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วัตถุประสงค์ 

- เข้าใจทฤษฎีในขบวนการของ  WOUND  HEALING 
- สามารถน าความรู้ไปใช้ในการดูแลแผลได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถเข้าใจการเกิดและวิธีการรักษาแผลเร้ือรังได้ 

 
ACUTE WOUND HEALING  
 โดยทั่วไปในคนปกติที่แข็งแรง  เวลาเกิดบาดแผล (มีการบาดเจ็บต่อผิวหนังถึงชั้น  dermis)  จะ
มีกลไกการหายของแผลเกิดขึ้นได้เอง  โดยธรรมชาติ  ซึ่งจะมีขั้นตอนการหายของแผลดังนี้  (Phase of 
wound healing)   
1.  Phase of coagulation  เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น จะมีการฉีกขาดของเส้นเลือด ท าให้เกิด Bleeding 
ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อเส้นเลือดท าให้เกิด Vasoconstriction  และมี  Platelets aggregation ซึ่งเกิดขึ้น
ได้โดยอาศัย  Chemical  substance จาก cell ที่เกิด injury  เป็นตัวกระตุ้น น าไปสู่การเกิด  blood  clot  
(Coagulation cascade)  ซึ่งมี  Coagulation factor ต่าง ๆ ร่วมด้วย  ใน Blood clot จะประกอบด้วย 
Fibrin ซึ่งอยู่ในรูปของ Meshwork  ท าให้เลือดหยุดและจะปกคลุมบาดแผลในระยะแรก นอกจากนี้ยัง
จะเป็น Frame work ให้ cell ต่าง ๆ  ใน Process ของ Wound healing เข้ามา ถ้า Fibrin meshwork ไม่
สมบูรณ์ ก็จะมีผลต่อ Wound healing ได้  Platelets นอกจากจะเป็น cell เร่ิมต้นของ Wound healing 
process แล้วโดยการเกิด Aggregation  ตัวมันเองยังมีการปล่อย Cytokine ต่าง ๆ มากระตุ้นท าให้
กระบวนการของ Wound healing ด าเนินต่อไปด้วย เช่น Platelet – Drived Growth Factor (PDGF), 
Transforming growth factors,  Fibroblast  Growth Factor -2  (FGF-2) เป็นต้น 



 
                                         รูปที่ 1 acute wound healing cascade 
                                             ที่มา: reference ที่ 2 

 
 2.  Inflammatory  Phase  เร่ิมเกิดขึ้นภายใน 10-30 นาที หลังจากเกิดบาดแผล  ซึ่งจะมีการเกิด 
Vasodilation,  Increased Capillary Permeability, Complement Activation, White Blood Cell (PMN, 
Monocyte) Migration ท าให้เกิดอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่บริเวณแผล เมื่อ  White Blood Cell มาที่
แผล ก็จะท าลาย Cell Debris, Bacteria และ Extracellular Matrix  ที่ Injured โดยการปล่อย Enzyme  
Protease มาย่อย  นอกจากนี้  Macrophage  ซึ่งเป็น Cell ที่ส าคัญต่อ Wound Healing ยังหลั่ง Growth 
Factor ต่าง ๆ อีกหลายตัวมากระตุ้นการเกิด proliferation  เช่น Angiogenesis Epithelization Fibroblast 
Proliferation and Migration และ Collagen Synthesis เป็นต้น 
 

 
                                      รูปที่ 2  cell interactions in wound healing 
                                              ที่มา: Reference ที่ 2 



 
         ตารางที่ 1 Growth factor and biological activities 
               ที่มา Reference ที่ 7 

 
        ตารางที่ 2  Cytokine  activity in the wound healing process 
                 ที่มา Reference ที่ 7 
 
 3.  Proliferation  Phase  บาดแผลจะมีการเกิด Granulation Tissue, Angiogenesis, Wound 
Contracture และ Epithelization  ซึ่งจะมี Cell ต่าง ๆ เข้ามาแทนที่ Inflammatory  Cell 
 การสร้าง  Granulation Tissue  ความหมายคือการมี New Extracellular Matrix เกิดขึ้น ส่วน
ใหญ่ก็คือ Collagen ซึ่งถูกสร้างโดย Fibroblast โดยมี Cytokine มาเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิด Fibroblast 



Proliferation, Fibroblast Migration และ Collagen  Synthesis นอกจากนีใ้นกระบวนการสร้าง Collagen 
ยังมีสารต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการน้ี เช่น Vitamine C, Iron, Oxygen ซึ่งเป็น Co-Factor 
ส าคัญในการเกิด Hydroxylation ของ Prolene และ Lysine เป็นต้น 
 

 
                                 รูปที่ 3  Collagen synthesis 
                                                  ที่มา Reference ที่ 1 
 
 การเกิด Angiogenesis ซึ่งถูกกระตุ้นโดย Macrophage และภาวะ Tissue Hypoxia โดย 
Macrophage ซึ่งเป็น Cell ที่มีบทบาทส าคัญในทุกกระบวนการของ Wound Healing จะหลั่งสารพวก 
Transforming Growth Factor มากระตุ้น Endothelial cell สร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้น 
 การเกิด  Wound Contraction Fibroblast นอกจากจะสร้าง Collagen และ Extracellular 
matrix อ่ืน ๆ แล้ว (Fibronectin, Proteoglylan) ยังมีบทบาทส าคัญในการเกิด Wound Contracture โดย
ตัวมันเองจะเคลื่อนไปที่ขอบของแผล และเปลี่ยนเป็น Myofibroblast ซึ่งจะมีพลังในการดึงขอบแผล
เข้าหากัน ในแผลที่ปล่อยให้หายเอง (2nd  Healing) จะมี Wound Contracture มากกว่าในแผลที่เย็บปิด 
(Primary Closure) 
 การเกิด  Epithelization Keratocyst หรือ Epithelial cell จะ Migrate มาปกคลุม Granulation 
Tissue โดยที่ Migrate และ Proliferate มาจากบริเวณขอบแผล และในส่วนของ skin appendage ( Hair 
Follicle, Sebaceous  Gland, Sweat Gland) ที่ยังหลงเหลืออยู่ในบาดแผล โดยการกระตุ้นของ Growth 
Factor ต่าง ๆ ที่หลั่งจาก Macrophage เช่น Fibroblast Growth Factor, Insulin-like Growth  Factor, 
Epidermal Growth Factor เป็นต้น นอกจากนี้ Epithelization ยังเกิดได้ดีในแผลที่มี Moist Wound 
Environment และเกิดได้ช้าถ้ามี Necrotic Tissue และ Scab ขวางอยู่ Epithelial Cell จะแบ่งตัวและ 



Migrate มาปกคลุม Granulation Tissue จนหมด ถึ งจะหยุดกระบวนการซึ่งเรียกกระบวนการน้ีว่า 
Contract inhibition  
 4.  Remodelling  Phase หรือ Maturation Phase เป็นระยะสุดท้ายของกระบวนการ Wound 
Healing ซึ่งจะเร่ิมประมาณ 20 วัน หลังการเกิดบาดแผลและด าเนินต่อไปได้ ต้ังแต่หลายเดือนไปจนถึง
หลายปี ขึ้นอยู่กับบาดแผลนั้น ๆ เช่น ต าแหน่ง , ระยะเวลาการหายของแผล, ความรุนแรงของบาดแผล  
ระยะนี้แผลจะมีความแข็งแรงขึ้น (Increase Tensile Strength) โดยมีการเกิด Collagen Cross Link และ
มีการลดจ านวน Cell ต่าง ๆ ของบาดแผลลง (Decreasing Cellularity) ซึ่งช่วงนี้แผลเป็น (Scar) จะมี 
Blood supply ลดลง, การสร้าง Collagen ลดลง และมีการท าลายของ Collagen มากขึ้น จนถึงภาวะ
สมดุลของการสร้างและท าลาย Collagen ท าให้ Scar นิ่มลง, แบนลง, เรียบ และมีสีจาง ซึ่ง Process 
เหล่านี้ถูกควบคุมโดย Macrophage ส าหรับ Scar ที่ mature แล้ว ความแข็งแรงก็ไม่เกิน 80% ของ
ผิวหนังปกติ และเป็นส่วนที่ไม่มี sebaceous, sweat gland, hair follicle จึงท าให้มีการแห้งและแตกง่าย
กว่าผิวหนังปกติ  
 

                           
                                   รูปที่ 4  process of wound healing 
                                          ที่มา Reference ที่ 5 

 
 

 



 
                 รูปที่ 5  แผนภูมิสรุปการเกิด Normal wound healing 
                       ที่มา Reference ที่ 6  
 
 ซึ่งถ้ากระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ (Wound Healing Process) ถูกรบกวนก็จะท าให้เกิด Chronic 
Wound ได้ 
 
 
 
 



 
                           รูปที่ 6  แผนภูมิการเกิด Chronic wound 
                                ที่มา Reference ที่ 5 
 
Chronic  Wound  Healing 
 Chronic wound healing หรือ non-healing ulcer เกิดจากที่แผลไม่สามารถหายตาม
กระบวนการของ  Acute wound healing ได้แต่จะมีการหยุดที่ Phase ใด Phase หนึ่ง ดังน้ี 
 มี Prolonged หรือ Repeated ของ Inflammatory phase ซึ่งอาจเกิดจากมี Infection,  มี Repeated 
trauma หรือมี Necrotic tissue เหลืออยู่ ท าให้มีการกระตุ้น PMN และ Macrophage หลั่ง Enzyme 
Protease อยู่ตลอดเวลา ท าให้มีการท าลายของ Extracellular matrix (ECM) ต่าง ๆ และเกิดการ Degrade 
ของ Growth factor ท าให้เกิดความผิดพลาดและผิดปกติของขั้นตอน Proliferative phase ไม่สามารถ
เกิด Granulation tissue formation หรือ epithelization ได้ 
 นอกจากนี้ Chronic wound fluid ก็มีคุณสมบัติแตกต่างตรงกันข้ามกับ Acute wound fluid  คือ
ใน Acute wound fluid จะมี Pro-inflammatory cytokines (TNF-2 และ IL-1) สูงสุดใน 2-3 วัน หลังจาก
เกิดบาดแผลและจะลดลงอย่างมากในระยะต่อมา ซึ่งกระบวนการหายของแผลก็จะด าเนินไปตามปกติ 
ส่วนใน Chronic wound fluid จะมีระดับ Pro-inflammatory cytokines อยู่ในปริมาณที่สูงอยู่ตลอดเวลา 
และใน Acute wound fluid ก็จะมี Growth factor เช่น PDGF, IL-6, TGF-2, TGF-β จ านวนมาก เพื่อ
กระตุ้นขั้นตอน Proliferate phase ตรงกันข้ามกับ Chronic wound fluid ซึ่งมี Growth factor เหล่านี้
ปริมาณที่น้อย และ ยังมี Protease Enzyme  [matrix  metalloprotease (MMPS)] ซึ่งไปท าลาย ECM และ 



Degrade growth factor ด้วย  ท าให้กระบวนการหายของแผลผิดปกติ ดังนั้นการควบคุม Exudate ใน 
Chronic wound จึงมีความส าคัญในการรักษาแผล 

 
รูปที่ 7  The molecular environment of healing and nonhealing chronic wounds 

            ที่มา : Reference ที่ 4 
 
การดูแลผู้ป่วย Chronic wound  
 การดูแลรักษาผู้ป่วย Chronic wound ต้องเป็นลักษณะ Holistic approach คือ ต้องประเมินและ
รักษาผู้ป่วยในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะที่บาดแผล โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered) ซึ่งต้อง
ค านึงถึง Quality of life และความเจ็บป่วยของผู้ป่วยด้วย 
 
ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วย Chronic wound ต้องประเมินถึง 
 1.  ผู้ป่วยรายนี้มีความสามารถที่จะท าให้แผลหายหรือไม่ เช่น ในผู้ป่วยที่เป็น Pressure sore 
ขนาดใหญ่ และมี Underlying เป็น CVA ไม่สามารถเคลื่อนไหวและดูแลตัวเองได้ โอกาสที่ดูแลรักษา
แผลให้หายคงท าได้ยาก หรือมีโอกาสเป็นไปไม่ได้ แต่เราก็สามารถที่ท าให้เป็นแผลที่สะอาด ไม่มี 
infection ไม่มี  Necrotic tissue และไม่เลวลงกว่าเดิมได้ 
 2.  พิจารณาเป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ในผู้ป่วยที่เป็ น Terminal case มีแผลจาก 
Malignancy ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เราคงจะต้องรักษาไปตามอาการ  โดยไม่ความหวังว่าแผลจะหาย  
 3.  หาสาเหตุขอแผลว่าเกิดจากอะไร (Etiology of the wound) 
 เกิดจาก -   Mechanical  เช่น  Pressure sore 
  -  Aterial  or venous deficiency 
  -  Diabetic  ulcer  
  -  Malignancy  



  -  Vasculitis  
 4.  หา  Factor ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด impair wound healing และแก้ไข ซึ่งมีทั้ง local และ systemic 
factors 

 
                             ตารางที่ 3 Factors that interfere with wound healing 
                                          ที่มา : Reference ที่ 1 
 
 หลังจากที่เราประเมินผู้ป่วย และให้การรักษาแก้ไขสาเหตุของแผล และก าจัด Factor ต่าง ๆ ที่
ท าให้เกิด impair wound healing แล้ว ในการดูแลรักษาบาดแผลที่ดีต้องท าควบคู่ไปด้วย (Local wound 
care) 



 
                             รูปที่ 8  แผนภูมิการดูแลบาดแผลเร้ือรัง 
                                    ที่มา : Reference ที่ 6 
 
Wound Bed Preparation  
 เป็นกระบวนการเตรียมบาดแผล (wound bed) ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อ
กระบวนการหายของบาดแผล โดยการสร้างพื้นผิวแผลให้มีเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ดี (Well vascularized)  
มีเสถียรภาพของพื้นแผล (Stable wound bed) และมีสารคัดหลั่งจ านวนน้อยที่สุด (Minimal exudate) 
ซึ่งผู้ที่ให้แนวคิดในการดูแลรักษาแผลด้วยหลักการของ wound bed preparation คือ DR. Falanga และ 
DR. Gary sibbald ในปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นแนวคิดในการดูแลรักษาบาดแผลในสมัยใหม่ 
 การดูแลรักษาบาดแผลด้วยหลักการของ Wound bed preparation ประกอบด้วยการจัดการแผล
ใน 3 เร่ือง คือ  

1. การจัดการกับเน้ือตาย (Management of necrosis)  โดยการ Debridement  
2. การจัดการกับสารคัดหลั่ง (Exudate Management) 
3. การควบคุมการติดเชื้อ (Resolution of bacteria balance)  



 
             ตารางที่ 4  The principles of wound bed preparation 
                      ที่มา : Reference  ที่ 6 
 
 การจัดการกับเนื้อตาย (Management of necrosis) คือการ Debridement แผล โดยก า จัดสิ่ง
แปลกปลอม และเนื้อตายออก 
การ Debridement ท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
 1.  Autolytic  debridement ซึ่งเป็นการก าจัดเนื้อตาย (Dead tissue, cell debris) ด้วย
กระบวนการของแผลเอง โดย Macrophage และ PMN จะหลั่ง Enzyme protease มาท าลาย Necrosis 
tissue ท าให้เกิด Liquify และหลุดลอกออกไป ดังนั้นการที่แผลมี moist wound environment ก็จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนี้ได้ดีขึ้น 
 2.  Surgical and sharp debridement คือการ Debride โดยการตัดเนื้อตายออก ซึ่งเป็นวิธีที่ท าได้
เร็ว และได้ผลดี สามารถเปลี่ยน Chronic wound bed เป็น Acute wound bed ได้ ท าให้เกิด Wound 
healing ได้ดีขึ้น เหมาะสมในแผลที่มีเน้ือตายมาก , มี widespread infection, มี Hyperkeratosis callus ที่
ขอบแผล แต่ต้องระวังในผู้ป่วยที่มี Immuno compromised เพราะมีโอกาสเกิด Bacteremia ได้, ผู้ป่วยที่
มี Vascular insufficiency และในการผ่าตัด มีการเจ็บปวดและ Bleeding ได้ จึงควรให้ยาระงับปวดที่
เพียงพอ และควรท าโดยศัลยแพทย์ที่มีความช านาญ 
 3.  Enzymatic debridement  คือการใช้ enzyme จากภายนอกร่างกาย (ธรรมชาติ) มาย่อย 
necrotic tissue, cell debris ในบาดแผล enzyme ที่ใช้เป็นพวก Proteolytic enzyme    ข้อดีของการ 
debride โดยวิธีนี้คือ ท าแผลง่าย ไม่เจ็บปวด ไม่ trauma แต่ต้องไม่ใช้กับแผลที่ติดเชื้อ 



 
        ตารางที่ 5  Product available for enzymatic debridment 
             ที่มา : Reference ที่ 6 
 
 4.  Mechanical debridement  คือการก าจัด foreign material, dead tissue โดยการใช้ physical 
force ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีท าอยู่ 3 วิธี 
 -   Hydrotherapy,  whirlpool คือการแช่แผลในอ่างน้ า ซึ่งอาจจะเป็นน้ าวนด้วยก็ได้ ซึ่งจะท าให้ 
Eschar ยุ่ยง่ายขึ้น เหมาะส าหรับแผลที่อยู่ในช่วง Inflammation phase คนไข้จะไม่เจ็บ แต่ใช้เวลามาก  
 -   Irrigation การฉีดน้ าช าระล้างเนื้อตาย foreign body ออกจากแผล 
 -   Wet to dry dressing การใช้ผ้า gauze ชุบน้ าเกลือปิดแผลปล่อยให้ gauze แห้งแล้วดึงออกจาก
แผล  จะมี Necrotic tissue หลุดออกมาด้วย ต้องท าวันละหลายคร้ัง ซึ่งวิธีนี้รบกวนการหา ยของแผลได้
ในกรณีที่แผลไม่มี Necrotic tissue แล้ว เนื่องจากมีการเกิด Repeated trauma กับแผล 
 -   Biological debridement  การใช้ Lavae ของแมลงวัน (Maggot) มาช่วย Debride แผล โดยจะ
ท าลายเน้ือตาย แต่ไม่ท าลายเน้ือดี และ Granulation tissue นอกจากนี้ยังท าลาย Bacteria ด้วย แต่ข้อเสีย
มีอาการคัน และร าคาญต่อผู้ป่วยได้  
 

 
     ตารางที่ 6  Selecting a method of debridement 
               ที่มา : Reference ที่ 7 
 
 
 
 



การจัดการกับสารคัดหลั่ง (Exudate management) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น chronic wound fluid มีผลท าให้  delay wound healing เน่ืองจากมี 
Enzyme MMPS ซึ่งท าลาย ECM และ Growth  factor ดังนั้นการ control fluid ใน chronic wound 
จึงมีความจ าเป็นต้องท าให้เกิดความชุ่มชื่นที่พอเหมาะ (moist balance) ในแผล  
 

 
                 รูปที่ 9 Wound healing versus moisture balance 
                          ที่มา : Reference ที่ 4 
 
 การจัดการสารคัดหลั่ง (Exudate management) โดยใช้ Dressing ที่เหมาะสมจึงมีความ
จ าเป็น 
 

 
           ตารางที่ 5 Guidelines for the use of wound dressing 
              ที่มา : Reference ที่ 6 
 
 
 
 



 

 



 
       ตารางที่ 8  Wound dressing  
              ที่มา : Reference ที่ 4 
 
 นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยมี Edema หรือมี Venous insufficiency ก็สามารถท าให้เกิด 
Exudate มากขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมด้วย เช่น การยกขาสูง , การใช้ Compressive 
banding ใน venous leg ulcer ก็จะท าให้ควบคุม Exudate ได้ดีขึ้น และในปัจจุบันก็มีการใช้ 
Vaccuum assisted closure dressing ในการท าแผล chronic wound ที่มี exudates มาก เช่น Pressure 
sore ซึ่งผลการรักษาค่อนข้างดีและไม่ต้องเปลี่ยนแผลบ่อย 
การจัดการกับ Bacteria (Resolution of bacteria imbalance)  
 ส าหรับแผล Chronic wound นั้น ถือว่ามี Bacteria อยู่ตลอด แต่ว่ามีระดับความรุนแรงที่
ต่างกัน โดยที่แบ่งการติดเชื้อ Bacteria ได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. Wound contamination 



2. Wound colonization 
3. Critical colonization 
4. Wound infection 
- Wound contamination มีจ านวน  bacteria ไม่มาก ไม่มีการแบ่งตัว ไม่มีปฏิกิริยาต่อ

แผล ไม่มีผลต่อ Wound healing organism มักเป็น normal flora  
- Colonized จ านวน Bacteria มากขึ้น มีการแบ่งตัวและเพิ่มจ านวนของ Bacteria แต่ไม่

มีผลต่อ Wound Healing ไม่มีปฏิกิริยาของแผล  
- Critically Colonized (Bacteria burden) มี Bacteria มากขึ้น มีปฏิกิริย าต่อแผล ท าลาย

เน้ือเยื่อ มีผลต่อ Wound healing ถ้าท า Culture จะพบว่ามี bacteria > 105 cell/GRAM 
tissue  

- Infection มี bacteria จ านวนมาก ท าให้แผลเลวลง ไม่สามารถเกิด wound healing ได้ 
สามารถมีปฏิกิริยาเฉพาะแผล (Local infection) หรือท าให้เกิด systemic infection ได้ 

 

 
                              รูปที่ 10  Criteria  for identified wound infection 
                                     ที่มา : Reference ที่ 4 
 
นอกจากจ านวนของ bacteria แล้ว wound infection ยังขึ้นกับความรุ นแรงของเชื้อ 

bacteria และความแข็งแรงของผู้ป่วยด้วย 
   Infection = number x virulence  
            Host resistance  
 ดังนั้น การจัดการกับ bacteria ใน chronic wound ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม (bacteria 
balance) ก็จะท าให้แผลมี healing ที่ปกต ิ



 
                        รูปที่ 11  
                           ที่มา  Reference ที่ 8 
Management of infection wound 

1. Identified infection organism โดยใช้ Tissue Bx และ Culture (ไม่ใช้ Swab culture)  
2. ล้างแผล และ debride เน้ือตาย 
3. ให้ Tropical antibiotic ที่เหมาะสม จะให้ systemic antibiotic เมื่อมี systemic 

symptoms ร่วมด้วย เช่น ไข้ sepsis หรือ cellulites มากกว่า 2 ซม. จากขอบแผล 
4. เพิ่มความแข็งแรงของผู้ป่วย Enhance host defence mechanism  
5. การให้ Tropical antiseptic เช่น Betadine, alcohol, H2 O2 chlorhexidine, Dakin’s 

solution ยัง controversy เพราะนอกจากมีผลท าลาย Bacteria แล้ว ยังมี toxicity ต่อ 
normal wound cell ด้วย แต่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ เช่น Nanocrystall ine  
silver dressing และ cardexomer-iodine พบว่ามีผลท าให้ Bacteria ลดลงและเกิด 
wound healing ได้ดีขึ้น 

6. Control exudates โดยใช้ Dressing ที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิด Maceration ที่
ผิวหนังรอบแผล 

 การรักษาแผล chronic wound โดยหลักการของ wound bed preparation จ าเป็นต้องก าจัด
เน้ือตาย (Debridement) ควบคุมสารคัดหลั่ง (Exudate management) และรักษาภาวะ Bacteria 
burden และ infection เพื่อท าให้ wound bed มีความเหมาะสมที่สุดต่อกระบวนการหายของแผล 
หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือ ท าให้ขั้นตอนของ wound healing ด าเนินต่อไปเป็นปกต ิ



 
      รูปที่ 12  แผนภูมิ  Wound bed preparation  
          ที่มา : Reference ที่ 4 



Advanced wound healing technology  
 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Technology ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเร่งให้เกิด wound healing ได้ดี
ขึ้น เช่น 
 -   การใช้ Growth factor ต่าง ๆ โดยเฉพาะใน Chronic wound ซึ่งพบว่ามีปริมาณ Growth 
factor ที่ลดลง และอาจมี cell ที่ phenotype ผิดปกติ ท าให้สร้าง Growth factor ได้น้อยลง แต่
เน่ืองจากมี Growth factor ที่เกี่ยวข้องกับ process ของ wound healing หลายตัว และมีการท างานที่
ซับซ้อน จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 -  การใช้ Tissue engineering เช่น Keratolyte  cultured, fibroblast cultured ปิดแผลขนาด
ใหญ่ โดยในปัจจุบัน ได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Fibroblast culture บน Bioabsorbhble scaffold (Derma 
graft) เกิดเป็น Living dermis น าไปปลูกถ่ายบนแผลได้ส าเร็จ 
 -   นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงการใช้ Gene therapy, การใช้ matrix material หรือ MMPS 
inhibitor ใน chronic wound  
สรุป 
 Wound healing process เป็นกระบวนการหายของบาดแผลตามธรรมชาติซึ่งมีความ
ซับซ้อนมาก การศึกษาให้เข้าใจ ก็จะท าให้การดูแลรักษาแผลได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ แผลเร้ือรัง ซึ่ง
หลักการของ wound bed preparation มีความส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลแผลให้หาย นอกจากนี้
ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่  ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในด้าน Bioengneering , Biochemistry และ biotechnology 
เพื่อใช้ในการดูแลรักษาแผล ดังนั้นเราจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อที่จะน าสิ่ง
เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแผล และวิจัยคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่ อให้การหายของ
แผล ดีขึ้น, เร็วขึ้น และเหลือร่องรอยของแผลน้อยที่สุด 
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