแผล แผลที่

มีเลือดออก

- มีแผลที่หลังและสารคัดหลั่งจากร่างกายสัตว์ ซากสัตว์ เนื้อสมองสัตว์ 

รวมถึงการชำาแหละซากสัตว์ และลอกหนังสัตว์

- กินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

- ล้างและรักษาแผล

- ฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้และอมิมโูน- 

โกลบุลิน (immunoglobulin) โดยเร็วที่สุด
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การรักษาและผลการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัดบริเวณศีรษะและ

ใบหน้าซึ่งมีความซับซ้อนจำานวน 3 ราย โดยทั้ง 3 รายนั้น การ

รักษาบาดแผลสุนัขกัดส่วนที่มีความคล้ายคลึงกัน คือต้องใช้

แผ่นเน้ือปะปลูกเฉพาะที่ (local flap) ทั้งหมด เนื่องจากแผลมี

ลักษณะที่มีเนื้อเยื่อขาดหลุดออกไป (avulsion) และเป็นบริเวณ

ท่ีไม่สามารถเย็บแผลปิดเข้าหากันได้ตามปกติ ส่วนที่ต่างกัน คือ 

ในรายท่ี 3 จำาเป็นต้องใช้การปลูกถ่ายผิวหนังร่วมด้วย เพ่ือลด 

แรงดึงรั้งผิวหนังเนื่องจากบาดแผลอยู่บริเวณคิ้ว

ผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 2 ปี ถูกสุนัขกัดบริเวณหนังศีรษะและ

หน้าผาก มเีนือ้หลดุออกไปตัง้แต่บรเิวณกลางหนา้ผากถงึดา้นข้าง

ขวาของศีรษะ แผลลึกถึงกะโหลกศีรษะ (รูปที่ 2) ไม่สามารถเย็บ

ปิดแบบปฐมภูมิได้ ถ้าพยายามดึงแผลเข้าหากันจะทำาให้รูปหน้า

ผิดปกติไปมากเนื่องจากการดึงรั้งของแผล

ผู้ป่วยได้รับการล้างแผล ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและ 

วัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมท้ังอิมมูโนโกลบุลิน จากนั้นจึงนำาผู้ป่วย 

เข้าห้องผ่าตัดเพื่อดมยาสลบ ให้ยาต้านจุลชีพทางหลอดเลือดดำา 

เป็น amoxicillin/clavulanic acid (50 มก./กก./วัน) และเย็บ 

ซ่อมแซมแผลโดยแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชัน (rotation 

flap) จากผวิหนงับรเิวณหนา้ผาก พรอ้มทัง้กรดีบ้ังเยือ่หุม้กะโหลก

ศีรษะ ให้หนังศีรษะยืดได้มากขึ้น (รูปที่ 3) จากการตรวจผู้ป่วย 2 

สัปดาห์หลังผ่าตัด พบว่าแผลปิดสนิทดี ไม่มีการติดเชื้อ ส่วนการ

ตรวจช่วง 3 เดือนหลังผ่าตัด พบว่าแผลหายดี รอยแผลเป็นจาง

ลงมาก (รูปที่ 4)

ผู้ป่วยรายที่ 2

ผูป้ว่ยเดก็ชายอาย ุ3 ป ีถกูสนุขักดับรเิวณศีรษะ มแีผลเปดิ

และเนื้อเยื่อหลุดออกไปบริเวณหน้าผากด้านขวาขึ้นไปถึงไรผม

และศีรษะด้านขวา แผลลึกถึงกะโหลกศีรษะ ไม่สามารถเย็บปิด

แบบปฐมภูมิได้ (รูปที่ 5)

ผู้ป่วยได้รับการล้างทำาความสะอาดแผล ฉีดวัคซีนป้องกัน

บาดทะยัก และวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมทั้งอิมมูโนโกลบุลิน จาก 

นั้นจึงนำาผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเพื่อดมยาสลบ ให้ยาต้านจุลชีพ 

amoxicillin/clavulanic acid ทางหลอดเลือดดำา 50 มก./ 

กก./วัน และเย็บซ่อมแซมแผลโดยแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบ

Open wound Closed wound
Ladder of reconstruction

Ladder of reconstruction

Simple

Complex Lift

1. Dressing only, vacuum dressing

2. Direct closure without tension
3. Delayed primary closure

4. Skin graft
5. Local flap, Z-plasty, tissue expansion

6. Regional flap
7. Distant flap

8. Free flap (microsurgery)

รูปที่ 1 ลำ�ดับท�งเลือกในก�รบูรณะซ่อมแซมแผล(9)

Fig. 1 The ladder of reconstruction.(9)

รูปที่ 2 แผลของผู้ป่วยร�ยที่ 1 ก่อนผ่�ตัด

Fig. 2 Preoperative condition of the first patient.
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แอดวานซ์เมนต์ (advancement flap) จากผิวหนังบริเวณ 

หน้าผากโดยรอบ พร้อมทั้งกรีดบริเวณใต้เนื้อเยื่อปะปลูกเป็นบั้ง 

เพื่อให้ยืดได้มากขึ้น (รูปที่ 6) จากการตรวจผู้ป่วย 2 สัปดาห์หลัง

ผ่าตัด พบว่าแผลปิดสนิทดี ไม่มีการติดเชื้อ ส่วนการตรวจช่วง 3 

เดือนหลังผ่าตัด พบว่าแผลหายดี รอยแผลเป็นจางลงมาก (รูปที่  

7)

ผู้ป่วยรายที่ 3

ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี ถูกสุนัขกัดบริเวณหนังศีรษะ หน้า

ผาก และคิ้วด้านซ้าย ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อหลุดออกไปไม่

สามารถเย็บปิดได้ (รูปที่ 8)

 ได้รับการล้างแผล ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก และ

วัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมท้ังอิมมูโนโกลบุลิน จากนั้นจึงนำาผู้ป่วย

รูปที่ 3 ก�รเย็บซ่อมแซมแผลโดยใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชัน 

 A: เส้นประแสดงแนวกรีดเพิ่ม ส่วนลูกศรแสดงทิศท�งก�รหมุนแผ่นเนื้อเยื่อ, B: สภ�พแผลของผู้ป่วยหลังเย็บเสร็จทันที

Fig. 3 Wound repair using rotation flap. 

 A: Dot-lines represented the incision lines and the arrow represented rotational direction, B: immediate postopera- 

tive condition.

รูปที่ 4 สภ�พแผลของผู้ป่วยร�ยที่ 1 หลังผ่�ตัด 

 A: หลังผ่�ตัด 2 สัปด�ห์ พบว่�แผลปิดสนิทดี ไม่มีก�รติดเชื้อ, B: หลังผ่�ตัด 3 เดือน พบลักษณะแผลห�ยดี รอยแผลเป็นจ�งลงม�ก

Fig. 4 Postoperative condition of the first patient’s surgical wound. 

 A: 2-week postoperative, good wound closure without sign of infection was revealed, B: 3-month postoperative, the 

wound healing was uneventful with minimal scar presence.

A B

A B
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รูปที่ 5 แผลของผู้ป่วยร�ยที่ 2 ก่อนผ่�ตัด

Fig. 5 Preoperative condition of the second patient.

รูปที่ 6 ก�รเย็บซ่อมแซมแผลโดยใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบแอด- 

ว�นซ์เมนต์ เส้นประแสดงแนวกรีดเพิ่ม ส่วนลูกศรแสดงทิศ 

ท�งก�รยืดแผ่นเนื้อเยื่อ

Fig. 6 Wound repair using advancement flaps. Dot-lines  

represented the incision lines and the arrow rep- 

resented advancement direction.

รูปที่ 7 สภ�พแผลของผู้ป่วยร�ยที่ 2 หลังผ่�ตัด 

 A: หลังผ่�ตัด 2 สัปด�ห์ พบว่�แผลปิดสนิทดี ไม่มีก�รติดเชื้อ, 

B: หลังผ่�ตัด 3 เดือน พบลักษณะแผลห�ยดี รอยแผลเป็นจ�ง

ลงม�ก

Fig. 7 Postoperative condition of the second patient’s sur-

gical wound. 

 A: 2-week postoperative, good wound closure without 

sign of infection was revealed, B: 3-month postopera-

tive, the wound healing was uneventful with minimal 

scar presence.

A

B

รูปที่ 8 แผลของผู้ป่วยร�ยที่ 3 ก่อนผ่�ตัด

Fig. 8 Preoperative condition of the third patient.

เข้าห้องผ่าตัดเพื่อดมยาสลบ ให้ยาต้านจุลชีพทางหลอดเลือดดำา 

เป็น amoxicillin/clavulanic acid 1.2 กรัม และเย็บซ่อม- 

แซมแผลโดยใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชันจากผิวหนัง

บริเวณหน้าผากและหนังศีรษะ รวมทั้งการปลูกถ่ายผิวหนัง

แบบความหนาทั้งช้ันจากผิวหนังที่คอมาซ่อมแซมบริเวณคิ้วเพื่อ

ป้องกันการดึงรั้งของแผลซึ่งอาจทำาให้หลับตาไม่ได้ สภาพแผล

หลังผ่าตัดทันที พบว่าแผลค่อนข้างตึง แต่ไม่มีการดึงรั้งเปลือก 

ตา (รูปที่ 9) สภาพผู้ป่วย 1 เดือนหลังผ่าตัด แผลหายดี สามารถ

ลืมตาหลับตาได้ปกติ เช่นเดียวกับช่วง 3 เดือนหลังผ่าตัด แต่พบ

วา่ไมม่ขีนคิว้ดา้นซา้ย (รปูที ่10) เนือ่งจากผวิหนงัทีน่ำามาปลกูถา่ย
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A B

รูปที่ 10 สภ�พแผลของผู้ป่วยร�ยที่ 3 หลังผ่�ตัด 

 A: หลังผ่�ตัด 1 เดือน, B: หลังผ่�ตัด 3 เดือน พบลักษณะแผลห�ยดี ส�ม�รถลืมต�และหลับต�ได้เป็นปกติ แต่สูญเสียคิ้วด้�นซ้�ยไป

Fig. 10 Postoperative condition of the third patient’s surgical wound. 

 A: 1-month postoperative, B: 3-month postoperative, the wound healing was uneventful. The patient could close  

and open her eyes normally, but she lost her left eyebrow.

บริเวณนั้นนำามาจากคอซึ่งไม่มี hair follicle

วิจารณ์

การเลอืกวธิซีอ่มแซมบาดแผลทีม่เีนือ้เยือ่หลดุออกไป ควร

พิจารณาถึงหลายปัจจัย เช่น ขอบเขตของบาดแผลอยู่บริเวณใด 

ขอบเขตของบาดแผลขยายไปกว้างเท่าใด รวมทั้งหลังการเย็บ

ซ่อมแซมแล้วจะทำาให้บริเวณบาดแผลเกิดความวิการหรือไม่ ดัง

เช่นในผู้ปว่ยรายแรกนัน้ บาดแผลอยูบ่ริเวณกลางหน้าผากถงึขมบั

ด้านขวา ไม่ถึงบริเวณหลังไรผม สามารถใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก

แบบโรเตชนัได ้เพราะเปน็ลกัษณะผวิหนงัทีไ่มม่เีส้นผมเหมอืนกนั 

แต่ผู้ป่วยรายที่ 2 มีบาดแผลอยู่บริเวณหนังศีรษะซึ่งมีผมปกคลุม

อยู่ หากใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชันจะทำาให้มีเส้นผม 

ขึ้นที่กลางหน้าผาก เกิดความไม่สวยงาม จึงเลือกใช้แผ่นเนื้อเยื่อ

ปะปลูกแบบแอดวานซ์เมนต์ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 3 นั้น มีความใกล้

รูปที่ 9 ก�รเย็บซ่อมแซมแผลโดยใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชัน และก�รปลูกถ่�ยผิวหนังแบบคว�มหน�ทั้งชั้น 

 A: เส้นประแสดงแนวกรีดเพิ่ม ลูกศรแสดงทิศท�งก�รดึงแผ่นเนื้อเยื่อ ส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยม คือบริเวณที่ปลูกถ่�ยผิวหนัง, B: สภ�พแผลของ 

ผู้ป่วยหลังเย็บเสร็จทันที

Fig. 9 Wound repair using rotation flaps and full-thickness skin graft. 

 A: Dot-lines represented the incision lines, the arrows represented flap movement direction, and the rhombus repre-

sented skin graft area, B: immediate postoperative condition.

A B
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เคียงกับรายแรก คือมีแผลท่ีหน้าผากและคิ้ว แต่ไม่ถึงหลังไรผม 

ตา่งกันเพยีงตอ้งใชก้ารปลกูถา่ยผวิหนงัแบบความหนาท้ังชัน้รว่ม

ด้วย เพื่อป้องกันการดึงรั้งของเปลือกตา

เทคนิคที่เลือกใช้ในผู้ป่วยที่รายงานนี้ ประกอบด้วยการ

ปลูกถ่ายผิวหนังแบบความหนาทั้งชั้นและการใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะ

ปลูก การปลูกถ่ายผิวหนังให้ประสบความสำาเร็จต้องพิจารณา 

ถงึปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ความมชีวีติของผวิหนงัทีป่ลกูถา่ย ซึง่ประกอบ

ด้วย 1) บริเวณบาดแผลต้องมีหลอดเลือดมาเล้ียงดี 2) ความ

แนบสนิทระหว่างชิ้นผิวหนังที่ปลูกถ่ายกับเนื้อเยื่อข้างใต้ และ 3)  

ลกัษณะแผลตอ้งไมม่กีารตดิเชือ้(10) โดยการสร้างหลอดเลอืดจาก

ตำาแหนง่ทีร่บัเขา้สูผ่วิหนงัทีป่ลกูถา่ยนัน้ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน  

ได้แก่ plasmatic imbibition, inosculation และ revascu-

larization

ส่วนการใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก(11) นั้น หมายถึง ส่วน 

ของผิวหนังและเนื้อเยื่ออื่น ๆ  ที่ถูกย้ายจากตำาแหน่งเดิมไปปิดยัง

ตำาแหน่งอื่น โดยยังคงมีก้านหรือข้ัวท่ีมีหลอดเลือด (vascular 

pedicle) ติดอยู่ ซึ่งจะทำาให้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกนั้นมีระบบการ

ไหลเวียนเลือดเป็นของตนเอง และสามารถมีชีวิตรอดได้โดยไม่

ตอ้งอาศยัหลอดเลอืดทีม่าเลีย้งจากตำาแหนง่รบั ดงันัน้จงึสามารถ

เลือกใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกในบาดแผลท่ีไม่มี vascular bed  

ซึ่งไม่สามารถปิดด้วยการปลูกถ่ายผิวหนัง ตามลำาดับทางเลือก 

ในการบูรณะซ่อมแซมแผล(9) ควรเลือกใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก

เฉพาะที่ (local skin flap) ก่อน regional และ distant flap 

โดยแผน่เนือ้เยือ่ปะปลกูเฉพาะท่ี หมายถงึ แผน่เนือ้เยือ่ปะปลกูที่

อยู่ใกล้เคียงกับความวิการ ซึ่งมีข้อดี คือลักษณะผิวหนังของแผ่น 

เนื้อเยื่อมีความใกล้เคียงกับตำาแหน่งรับ ทั้งในแง่สี ความหนา 

ลักษณะพื้นผิว (texture) รวมทั้งขนหรือผม นอกจากนี้ ขั้นตอน

การผ่าตัดยังมีความยุ่งยากน้อยกว่าการใช้ distant flap เทคนิค

ทีน่ยิมใชส้ำาหรบัการบรูณะดว้ยแผน่เนือ้เยือ่ปะปลูก ได้แก ่การใช้

แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชัน (รูปที่ 11) และแบบแอดวานซ์- 

เมนต์ (รูปที่ 12)(12)

แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกโรเตชันเป็นแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกรูป

ครึ่งวงกลม (semicircular flap) ซ่ึงหมุนรอบจุดหมุน (pivot 

point) เพื่อไปปิดความวิการ โดยความวิการทุติยภูมิ (second- 

ary defect) ที่เกิดขึ้นบริเวณตำาแหน่งที่ให้ อาจเย็บปิดแบบ 

ปฐมภูมิหรือปิดด้วยการปลูกถ่ายผิวหนัง ข้อควรระวัง คือเมื่อ

มีการหมุนแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกไปปิดบริเวณความวิการ จะเกิด

แนวตึงขึ้น มีวิธีแก้ไขเพื่อลดความตึงอยู่ 2 วิธี คือ 1) การลงมีด

แบ็คคัท (back cut) โดยกรีดบริเวณผิวหนังจากจุดหมุนเข้ามา

รูปที่ 11 แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบโรเตชัน 

 A: ก�รออกแบบและหมุนแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก ส�ม�รถลดคว�มตึงของแผ่นเนื้อเยื่อโดย B: ก�รลงมีดแบ็คคัท หรือ C: ก�รทำ�ส�มเหลี่ยม

ของเบอโรว์

Fig. 11 Rotation flap 

 A: Flap design and rotation. Tension could be reduced by B: back cut incision or C: Burow’s triangle.

รูปที่ 12 แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบแอดว�นซ์เมนต์ แผ่นเนื้อเยื่อจะถูก 

ดึงให้ยืดตัวในทิศท�งตรงไปปิดบริเวณคว�มวิก�ร

Fig. 12 Advancement flap. The flap was mobilized in a  

linear direction to cover the defect.

A B C

Line of greatest tension

Defect Pivot point
Back cut Burow’s triangle
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ด้านในของแผ่นเนื้อเยื่อ เทคนิคนี้อาจทำาให้เลือดมาเลี้ยงแผ่น

เนื้อเยื่อลดลง ดังนั้นอาจลองทำาแบ็คคัทเฉพาะเนื้อเยื่อใต้ช้ัน

ผิวหนัง (subcutaneous tissue) หรือชั้นพังผืด (fascia) ก่อน 

ถ้าความตึงลดลงก็ไม่จำาเป็นต้องทำาแบ็คคัทที่ชั้นผิวหนัง และ 2) 

การตัดผิวหนังออกเป็นรูปสามเหลี่ยม (Burow’s triangle)(13) 

โดยตดัออกบรเิวณดา้นนอกของแผน่เนือ้เยือ่ (รปูท่ี 11B) วธินีีช้ว่ย 

ลดความตึงได้โดยไม่มีผลต่อเลือดที่มาเล้ียงแผ่นเนื้อเยื่อ ส่วน 

การใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกชนิดแอดวานซ์เมนต์นั้น มักถูกดึง

ให้ยืดตัวเพื่อนำาไปปิดบริเวณความวิการ แผ่นเนื้อเยื่อจะยืดตัว

ได้มากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณนั้น 

นอกจากนี้ ถ้าแผ่นเนื้อเยื่อตึงมากสามารถแก้ไขโดยใช้แบ็คคัท

หรือ Burow’s triangle ได้เช่นเดียวกับแผ่นเนื้อเยื่อชนิดโรเตชัน

การให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเช้ือจากการถูก 

กัด(14) เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเช่นกัน ในเด็กแนะนำาให้จ่าย amox- 

icillin/clavulanic acid ขนาด 25-50 มก./กก./วัน รับประ- 

ทาน 3 เวลาหลังอาหารเป็นระยะเวลา 3-5 วัน ส่วนผู้ใหญ่ 

แนะนำาให้ใช้ amoxicillin/clavulanic acid (875/125 มก.) 

รับประทาน 1 เม็ดวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3-5 วัน กรณีท่ีแพ้ 

penicillin ในเด็กอาจพิจารณาจ่าย sulfamethoxazole/

trimethoprim ขนาด 8-10 มก./กก./วัน รับประทาน 2 ครั้ง

หลังอาหาร ร่วมกับ clindamycin ขนาด 10-25 มก./กก./วัน 

รับประทาน 3 คร้ังหลังอาหาร ส่วนผู้ใหญ่แนะนำาให้ใช้ cipro- 

floxacin 500 มก. 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 ครั้งก่อนอาหาร 

ร่วมกับ clindamycin 300 มก. 1 แคปซูล รับประทานวันละ 3 

ครั้งหลังอาหาร หรือ ciprofloxacin 500 มก. 1 เม็ด รับประทาน

วันละ 2 ครั้งก่อนอาหาร ร่วมกับ metronidazole 400 มก.  

1 เม็ด รับประทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร หรือ doxycycline 

100 มก. 1 แคปซูล รับประทานวันละ 2 ครั้งพร้อมมื้ออาหาร 

สำาหรบัผูป้ว่ยทัง้ 3 รายไดย้าตา้นจลุชพีเปน็ amoxicillin/clavu-

lanic acid ทั้งหมด เนื่องจากเป็นตัวเลือกแรกของการใช้ยาต้าน

จุลชีพในคนที่ถูกสุนัขกัด และหลังจากการผ่าตัดจนแผลหายดี 

นั้น ไม่พบว่ามีการติดเชื้อในผู้ป่วยทั้ง 3 ราย

บทสรุป

ผู้ป่วย 3 รายนี้มีสิ่งที่แตกต่างกัน คืออายุและตำาแหน่งของ

แผลที่เกิดขึ้น ใน 2 รายแรกนั้นเป็นเด็กอายุ 2 ปีและ 3 ปี ซึ่งมี 

การหายของแผลและการซ่อมแซมบาดแผลที่ดีกว่าคนอายุมาก 

รวมท้ังลักษณะบาดแผลอยู่ค่อนไปทางหนงัศรีษะ เมือ่แผลหายจะ

มีผมขึ้นมาปกคลุมทำาให้ไม่เห็นรอยแผลเป็นชัดเจน ไม่ต้องกังวล

เรื่องการหดร้ังของแผลเป็นจะทำาให้เกิดความวิการของใบหน้า 

ต่างจากผู้ป่วยรายที่ 3 ซึ่งเป็นเพศหญิงอายุ 65 ปี แผลที่เกิดขึ้น

นั้นอยู่ที่หน้าผากและคิ้ว หากทำาการบูรณะอย่างไม่ระวังจะมี 

ผลต่อการหลับตาของผู้ป่วย เพราะรอยเย็บแผลจะดึงรั้งไม่ให้

เปลือกตาปิดลงมาได้ การตัดสินใจใช้การปลูกถ่ายผิวหนังจึง 

เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง แต่พบข้อเสีย คือบริเวณที่ใช้ผิวหนัง

ปลูกถ่ายนั้นอยู่ตรงกับคิ้ว เมื่อแผลหายผู้ป่วยจึงไม่มีขนคิ้ว ซึ่ง

เป็นข้อพิจารณาว่าหากมีผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้ควรนำาผิวหนัง

ปลูกถ่ายจากบริเวณที่มี hair follicle มาเสริมสร้างเป็นคิ้ว ซึ่ง 

จะให้ความสวยงามมากกว่า ทางเลือกในการรักษาของผู้ป่วย

แต่ละรายนั้นต้องดูจากท้ังลักษณะแผล ตำาแหน่งของแผล และ 

ที่สำาคัญคือต้องคำานึงถึงการหายของแผล โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูง

อายุหรือมีโรคประจำาตัว ประกอบการวางแผนการรักษาก่อน

ทำาการผา่ตดั ลดอตัราการผา่ตดัซำา้ และอตัราการตดิเชือ้ของแผล
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