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กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากใบ 

 
หลักการและเหตุผล : ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลทีเ่ท้าต้องรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลอื 0.9% NSS ตาม
วิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งใช้ระยะเวลานานจนกว่าแผลจะหายสนิท ยาแผนปัจจุบันที่ใช้
ร่วมกับการล้างแผลมีราคาแพง ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อยาดังกล่าวได้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ฯ ได้พัฒนาตำรับยาฉวีเวชโอสถเป็นยาน้ำมันสมุนไพรประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าว สีเสียดไทย สีเสียดเทศ 
บอระเพ็ด ขมิ้นชัน และตัวยาอื่นๆ มีสรรพคุณช่วยสมานแผลและรักษาโรคผวิหนังได้ ปัจจุบันทางกลุม่งานฯ ได้
ขยายผลการนำตำรับยาไปใช้รักษาแผลเรื ้อรังในผู ้ป่วยเบาหวาน ทั ้งนี ้เพื ่อช่วยให้แผ ลผู ้ป่วยหายเร็วข้ึน                
ลดระยะเวลาการทำแผล และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำแผลเบาหวานที่เท้า 
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก เพื่อประเมินผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของแผล
เบาหวาน ความรุนแรงของแผลระดับปานกลางในผู ้ป่วยจำนวน 3 ราย วัตถุประสงค์รอง 1. เพื่อประเมิน
ระยะเวลาในการทำแผล 2. เพื่อประเมินมูลค่าค่าใช้จ่ายในการทำแผล โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ(กลุ่มศึกษา)และผู้ป่วยที่
ได้รับการล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSSเพียงอย่างเดียว(กลุ่มควบคุม) และ3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยและพยาบาลประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถร่วมด้วย 
วิธีดำเนินการ : กลุ่มควบคุม ใช้การศึกษาทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง (Retrospective study) ของผู้ปว่ย
แผลเบาหวานที่เท้าที่มารับบริการทำแผลต่อเนื่องด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของ
โรงพยาบาล มีความรุนแรงของแผลระดับสูง จำนวน 1 รายและกลุ่มทดลองใช้การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตแบบไป
ข้าง (Perspective observational study) ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธี
มาตรฐานของโรงพยาบาลร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ ที่มีความรุนแรงของแผลระดับปานกลาง จำนวน 3 ราย
และผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของแผลระดับสูง จำนวน 1 ราย ทำการล้างแผลเป็นประจำทุกวันวันละ 1 ครั้ง 
ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และจนกว่าแผลหายสนิท การวัดผลโดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินการหายของแผลของ Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT) 
ผลการศึกษา : จากการศึกษาผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของแผลเบาหวานระดับปาน
กลางในผู ้ป่วยจำนวน 3 ราย ใช้ระยะเวลาเฉลี ่ยในการรักษาแผลจนหายสนิทคิดเป็น 23 สัปดาห์ เมื่อ
เปรียบเทียบการหายของแผลในสัปดาห์ที่ 2,4 และ 6 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.005,0.015,0.006 ตามลำดับ เมื ่อเปรียบเทียบการหายของแผลก่อนการร ักษา  ผลการศึกษา
เปรียบเทียบระยะเวลาการหายของแผลระหว่างกลุม่ควบคุมและกลุ่มศึกษาที่มีความรุนแรงของแผลในระดบัสงู 
กลุ่มศึกษาใช้เวลาในการรักษาจนแผลหายสนิทน้อยกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็น 1.7 เท่า ผู้ป่วยที่ทำแผลด้วยยาฉวี
เวชโอสถมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลจนแผลหายสนิทน้อยกว่ากลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS 



ร้อยละ 40.07  และผลความพึงพอใจของผูป้่วยและพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการรกัษาด้วยยาฉวี
เวชโอสถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.4 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ข้อสรุป : จากการศึกษาเบื้องต้นนี้ สรุปได้ว่านวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถเป็นมีประสิทธิผลในการรักษาแผล
เบาหวานที่เท้าได้
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Rationale: Patients with diabetic foot ulcers needed to be treated by dressing the wound with 
normal saline according to the hospital standard method on a daily basis which took a long 
time until the wound is completely healed. Modern drugs used in combination with wound 
dressing were expensive. Poor patients cannot afford such drugs. Thai Traditional Medicine 
department has developed a formula of Cha-Vee-Vhej-Ohsot as a herbal medicine consisting 
of Coconut oil, Acacia catechu, Uncaria gambir, Tinospora crispa,Curcuma longa and other 
medical substances. Establish a drug formula according to the medicinal properties of                   
Thai traditional medicine. It had properties that healed wounds and treated skin diseases.              
At present, Thai traditional medicine department had expanded the effect of Cha-Vee-Vhej-
Ohsot to treat chronic wounds in diabetic patients that aimed to heal wound faster. Reduce 
time and cost of wound treatment. 
Objective: Primary objective 1.To assess the effect of the Cha-Vee-Vhej-Ohsot medicinal 
formula on healing time of moderate diabetic wound in 3 patients. Secondary objectives                  
1. To assess the duration of wound healing.  2. To assess the cost of wound healing (Compared 
between dressing with NSS plus Cha-Vee-Vhej-Ohsot (study group) and NSS alone. (control 
group) 3. To assess the satisfaction of patients and nurses care  regarding treatment with                 
Cha-Vee-Vhej-Ohsot. 
Methods: All patients were treated according to standard wound healing method. The control 
group was used a retrospective  medical record review study. Retrospective study of patients 
with diabetic foot ulcers who received continuous wound dressing with normal saline.                    
One patient had a high severity wound. a prospective observational study. In study group was 
used observational study by normal saline dressing combined with Cha-Vee-Vhej-Ohsot.                       
Three patients with moderate severity wound and one patient with high severity wound were 
performed by wound dressing once a day. Follow-up every 2 weeks for 8 weeks and until 
wound healed. Results were measured by using the Bates-Jensen Wound Assessment Tool 
(BWAT) wound healing assessment tool. 
Results: The study of the effect of Cha-Vee-Vhej-Ohsot on healing time of moderate diabetic 
wounds in 3 patients took 23 weeks for the mean time to heal completely. 2,4 and 6 were 



found to differ statistically at the 0.005,0.015,0.006 respectively. when comparing wound 
healing before treatment. The results of the study compared wound healing time between 
the control and study groups with high wound severity. The study group spent 1.7 times less 
to complete wound healing than the control group. Study group had lower cost of wound 
healing than control group. 40.07%, and the satisfaction of patients and nurses care regarding 
Cha-Vee-Vhej-Ohsot were 4.25 and 4.4, respectively, which were at the highest level of 
satisfaction. 
Conclusion: Cha-Vee-Vhej-Ohsot has a potential effect to use as the alternative drug for 
treatment of chronic diabetic wounds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยโรคผิวหนัง 

1. บทนำ : ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา 
โรคเบาหวาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

แทรกซ้อนทั้งต่อระบบประสาทและหลอดเลอืด จากสถิติของสหพันธ์เบาหวานโลก (International Diabetes 
Federation) พบว่า ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดนิ้วเท้าและขามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 
25 เท่า ซึ่งร้อยละ 85 ของการสูญเสียขาจากเบาหวาน เป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้หากค้นพบและ
รักษาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในประเทศไทยพบความชุกของภาวะแทรกซ้อนที่เท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวานประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนน้ีเป็นสาเหตุของการตัดนิ้วเท้าหรอืขาร้อยละ 
0.5-2 การทุพพลภาพ จากการสูญเสียน้ิวเท้าหรือขาน้ีมีผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงและเป็นสาเหตุการ
ตายที่สำคัญในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยพบอัตราตายภายใน 5 ปีหลังการตัดขาประมาณปีละ 1.5 ล้านคน[1] 
เช่น เดียวกับแผลกดทับซึ่งเป็นแผลเรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม          
จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ยากต่อการรักษาและเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ นอกจากความสูญเสียที่เกิดจาก
การเสียชีวิตแล้ว ยังพบว่าประเทศไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มข้ึนจากการดูแลผู้ป่วย
ที่มีแผลเบาหวานและแผลกดทับดังกล่าว 

ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลตากใบ มีผู้มารับบริการทำแผล ที่ห้องฉีดยาทำแผล งานอุบัติเหตุ -
ฉุกเฉิน จำนวน 1,769 คน หรือ 10,618 ครั้ง ร้อยละ 40 เป็นแผลเรื้อรัง จำแนกเป็นแผลเบาหวาน ร้อยละ 
24 แผลกดทับ ร้อยละ 14 และแผลเรื้อรังที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งแผลเบาหวานต้องมา     
ทำแผลต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลานานเฉลีย่ประมาณ 1 ปี/คน แผลจึงจะหายสนิท และบางรายอาจเสียชีวิต
จากการติดเช้ือในกระแสเลือดรุนแรง สถิติย้อนหลังในปีงบประมาณ 2560-2561 พบว่าจำนวนครั้งที่ผู้ป่วย
มารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยการติดเช้ือของแผลเบาหวาน มีจำนวน 5 และ 9 ครั้งตามลำดับ วิธีการดูแล
รักษาแผลเบาหวาน คือ ใช้น้ำเกลือปราศจากเช้ือ (Sodium Chloride 0.9% w/v) ล้างแผลและใช้ผ้าก๊อซชุบ
น้ำเกลือบิดหมาดปิดแผล แล้วปิดทับด้วยผ้าก๊อซที่ผ่านการฆ่าเช้ือตามมาตรฐานการพยาบาลอีกช้ัน ทำแผลวัน
ละครั้งหรือสองครั้งถ้าแผลไม่แฉะมาก แต่ถ้าแผลมีสารคัดหลั่งออกมามาก จำเป็นต้องทำแผลทุกครั้งที่ผ้าก๊อซ
ช้ันนอกสุดเริ่มแฉะ เพื่อป้องกันการเกิดแผลเน่าการติดเช้ือลุกลาม หากมีการติดเช้ือที่แผล แพทย์จะสั่งจ่ายยา
ปฏิชีวนะแบบรับประทานให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถหาซื้อยาOxoferin Solution 50 ml เป็นสารละลายใน
น้ำ ประกอบด้วยตัวยา Activate oxygen เมื่อตัวยาแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อจะกระตุ้นให้เกิดการกลืน และ
ทำลายแบคทีเรีย (phagocytosis) หรือสารแปลกปลอมอื่นๆ ทำให้แผลสะอาดเร็วข้ึน และต่อต้านการติดเช้ือ
เฉพาะที่และสร้างเนื้อเยื่อสีแดงสดบริเวณแผล ซึ่งทำให้เกิดการสร้างผิวนอกของเนื้อเยื่อเร็วขึ้น  และสร้าง
ผิวหนังให้เรียบ ไม่เป็นแผลเป็นที่นูนและใหญ่ ยา Oxoferin Solution 50 ml เป็นยาที่มีราคาแพง ราคา         
ขวดละ 600 -800 บาท ในผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาด้านการเงินสามารถหาซื้อได้ แต่ในผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ซึ่ง
เป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ทางโรงพยาบาลต้องดูแล ไม่สามารถซื้อยานี้ได้ ประกอบกับผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีสุขภาวะ
อนามัยไม่ดี ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อลุกลามของแผล ทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ใจ ญาติและครอบครัวขาดรายได้
เนื่องจากต้องคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  

การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของคนไทย ที่มีลักษณะการรักษาแบบองค์รวมและ
เป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่หลากหลายมีการผสมผสานกับการแพทย์แผนอื่นและมีการปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการดูแลสุขภาพหลายมิติ ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม และความเชื่อ ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั้งที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและประกอบ
อาชีพอิสระยังคงมีการใช้ตำรับยาแผนไทยและมีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งการ



รักษาหลายโรคพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อการ
พึ่งตนเองและเพื่อการสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น สอดคล้องกับภารกิจของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จะศึกษาเพื่อค้นหายาจากตำรับแผนไทยที่มีศักยภาพ สามารถนำมาใช้
ทดแทนยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ  

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลตากใบ ไดพ้ัฒนาตำรับยาสมุนไพร ช่ือ 
ตำรับยาฉวีเวชโอสถ ประเภทยาใช้ภายนอก มีสรรพคุณตำรับ ใช้รักษาโรคผิวหนังเรื ้อรัง แผลอักเสบ                  
น้ำเหลืองเสีย แผลเบาหวาน แผลน้ำกัดเท้า โดยตั้งตำรับยาอ้างอิงรสยาและสรรพคุณเภสัช ตามแนวทาง
การแพทย์แผนไทย ดังนี้  ตัวยาตรง ประกอบด้วย สีเสียดไทย สีเสียดเทศ ขมิ้นชัน เบญกานี ตัวยารอง 
ประกอบด้วย บอระเพ็ด โหราเท้าสุนัข กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง ยาเส้น ตัวยาคุม ประกอบด้วย หัวยั้ง หัว
กลอยป่า ตัวยาแต่งกลิ่น ประกอบด้วย พิมเสนเกล็ด และได้นำขมิ้นชัน ซึ่งเป็นสมุนไพรในท้องถิ่น มีรสฝาด 
สรรพคุณช่วยสมานแผลสดและแผลถลอก แก้น้ำกัดเท้า แก้ชันนะตุ แก้กลากเกลื้อน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน 
สมานแผล ร ักษาฝี แผลพุพอง ซึ ่งเป ็นองค์ความรู ้จากตำร ับยาร ักษาโรคผิวหนังของหมอพื ้นบ ้าน                          
ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่าในตำรับยารักษาโรคผิวหนังจะมีการใช้ขมิ้นเป็นสมุนไพรหลัก และ
ประยุกต์วิธีการปรุงยาสมุนไพรจากสูตรตำราหมอพื้นบ้านในอำเภอตากใบ วิธีการหุงด้วยน้ำมัน คือ การนำ
สมุนไพรมาเค่ียวด้วยน้ำกะทิจนแตกมัน เข้าเป็นยาน้ำมัน ประยุกต์มาเป็นการเค่ียวสมุนไพรด้วยน้ำมันมะพร้าว
สกัดร้อน เพื่อให้สะดวกต่อการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล และเมื่อวิเคราะห์ธาตุสมุฏฐานของการเกิดแผล
เบาหวาน พบว่า เป็นลักษณะแผลที่มีสาเหตุจากความไม่สมดุลหรือผิดปกติของธาตุ ไฟ ลม น้ำ และดิน               
คือ ในช่วงแรกของการป่วยเป็นโรคเบาหวานธาตุไฟจะกำเริบมาก จนเข้าสู่การป่วยระยะเรื้อรังธาตุไฟจะอ่อน
กำลังลง เรียกว่าธาตุไฟหย่อน ส่งผลกระทบต่อธาตุลม เมื่อลมไม่มีความร้อนทำให้กำลงัในการเคลื่อนตัวของลม
น้อย ลมติดขัด ระบบการไหลเวียนจึงไม่ดี เรียกว่าธาตุลมหย่อน ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดบริเวณแผลไม่ดี 
แผลมีอาการบวม อาการชา ไม่มีความรู้สึกเจ็บแผล กระทบต่อธาตุน้ำพิการ ธาตุน้ำจึงมากขึ้น ส่งผลให้แผล
เบาหวานมีสารขับหลั่ง แผลเปียกแฉะตลอดเวลา กระทบต่อธาตุดิน ธาตุดินพิการ มีเนื้อตายบริเวณแผล 
บริเวณรอบแผลมีสีคล้ำดำ เน่า จากสมุฏฐานการเสียสมดุลของธาตุดังกล่าว สอดคล้องกับสรรพคุณของตำรับ
ยาฉวีเวชโอสถ ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรที่มีรสฝาดช่วยสมานแผล ได้แก่ สีเสียดไทย สี เสียดเทศ เบญกานี          
รสขมช่วยลดการอักเสบของแผล บำรุงไฟธาตุ ได้แก่ บอระเพ็ด รสเมาเบื่อช่วยแก้พิษทางน้ำเหลืองและโลหิต 
ได้แก่ โหราเท้าสุนัข กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง ยาเส้น หัวยั้ง รสเมาเบื่อช่วยกัดฝ้าบนแผลที่มีหนอง ได้แก่ 
หัวกลอยป่า รสร้อน ช่วยกระจายลม ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวก ส่งผลให้แผลแห้ง ได้แก่ ขมิ้นชัน พิมเสน
เกล็ด สรรพคุณของตำรับยาฉวีเวชโอสถจะช่วยปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เข้าสู่สมดุล ส่งผลให้
แผลหายเร็วข้ึน 

จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯมีแนวคิดบูรณการการใช้ยาฉวีเวชโอสถในการ
รักษาแผลเบาหวานที่เท้าร่วมกับการล้างแผลตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล ณ ห้องฉีดยา-ทำแผล งาน
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแผลเบาหวานให้หายเร็วข้ึนและลดมูลค่ายาและเวชภัณฑท์ี่
ใช้ในการทำแผลของโรงพยาบาลตากใบ 



2. วัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์หลัก 

เพื่อประเมินผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของบาดแผลเบาหวานระดับปานกลาง
ในผู้ป่วยจำนวน 3 ราย  
วัตถุประสงค์รอง 

1. เพื่อประเมินระยะเวลาในการทำแผลเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้าง
แผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ (กลุ่มศึกษา) และผู้ป่วยที่ได้รับ
การล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) 

2. เพื่อประเมินมูลค่าค่าใช้จ่ายในการทำแผลเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
ล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ (กลุ่มศึกษา) และผู้ป่วยที่
ได้รับการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) 

3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการรักษาด้วย
ยาฉวีเวชโอสถร่วมด้วย 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายของแผลเบาหวานและลดระยะเวลาการทำแผลของผู ้ป่วยแผล
เบาหวานโดยใช้ตำรับยาฉวีเวชโอสถ 

2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำแผลเบาหวานที่เท้าจนแผลหายสนิทของผู้ป่วยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลตากใบ 

3. เพื่อเป็นแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่เท้าโดยใช้นวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 
ของโรงพยาบาลตากใบ 

4. สถานท่ีดำเนินการ 
ห้องผลิตสมุนไพร อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตากใบ (ข้ันตอนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์) 
ห้องฉีดยา-ทำแผล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากใบ (ข้ันตอนการประเมินผลทางคลินิก) 

๕. งบประมาณ 
1.  น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน    ราคา   840 บาท 
2.  ตัวยาสมุนไพร     ราคา   797 บาท 
3.  ขวดแก้วสีชาพร้อมฝาปิด ขนาด 10 ml.  ราคา   4,580 บาท 
4. พลาสติกสำหรับซีลฝาขวด    ราคา      400 บาท 
5.  ฉลากยา                                      ราคา  400   บาท 
รวมต้นทุนการผลิตต่อครั้ง    ราคา   7,017   บาท 
สามารถผลิตได้ ครั้งละ 400 ขวด โดยเฉลี่ย : นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ประมาณ 17.54 บาทต่อขวด 

 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนมิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2563 
 



๗. วิธีการศึกษา 
๗.1. วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
๗.1.1 ข้ันตอนการคิดค้นตำรับยาฉวีเวชโอสถ  

1.) วิเคราะห์สมุฏฐาน (สาเหตุของการเกิดโรค) เมื่อวิเคราะห์ธาตุสมุฏฐานของการเกิดแผลเบาหวาน 
พบว่า เป็นลักษณะแผลที่มีสาเหตุจากความไม่สมดุลหรือผิดปกติของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุไฟ ลม น้ำ และดิน 
ดังต่อไปนี้ 

ธาตุไฟ  (ธาตุไฟ มีลักษณะของการเผาผลาญให้แหลกสลาย ให้ความร้อน ธาตุไฟทำให้ธาตุดินอุ่น ได้แก่ 
สันตัปปัคคี คือไฟทำให้ร่างกายอบอุ่น) ในช่วงแรกของการป่วยเป็นโรคเบาหวานธาตุไฟจะกำเริบมาก จนเข้าสู่
การป่วยระยะเรื้อรังธาตุไฟจะอ่อนกำลังลง เรียกว่าธาตุไฟหย่อน ส่งผลกระทบต่อธาตุลม (ธาตุลม มีลักษณะ
ของพลังและการเคลื่อนที่ได้ ธาตุลมอาศัยธาตุดินและธาตุน้ำเป็นสื่อในการนำพาพลัง ขณะเดียวกันธาตุลมพยุง
ธาตุดินและทำให้ธาตุน้ำเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ลมอังคมังคานุสารีวาตาคือลมพัดทั่วร่างกาย) เมื่อลมไม่มีความร้อน
ทำให้กำลังในการเคลื่อนตัวของลมน้อย ลมติดขัด ระบบการไหลเวียนจึงไม่ดี เรียกว่าธาตุลมหย่อนส่งผลให้  
การไหลเวียนเลือดบริเวณแผลไม่ดี แผลมีอาการบวม อาการชา ไม่มีความรู้สึกเจ็บแผล กระทบต่อธาตุน้ำ  
(ธาตุน้ำ มีลักษณะเป็นของเหลวไหลเวียน อาศัยธาตุดินเพื่อการคงอยู่ อาศัยธาตุลมเพื่อการเคลื่อนที่ ได้แก่  
ปุพโพ คือน้ำหนอง)พิการ ธาตุน้ำจึงมากขึ้น ส่งผลให้แผลเบาหวานมีสารขับหลั่ง แผลเปียกแฉะตลอดเวล า 
กระทบต่อธาตุดิน (ธาตุดิน มีลักษณะที่คงรูป ได้แก่ ตะโจ คือผิวหนัง) ธาตุดินพิการ มีเนื้อตายบริเวณแผล 
บริเวณรอบแผลมีสีคล้ำดำ เน่า จากสมุฏฐานการเสียสมดุลของธาตุดังกล่าว  

ต้องรักษาด้วยรสยาตามสรรพคุณเภสัชได้แก่ รสขม ช่วยบำรุงไฟธาตุ รสสุขุมร้อน ช่วยกระจายลม               
รสฝาด ช่วยสมานแผลและรสเมาเบื่อ ช่วยแก้พิษเสมหะ พิษโลหิต จะทำให้ธาตุไฟบริบูรณ์ ส่งผลให้ธาตุลมพัด
สะดวก ธาตุน้ำเลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนได้ปกติ เกิดการสร้างผิวหนังใหม่ธาตุดิน ส่งผลให้แผลหายเป็นปกติ 

2.) ตำรับยาฉวีเวชโอสถ ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรที่มีรสฝาดช่วยสมานแผล ได้แก่ สีเสียดไทย (Acacia 
catechu) สีเสียดเทศ (Uncaria gambir) เบญกานี (Quercus infectoria) รสขมช่วยบำรุงไฟธาตุ ได้แก่ 
บอระเพ็ด (Tinospora crispa) รสเมาเบื ่อ ช่วยแก้พิษทางน้ำเหลืองและโลหิต ได้แก่ โหราเท้าสุนัข 
( Balanophora abbreviata)  ก ำ ม ะ ถ ั น แ ด ง  ก ำ ม ะ ถ ั น เ ห ล ื อ ง  ย า เ ส ้ น  ( Nicotiana tabacum)                                  
ห ั วย ั ้ ง  ( Smilax ovalifolia)  ร ส เม า เ บ ื ่ อ  ช ่ ว ยก ั ด ฝ ้ า บนแผลท ี ่ ม ี หนอ ง  ไ ด ้ แ ก ่  ห ั ว ก ลอย ป่ า                                
(Dioscorea hispida) รสฝาดร้อน ได้แก่ ขมิ ้นชัน (Curcuma longa) และรสเผ็ดขม ได้แก่ พิมเสนเกล็ด 
(Dryobalanops aromatica) ช่วยกระจายลม ขับลมให้เล ือดไหลเวียนสะดวก และน้ำมันมะพร้าว                           
มีสรรพคุณตำรับ ใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง แผลอักเสบน้ำเหลืองเสีย แผลเบาหวาน แผลน้ำกัดเท้า     

ปีงบประมาณ 2560 มีการศึกษาผลจากการใช้ตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อการหายของแผลน้ำกัดเท้า
พบว่า ค่าเฉลี่ย PUSH Total Score ก่อนการรักษา คิดเป็น 8 คะแนน ระยะติดตามผลการรักษา สัปดาห์ที่ 1                
คิดเป็น 5 คะแนน และระยะติดตามผลการรักษา สัปดาห์ที่ 2 คิดเป็น 1 คะแนน แสดงให้เห็นว่าแผลนำ้กัด
เท้าของผู้ป่วยทั้ง30 ราย มีอาการดีข้ึน คิดเป็น ร้อยละ 100  

ปีงบประมาณ 2561 มีการศึกษาผลจากการใช้ตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อการหายของแผลอักเสบ
น้ำเหลืองเสียบริเวณศีรษะพบว่า ค่าเฉลี ่ย PUSH Total Score ก่อนการรักษา คิดเป็น 11.16 คะแนน 
ค่าเฉลี่ย PUSH Total Score ระยะติดตามผลการรักษา สัปดาห์ที่ 1 คิดเป็น 7.66 คะแนนและค่าเฉลี่ย



PUSH Total Scoreระยะติดตามผลการรักษา สัปดาห์ที่ 2 คิดเป็น 2.16 คะแนนแสดงให้เห็นว่าแผลอักเสบ
น้ำเหลืองเสียบริเวณศีรษะของผู้ป่วยทั้ง 10 ราย มีอาการดีข้ึน คิดเป็น ร้อยละ 100  

ตำรับยาฉวีเวชโอสถทำการผลิตภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ขึ้นทะเบียนเป็นยาประเภท
เภสัชตำรับของโรงพยาบาล รหัส 420000015029502494211435 จากกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
7.1.2 ข้ันตอนการประดิษฐ์ ดังนี้ 

1.) ล้างอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สะอาดและตากให้แห้ง เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยแอลกอฮอล์ 
70 เปอร์เซ็นต์ 

2.) นำสมุนไพรแห้งทั้งหมด ประกอบด้วย เสียดไทย สีเสียดเทศ ขมิ้นชัน และตัวยาอื่นๆ มาตำให้
แหลก จากนั้นนำมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน พักใส่กะละมังแสตนเลสใบที่ 1   

3.) นำสมุนไพรจากข้อ 2 มาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน ใช้ไฟแรงปานกลาง เคี่ยวจนสมุนไพร
ทั้งหมดกรอบเป็นสีน้ำตาล หมั่นเคี่ยวกลับด้านสมุนไพรไปมา อย่าให้สมุนไพรติดกระทะ ใช้เวลาประมาณ               
2 ช่ัวโมง 

4.) กรองแยกกากด้วยกระชอนและกรองอีกครั้งด้วยผ้าขาวบางใส่ในกะละมังแสตนเลสใบที่ 2                
จะได้น้ำมันยาฉวีเวชโอสถ สีน้ำตาลใส กลิ่นหอมสมุนไพรอ่อนๆ 

5.) นำน้ำมันยาฉวีเวชโอสถ ที ่ได้มาพักทิ ้งไว้ให้ อุณหภูมิลดลง ประมาณ 70 องศาเซลเซียส                   
เติมพิมเสนเกล็ด ใช้กระบวยกวนพิมเสนเกล็ดให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกับน้ำมันยาฉวีเวชโอสถ 

6.) บรรจุยาฉว ี เวชโอสถด้วยกระบอกฉีดยา  ขนาด 20 ml. ลงในขวดแก้วส ีชาที่ผ ่านการ 
Sterilization แล้ว เช็ดทำความสะอาดขวดอีกครั้งด้วยผ้าสะอาด ปิดฉลากและซีลปิดฝา เก็บให้พ้นแสงแดด         

 จากการประดิษฐ์ในรอบที่ 1 เป็นการประดิษฐ์นวัตกรรมโดยใช้รูปแบบวิธีการปรุงยาประเภทยาน้ำมนั
ประยุกต์วิธีการปรุงยาสมุนไพรจากสูตรตำราหมอพื้นบ้านในอำเภอตากใบ วิธีการหุงด้วยน้ำมัน คือการนำ
สมุนไพร มาเคี่ยวด้วยน้ำกะทิจนแตกมัน ประยุกต์มาเป็นการเคี่ยวสมุนไพรด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน และ
บรรจุตัวยาในขวดพลาสติก ดังภาพที่ 1 พบว่า เมื่อนำขวดพลาสติกมาบรรจุยาน้ำมันและทิ้งไว้ประมาณ 1-2 
สัปดาห์ตัวยาน้ำมันมีการทำปฏิกิริยากับพลาสติก ทำให้คอขวดยาขาด ยาหกเลอะเทอะ และขวดยาไม่สามารถ
กรองแสงเพื่อรักษาคุณภาพยาไว้ได้  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ ช่ือเดิมยาสมุนไพรรักษาแผลน้ำกัดเท้า 
 
 



จากปัญหาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์จึงมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในการประดิษฐ์รอบที่ 2 โดยการ
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วสีชา ตามภาพที่ 2 เพื่อรักษาคุณภาพของยาน้ำมัน ฝาเป็นชนิดดรอปเปอร์เพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน ลักษณะของตัวยาเป็นน้ำมันใสสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ ่นสมุนไพรอ่อนๆ เมื ่อใส่ในแผล
เบาหวาน พบว่า เพิ่มความชุ่มช้ืนให้ผิว ตัวยาดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดี ไม่เหนียวเหนอะหนะติดแผลหรอืติดผ้ากอ๊ซปดิ
แผล ตั้งช่ือเรียกจากเดิม “ยาสมุนไพรรักษาแผลน้ำกัดเท้า” เป็นช่ือ “ยาฉวีเวชโอสถ” มีความหมายว่า  
ยารักษาโรคผิวหนัง 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 
 
7.2 จริยธรรมการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่เท้าโดยวิธีการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้
แจ้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และการรวบรวมข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร 
โดยใช้การบันทึกข้อมูลรูปแบบออนไลน์ ทุกกระบวนการจะไม่ระบุช่ือของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
การวิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะทำลายข้อมูลภายหลังการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา               
1 เดือน โดยทำลายข้อมูลเอกสารและลบข้อมูลทิ้งจากไฟล์คอมพิวเตอร์ และจะใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการทำวิจัยด้วยความสมัครใจโดยไม่มีข้อบังคับใด ๆ 
7.3 วิธีการศึกษา 
 1.) กลุ ่มควบคุม ใช้การศึกษาทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง (Retrospective study) ของผู ้ป่วย
เบาหวานที่มีแผลที่เท้ามารับบริการทำแผลต่อเนื่องด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของ
โรงพยาบาล ต ั ้ งแต่ป ี  2550-2562 โดยเล ือกผ ู ้ป ่วยท ี ่ม ีคะแนนความร ุนแรงของแผลระดับสูง                          
(Critical Severity) จำนวน 1 ราย 

2.) กลุ ่มทดลอง ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้าง (Perspective observational study)                 
ในผู ้ป่วยที ่ได้ร ับการรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลร่วมกับ                        
ตำร ับยาฉวีเวชโอสถ ที ่ม ีความรุนแรงของแผลระดับปานกลาง (Moderate Severity) จำนวน 3 ราย                
และผู้ป่วยที่มีคะแนนความรุนแรงของแผลระดับสูง (Critical Severity) จำนวน 1 ราย ติดตามผลการรักษา
ทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และจนกว่าแผลหายสนิท  
7.3.1 วิธีการวัดผลการหายของแผล 

ประเมินผลก่อนและหลังการรักษาโดยใช้เครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates–Jensen  
7.3.2 วิธีการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษา
ด้วยยาฉวีเวชโอสถ ซึ ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านลักษณะของเนื ้อสัมผัส 2. ด้านการซึมเข้าสู ่ผิว                  
3. ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล 4. ด้านประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็นของแผล 5. ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 



ส่วนที่สองเป็นความพึงพอใจของพยาบาลที่ประจำหอ้งฉีดยา-ทำแผล ต่อการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ 
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบรรจุภัณฑ์สวยงาม สะดวกต่อการใช้งานและการเก็บรักษา 2. การซึมเขา้สู่
ผิวหนัง 3. ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล 4. ด้านประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็นของแผล 5. ด้านความ              
พึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 
7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย ลักษณะแผลและความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาลผู้
ให้บริการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ผลการรักษาโดยใช้การเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนน 
BWAT ก่อนการรักษา และหลังการรักษาทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และจนกว่าแผลหายสนิท โดยใช้
สถิติอ้างอิง Paired sample Test  
7.5 การประเมนิผลทางคลินิก 
7.5.1 ขั้นตอนก่อนการดำเนนิงานทางคลินิก 

1.) รวบรวมข้อมูลการรักษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย โรงพยาบาลตากใบ เป็นการศึกษาแบบยอ้นหลัง 
(Retrospective study) ของผูป้่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้ามารับบริการทำแผลต่อเนื่องด้วยวิธีการล้างแผลด้วย
น้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2550-2562 โดยเลือกผูป้่วยที่มีคะแนนความรุนแรงของ
แผลระดับสูง (Critical Severity) 

2.) ช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าทีทุ่กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3.) จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำแผลร่วมกับการใช้ยาฉวีเวชโอสถแก่แพทย์ เภสัชกรและพยาบาลที่

เกี่ยวข้อง 
7.5.2 ขั้นตอนการดำเนินงานทางคลินิก 

1.) Inclusion criteria คัดเลือกอาสาสมัครผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่เท้า ที่มาทำการรักษาที่ห้องฉีด
ยาทำแผล งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากใบ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วย ดังนี้  

 1.1 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า อายุ 20 ปีข้ึนไป 
 1.2 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน และต้องมีประวัติการควบคุมน้ำตาลได้ไม่เกิน 200 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ด้วยวิธีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในเวลาใดก็ได้ 
 1.3 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า มีระดับความรุนแรงของแผลอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผน 

ไทยที่จะทำการรักษาได้ 
          2.) Exclusion criteria ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ใน
ระดับปกติ ผู้ป่วยที่จะไม่เลือกรักษาแผลโดยการทายา ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังข้ันรุนแรงมภีาวะแทรกซ้อนซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยที่เห็นสมควรส่งต่อเพื่อรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน 

3.) ประเมินผลก่อนการรักษาโดยใช้เครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates–Jensen 
4.) ทดสอบอาการแพ้ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถที่บริเวณท้องแขน

ของผู้ป่วย โดยทาทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที หากพบอาการแพ้ มีผื่นคันหรือตุ่มน้ำใส ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าและ
หยุดใช้ทันที 

5.) ข้ันตอนการรักษาแผลโดยการใช้ยาฉวีเวชโอสถ 
- กรณีมีเนื้อตาย ให้ตัดเนื้อตายออก 
- ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเช้ือ (Sodium Chloride 0.9% w/v) 
- ใช้สำลีชุบยาฉวีเวชโอสถให้ชุ่ม ประมาณ 2 มิลลิลิตร แล้วทาให้ทั่วแผล รวมถึงขอบแผล  
- ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่ผ่านการ Sterilization 



6.) ผู้ป่วยฯได้รับการทำแผลวันละ 1 ครั้งต่อเนื่อง จนกระทั่งแผลหายสนิท  
7.) นัดติดตามเพื่อประเมินผลการหายของแผลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 หลังการรักษา โดยใช้เครื่องมือ              

การประเมินการหายของแผลของ Bates–Jensen [2] 
8.) สำหรับการศึกษาเพื่อประเมินระยะเวลาในการทำแผลและค่าใช้จ่ายในการทำแผลเปรียบเทียบ

ระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลร่วมกับตำรับ
ยาฉวีเวชโอสถและผู้ป่วยที่ได้รับการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล เพียงอย่างเดียว 
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นในผู้ป่วยจำนวน 1 ราย/การรักษา โดยขนาดแผลและระดับความรุนแรง
ของแผลทั้ง 2 กลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน สำหรับตัวอย่างในกลุ่มควบคุมเป็นตัวอย่างที่ได้มาจากการศึกษา
ผลการรักษาย้อนหลังจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลฯ เปรียบเทียบกับผลของผู้ป่วยที่ใช้ตำรับยาฉวีเวชโอสถ 

9.) ทำการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการรักษา
ด้วยยาฉวีเวชโอสถร่วมด้วย 

10.) การยุติเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครผู้ป่วยสามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการ โดยไม่มีผลต่อการให้การรักษาตามปรกติ 
 
8. ผลการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 
8.1 ผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของแผลเบาหวานระดับปานกลางจำนวน 3 ราย  
8.1.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาท่ี 1 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 46 ปีมาด้วยแผลลึกใต้ฝ่าเท้าขวา เป็นมา 2 ปีแผลมีความลึกถึงกระดูก 
ความกว้าง 1 cm. ความยาว 3 cm. ไม่ทราบสาเหตุการเกิดแผล เริ่มแรกเป็นแผลเล็กแลว้ขยายขนาดออกเปน็
แผลใหญ่ มีสารคัดหลั่งสีเหลืองใสร่วมด้วย ขอบแผลแข็ง 

หลังทำการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ขอบแผลชัดเจนขึ้น สารคัดหลั่งน้อยลง 
ภายในโพรงของแผลมีเนื้อแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แผลตื้นขึ้น และไม่มีกลิ่นเหม็น และเมื่อทำการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าแผลปิดสนิทใช้เวลา 58 สัปดาห์ 1 วัน (1 ปี 1 เดือน) 

FBS ก่อนการทดลอง 140 mg/dl 
FBS หลังการทดลอง 187 mg/dl 
FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 196.4mg/dl  

 

 

 

 

 
 
ผลการประเมินการหายของแผล ประเมินจากเครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates–

Jensen ก่อนและหลังการรักษา ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์และจนกว่าแผลจะ
หายสนิ 

ก่อนการรักษา  
18/7/2562 

ติดตามการรักษาสัปดาห์ที่8 
12/9/2562 

ติดตามการรักษาครั้งสุดท้าย (แผลหาย)
28/8/2563 (สัปดาห์ที่ 58) 



 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลรักษาของกรณีศึกษาที่ 1 

 
จากแผนภูมกิรณีศึกษาที่ 1 พบว่า ก่อนการรักษา คะแนน BWAT 45 คะแนน ความรุนแรง ระดับ

ปานกลาง (Moderate Severity) เมื่อติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 8 คะแนน BWAT 23 คะแนนความรุนแรง
ระดับต่ำ (Mild Severity)และแผลหายสนทิในสปัดาห์ที่ 58  

 
กรณีศึกษาที่ 2   หญิงไทยคู่อายุ 60 ปี มาด้วยแผลที่ส้นเท้าข้างขวา มา 3 เดือน สาเหตุจากการเหยียบ
ก้างปลา ความกว้างของแผล 6 cm. ยาว 3 cm. แผลมีความลึก เป็นรู 0.5 cm. เห็นขอบแผลชัดเจน มีเนื้อ
ตายสีเหลือง ติดกับเนื้อเยื่อของพื้นผิวแผลปริมาณน้อยกว่า 25% มีสิ่งขับหลั่งออกมาเป็นสเีหลืองฟาง ใส แผล
มีความแฉะ ผิวหนังรอบแผลแดงเข้ม ม่วง กดแล้วรอยแดงไม่จาง มีการแข็งตัวของเนื้อเยื่อ 1 cm. รอบแผล 
เนื้อเยื่อมีสีแดงเข้ม มันวาว  
 หลังทำการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถในสัปดาห์ที่ 2 พบว่าแผลแห้ง ขนาดของแผลลดลง แผลตื้นข้ึน 
ปริมาณสิ่งขับหลั่งลดน้อยลง ไม่ชุ่มก๊อซ ไม่มีกลิ่นเหม็น และเมื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าแผลปิดสนิท
ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 3 วัน  

FBS ก่อนการทดลอง 186 mg/dl 
FBS หลังการทดลอง 204 mg/dl 
FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 184.75 mg/dl  
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กรณีศึกษาท่ี 1

ก่อนการรักษา  
5/8/62 

ติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 2 
12/8/62 

ติดตามการรักษาครั้งสุดท้าย (แผลหาย) 
19/9/62 (สัปดาห์ที่ 6) 



ผลการประเมินการหายของแผล ประเมินจากเครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates–
Jensen ก่อนและหลังการรักษา ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์หรือจนกว่าแผลจะ
หายสนิท 

 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลรักษาของกรณีศึกษาที่ 2 

 
จากแผนภูมกิรณีศึกษาที่ 2 พบว่า ก่อนการรักษา คะแนน BWAT 40 คะแนน ความรุนแรง ระดับ

ปานกลาง (Moderate Severity) เมื่อติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 2 คะแนน BWAT 26 คะแนนความรุนแรง
ระดับต่ำ (Mild Severity) แผลหายสนทิในสัปดาห์ที่ 6 

 
กรณีศึกษาที่ 3 ชายไทยคู่ อายุ 78 ปี มาด้วยแผลพุพองบริเวณขาซ้าย มา 2 สัปดาห์ สาเหตุจากการถูกไฟ
ครอก ขนาดของแผลกว้าง ประมาณ 5 cm. ความยาว 8 cm. เห็นขอบแผลชัดเจน แบนราบติดกับพื้นผิวของ
แผล มีลักษณะเนื้อตายสีเหลือง ติดกับเนื้อเยื่อของพื้นผิวแผลปริมาณ น้อยกว่า 25% สิ่งขับหลั่งสีเหลืองฟาง 
ใส ไม่มีกลิ่น เปียกแฉะวัสดุปิดแผล สีผิวรอบๆแผลมีสีขาวซีด เนื้อผิวของแผลมีสีแดงเข้ม มันวาว น้อยกว่า 
25% 
 หลังทำการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถในสัปดาห์ที่ 2 พบว่า แผลมีความหนาตัวข้ึนและแห้งเข้ากันขนาด
แผลลดลงมาก ปริมาณสิ่งขับหลั่งมีสีเหลืองใส ปริมาณน้อยมาก ผิวหนังเริ่มแห้งเป็นสะเก็ดและเมื่อทำการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าแผลปิดสนิทใช้เวลา  5 สัปดาห์ (1 เดือน 4 วัน) 

FBS ก่อนการทดลอง 175 mg/dl 
FBS หลังการทดลอง 188 mg/dl 
FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 156 mg/dl  
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ผลการประเมินการหายของแผล ประเมินจากเครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates–
Jensen ก่อนและหลังการรักษา ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์หรือจนกว่าแผลจะ
หายสนิท 

 

 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลรักษาของกรณีศึกษาที่ 3 

 
จากแผนภูมิกรณีศึกษาที่ 3 พบว่า ก่อนการรักษา คะแนน BWAT 35 คะแนน ความรุนแรง ระดับ

ปานกลาง (Moderate Severity) เมื่อติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 2คะแนน BWAT 17 คะแนนความรุนแรง
ระดับน้อย (Minimal Severity)แผลหายสนิทในสัปดาห์ที่ 5 
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กรณีศึกษาท่ี 3

ก่อนการรักษา  
19/7/62 

ติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 2 
2/8/62 

ติดตามการรักษาครั้งสุดท้าย (แผลหาย) 
23/8/62(สัปดาห์ที่ 5) 



8.1.2 สรุปผลการศึกษาผลของตำรับยาฉวีเวชโอสถต่อระยะเวลาการหายของแผลเบาหวานระดับ         
ปานกลางจำนวน 3 ราย  

การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลก่อนและหลัง กลุ่มที่ใช้ยาฉวีเวชโอสถในแผลที่มีความรุนแรง 
ระดับปานกลาง (Moderate Severity) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.6 อายุอยู่ใน
ระหว่าง 40-49, 60-69, 70-79 และ 60-69 ปี (ตารางที่ 1) ผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า ความรุนแรงระดบั
ปานกลางที่ใช้ยาฉวีเวชโอสถจำนวน 3 ราย พบว่า แผลหายดีทั้งหมด ใช้ระยะเวลาในการรักษาเฉลี่ย 23 
สัปดาห์ (แผนภูมิที่ 4) 
ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จำแนกตามเพศ และอายุ 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 1 33.3 
     หญิง 2 66.6 
อายุ (ปี)   
     40-49 1 33.3 
     50-59 - - 
     60-69 1 33.3 
     70-79 1 33.3 

 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการหายของแผลก่อนและหลงั กลุม่ที่ใช้ยาฉวีเวชโอสถในแผลที่มี
ความรุนแรง ระดบัปานกลาง (Moderate Severity) 

ผู้ป่วยรายที ่ เพศ อายุ 
(ปี) 

สาเหตุ ระยะเวลาการรักษาจนแผลหาย 
(สัปดาห์) 

1 หญิง 46 ไม่ทราบ 58 
2 หญิง 60 เหยียบก้างปลา 6 
3 ชาย 78 ถูกไฟคลอก 5 

 



 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงระยะเวลาการหายของแผลความรุนแรง ระดับปานกลาง (Moderate Severity)  
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการหายของแผลก่อนและหลังการรักษา กลุ่มที่ใช้ยาฉวีเวชโอสถในแผลที่มี
ความรุนแรง ระดับปานกลาง (Moderate Severity) ในสัปดาห์ที่ 2,4 และ 6 ของการทดลอง (n=3) 

*p<0.05 เม่ือเทียบด้วยสถิติ Paired Sample Test 
 

จากตารางที่  3 แสดงให้เห ็นว ่า ค ่าคะแนน BWAT ของแผลก่อนการร ักษา ม ีค ่าเฉล ี ่ย เป็น  
40.00±5.00 เม ื ่อเปร ียบเทียบการหายของแผลในสัปดาห์ที่  2 ซ ึ ่ งม ีค ่าคะแนน BWAT ลดลงเป็น 
24.00±6.24  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005  เมื่อเปรียบเทียบการหาย
ของแผลก่อนการรักษาและติดตามการรักษาในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งมีค่าคะแนน BWAT ลดลงเป็น 18.66±8.08 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.015 และเมื่อเปรียบเทียบการหายของแผลก่อน
การรักษาและติดตามการรักษาในสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งมีค่าคะแนน BWAT ลดลงเป็น 17.33±6.65 พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.006  ทดสอบโดยใช้สถิติ  Paired Sample Test
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ระยะเวลาการหายของแผลความรุนแรง 
ระดับปานกลาง (Moderate Severity) (สัปดาห์)

การทดลอง ระยะเวลา ค่าคะแนน BWAT 
(ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

t p-value 

การเปรียบเทียบที่ 1 
ก่อนการรักษา 40.00±5.00 

13.856 0.005* 
ติดตามการรกัษาสัปดาห์ที่ 2 24.00±6.24 

การเปรียบเทียบที่ 2 
ก่อนการรักษา 40.00±5.00 

8.194 0.015* 
ติดตามการรกัษาสัปดาห์ที่ 4 18.66±8.08 

การเปรียบเทียบที่ 3 
ก่อนการรักษา 40.00±5.00 

12.851 0.006* 
ติดตามการรกัษาสัปดาห์ที่ 6 17.33±6.65 



8.2 ผลการประเมินระยะเวลาในการทำแผลและค่าใช้จ่ายในการทำแผลเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยท่ีไดร้บั
การรักษาด้วยวิธีการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลร่วมกับตำรับยาฉวีเวชโอสถ 
(กลุ่มศึกษา) และผู้ป่วยท่ีได้รับการการล้างแผลด้วยน้ำเกลือตามวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลเพียงอย่าง
เดียว (กลุ่มควบคุม) 
8.2.1 กรณศีึกษารักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ  

กรณีศึกษาท่ี 4 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 46 ปี มาด้วยแผลเปิดบริเวณใต้ฝ่าเท้าข้างขวา เป็นมา 2 เดือน 
สาเหตุจากการเหยียบหอยเม่น ความยาวแผลจากเนินนิ้วเท้ายาวถึงกลางฝ่าเท้า ขนาดความกว้าง 7 cm. 
ความยาว 10 cm. ลักษณะแผลมีเนื้อตายบริเวณด้านในนิ้วโป้ง และบริเวณกลางเนินฝ่าเท้า แผลลึกถึง
กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก ข้อ มีnecrotic tissueเป็นสีดำและสีเหลือง ประมาณ 75% ของแผล สิ่งคัดหลังมี
ปริมาณมาก สีเหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น เห็นขอบแผลชัดเจนความรุนแรง ระดับสูง (Critical Severity) 

หลังทำการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า มีสารคัดหลั่งน้อยลง แผลมีกลิ่นเหม็นลดลง 
necrotic tissue ลดลง บริเวณกลางฝ่าเท้าเปลีย่นเป็นแผลแดงมากข้ึน เมื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนแผล
หายสนิทใช้เวลา 64 สัปดาห์ 1 วัน (1 ปี 3 เดือน) 

FBS ก่อนการทดลอง 137 mg/dl 
FBS หลังการทดลอง  182 mg/dl 
FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง  171.67 mg/dl 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการหายของแผล ประเมินจากเครื่องมือการประเมินการหายของแผลของ Bates–
Jensen ก่อนและหลังการรักษา ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์และจนกว่าแผลจะ
หายสนิท 

ก่อนการรักษา  
26/8/2562 

ติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 8 
21/10/2562 

ติดตามการรักษาครั้งสุดท้าย (แผลหาย) 
17/11/2563 (สัปดาห์ที่ 64) 



 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงผลรักษาของกรณีศึกษาที่ 4 
 
จากแผนภูมิกรณีศึกษาที่ 4 พบว่า ก่อนการรักษา คะแนน BWAT 55 คะแนน ความรุนแรง ระดับสูง 

(Critical Severity) เมื ่อติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 8 คะแนน BWAT 45 คะแนนความรุนแรง ระดับสูง 
(Critical Severity)แผลหายสนิทในสัปดาห์ที่ 64 
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8.2.2 กรณีศึกษาควบคุมด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ (0.9% NSS)  
จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง (Retrospective study) ปี 2550-2562 ในผู ้ป่วยแผล

เบาหวานที่เท้าที่มารับบริการทำแผลต่อเนื่อง โรงพยาบาลตากใบ โดยเลือกผู้ป่วยที่มีคะแนนความรุนแรงของ
แผลระดับสูง (Critical Severity) 

กรณีศึกษาท่ี 5 ชายไทยคู่ อายุ 66 ปี มาด้วยแผลใต้ฝ่าเท้าด้านขวา มีเนื้อตายร่วมด้วยขนาด กว้าง  
7 cm.ยาว 10 cm. แผลลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก มี Necrotic tissue สีเหลืองขุ่น และสีดำบางส่วน               
ปกคลุมมากกว่า 50% ของแผล สิ ่งคัดหลั ่งมีสีเหลืองขุ ่น ซึมซับวัสดุปิดแผล  ปริมาณมาก มีกลิ ่นเหม็น                  
ขอบแผลชัดเจน แข็ง หนาตัวข้ึนมาใช้ระยะเวลารักษาจนแผลแห้งหายสนิท 110 สัปดาห์ (2 ปี 1 เดือน)  

FBS ก่อนการทดลอง 194 mg/dl 
FBS หลังการทดลอง 121 mg/dl 
FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 175.5mg/dl 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงผลรักษาของกรณีศึกษาที่ 5 
 
จากแผนภูมิกรณีศึกษาที่ ๕ พบว่า ก่อนการรักษา คะแนน BWAT 55 คะแนน ความรุนแรง ระดับสูง 

(Critical Severity) เมื ่อติดตามการรักษาสัปดาห์ที่ 8 คะแนน BWAT 52 คะแนนความรุนแรง ระดับสูง 
(Critical Severity)แผลหายสนิทในสัปดาห์ที่ 110 
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8.2.2 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลระหว่างกลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ 
(0.9% NSS) และยาฉวีเวชโอสถในแผลท่ีมีความรุนแรง ระดับสูง (Critical Severity) 

เปรียบเทียบการหายของแผลเบาหวานระหว่างกลุม่ที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเช้ือ (0.9% NSS) 
และยาฉวีเวชโอสถในแผลที่มีความรุนแรง ระดับสูง (Critical Severity) 
 

 

แผนภูมิท่ี 7 ระยะเวลาการหายของแผลความรุนแรงระดบัสูง (Critical Severity) 
 

จากแผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบระยะการหายของแผลกลุ่มที่มีความรุนแรงของแผลระดับสูง (Critical 
Severity) ในรายที่รักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ (กรณีศึกษาที่ 4) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือ
ปราศจากเชื้อ (0.9% NSS) (กรณีศึกษาที่ 5) พบว่า กลุ่มที่รักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถใช้เวลาในการรักษาจน
แผลหายเร็วกว่ากลุ่มควบคุมที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเช้ือ (0.9% NSS) 46 สัปดาห์ คิดเป็น 41.82% 
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แผนภูมิท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการหายของแผล 
 

จากแผนภูมิที่ 8 ผลการประเมินการหายของแผล ประเมินจากเครือ่งมอืการประเมินการหายของแผล
ของ Bates–Jensen (BWAT) ก่อนและหลังการรักษา ติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์
และจนกว่าแผลจะหายสนิทของกรณีศึกษาทั้งหมด 5 ราย โดยกรณีศึกษาที่ 1-3 เป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงของ
แผลระดับปานกลาง (Moderate Severity) และได้รับการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ เมื่อติดตามการรักษาใน
สัปดาห์ที่ 2,4 และ 6 พบว่า ระดับความรุนแรงของแผลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็น
ต้นไป (p-value < 0.05 : ทดสอบโดยใช้สถิติ Paired sample Test) และต้องใช้ยาฉวีเวชโอสถต่อเนื่องไป
จนกว่าแผลจะหายสนิท แปรผนัตรงกับระดับความรนุแรงของแผลดังที่แสดงในกรณีศึกษาที่ 4 ที่มีความรุนแรง
ของแผล ระดับสูง (Critical Severity) ใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าแผลที่มีความรุนแรงของแผลระดับ
ปานกลาง (Moderate Severity) และเมื่อเทียบกับกรณีศึกษาที่ 5 (กลุ่มควบคุม) มีความรุนแรงของแผล
ระดับสูง (Critical Severity)  ใช้เวลาในการรักษาแผลนานกว่ากรณีศึกษาที่ 4 (กลุ่มทดลอง) ซึ่งมีความรุนแรง
ของแผลระดับเดียวกัน 
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8.3 การศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าค่าใช้จ่ายในการรักษาระหว่างกลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ 
(0.9% NSS) และยาฉวีเวชโอสถในแผลท่ีมีความรุนแรงระดับสูง (Critical Severity) 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าค่าใช้จ่ายในการรักษาผู ้ป่วยที ่ใช้ในการรักษาแผลด้วยน้ำเกลือ
ปราศจากเชื้อ พบว่าผู้ป่วยต้องเดินทางมารับการล้างแผล-ทำแผลเป็นจำนวน 768 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าของ
ค่าใช้จ่ายในการล้างแผลทำแผลจนกระทั่งแผลหายสนิท คิดเป็น 107,520 บาท ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาบาดแผลด้วยยาฉวีเวชโอสถเข้ารับการรักษาด้วยการล้างแผลทำแผลจำนวน 449 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาตัวเพียง 64,431.5บาท จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่ทำแผลด้วยยาฉวีเวชโอสถมีมูลค่าการรักษาจนแผล
หายสนิทน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้น้ำเกลือปราศจากเช้ือ (0.9% NSS) 43,088.5 บาท คิดเป็น 40.07% (ตารางที่ 
4) จากการคิดคำนวณต้นทุนยาเบื้องต้นในการผลิตยาฉวีเวชโอสถ พบว่า ยาฉวีเวชโอสถมีต้นทุนการผลิต
ประมาณ 17.54 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร) ใช้ครั ้งละประมาณ 2 มิลลิลิตร/ครั ้ง มีต้นทุน                    
ค่ายาฉวีเวชโอสถต่อครั้งเท่ากับ 3.5 บาท  

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบมลูค่าการรักษาระหว่างกลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเช้ือ (0.9% NSS) 
และยาฉวีเวชโอสถในแผลที่มีความรุนแรง ระดับสูง (Critical Severity) 

วิธีการทำแผล จำนวน (ครั้ง) มูลค่าการรักษา (บาท)  
น้ำเกลือปราศจากเช้ือ (0.9% NSS) 768 107,520 
ยาฉวีเวชโอสถ 449 64,431.5 

  

 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงมลูค่าการรักษาแผลทีม่ีความรุนแรงระดบัสูง (Critical Severity) 

จากแผนภูมทิี่ 9 มลูค่าการรักษาระหว่างกลุ่มที่ทำแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเช้ือ (0.9% NSS) และ
ยาฉวีเวชโอสถในแผลทีม่ีความรุนแรง ระดบัสงู (Critical Severity) มมีูลค่าการรกัษาต่างกัน 43,088.5 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.07  
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8.4 ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ป่วยและพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการรักษาด้วย                  
ยาฉวีเวชโอสถ 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่ล้างแผลด้วย
น้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ (n=4) จำแนกตามรายด้าน คือ ด้านลักษณะของเนื้อ
สัมผัส ด้านการซึมเข้าสู่ผิวหนัง ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล ด้านประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็นของแผล 
และด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่ล้างแผลด้วย
น้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพการลด
กลิ่นเหม็นของแผล ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล ด้านลักษณะของเนื้อสัมผัส ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75, 4.25 และ 4.25 ตามลำดับ   ส่วนด้านการซึมเข้าสู่ผิวหนัง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ซึ่งอยู่ในระดบั
พึงพอใจมาก  

นอกจากนี้การประเมินผลความพึงพอใจของพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการใช้นวัตกรรม
ยาฉวีเวชโอสถในการรักษาแผลผู้ป่วย (n=5) ซึ่งมีการประเมินจำแนกตามรายด้าน ดังนี้ คือ ด้านบรรจุภณัฑ์
สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ด้านการซึมเข้าสู่ผิวหนัง ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล ด้านประสิทธิภาพการ
ลดกลิ่นเหม็นของแผล และด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ พบว่าพยาบาลประจำห้อง
ฉีดยา-ทำแผล โรงพยาบาลตากใบ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ซึ่ง
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็นของแผล ด้าน
ประสิทธิภาพการสมานแผล ด้านการซึมเข้าสู่ผิวหนัง ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8, 4.6 และ 4.6 
ตามลำดับ ส่วนด้านบรรจุภัณฑ์สวยงาม สะดวกต่อการใช้งานและการเก็บรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 5 ผลความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ (n=4) 
ข้อมูลความพึงพอใจ ยาฉวีเวชโอสถ 

ค่าเฉลี่ย การแปลความ 
1. ด้านลกัษณะของเนือ้สัมผสั 4.25 มากที่สุด 
2. ด้านการซึมเข้าสูผ่ิวหนัง 4 มาก 
3. ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล  4.25 มากที่สุด 
4. ด้านประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็นของแผล 4.75 มากที่สุด 
5. ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 4.25 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจของพยาบาลที่ประจำห้องฉีดยา-ทำแผลต่อการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ 
(n=4) 

ข้อมูลความพึงพอใจ ยาฉวีเวชโอสถ 
ค่าเฉลี่ย การแปลความ 

1. ด้านบรรจุภัณฑ์สวยงาม สะดวกต่อการใช้งานและการเกบ็
รักษา 

4 มาก 

2. ด้านการซึมเข้าสูผ่ิวหนัง 4.6 มากที่สุด 
3. ด้านประสิทธิภาพการสมานแผล  4.6 มากที่สุด 
4. ด้านประสิทธิภาพการลดกลิ่นเหม็นของแผล 4.8 มากที่สุด 
5. ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 4.4 มากที่สุด 

 

• ตัวชี้วัดผลความสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ทำแผลตามแผนปฏิบัติ

งานเดิม (ใช้ 0.9%NSS) 
ทำแผลตามแผนปฏิบัต ิ
งานใหม ่(ใช้ยาฉวีเวช

โอสถ) 
1. ลดระยะในการทำแผล
ลดลง (n=1) 

> 30 % 768 ครั้ง 449 ครั้ง  
(ลดลง 41.๘๒ %) 

2. อัตราการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายจนแผลหายสนทิต่อ
คน (n=1) 

> 30 % 107,520 ครั้ง 64,431.5  
(ลดลง 40.07 %) 

3. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
ต่อการใช้นวัตกรรมยาฉวีเวช
โอสถ  

ระดับมาก - ระดับมากทีสุ่ด 

4. อัตราความพึงพอใจของ
พยาบาลประจำหอ้งฉีดยาทำ
แผล โรงพยาบาลตากใบตอ่
การใช้นวัตกรรมยาฉวีเวช
โอสถ 

ระดับมาก - ระดับมากทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 



9. อภิปรายผลและสรุปผล 
นวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถเป็นยาน้ำมันสมุนไพรที ่ม ีประสิทธิผลในการหายของแผลเบาหวาน 

ผลการรักษา พบว่า แผลที่ได้ร ับการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถ มีลักษณะแผลที่ดีขึ ้น จนหายสนิท ซึ ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้ สามารถยืนยันผลการใช้สมุนไพรตามสรรพคุณเภสัชในการรักษาแผลเรื้อรัง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาที่พบว่า สมุนไพรบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาฉวีเวชโอสถมีฤทธิ์ที่ดีต่อการหายของ
แผล ได้แก่ ฤทธ์ิของขมิ้นชันต่อการสมานแผล ทั้งแผลภายใน เช่น แผลในกระเพาะอาหารและแผลภายนอกทัง้
แผลสดและแผลเปื่อย[3-6] ฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลชีพ 5 ชนิดที่พบในแผลเบาหวานได้ด้วยสารสกัดจากขมิ้น สีเสียด
ไทย กระเทียมและฝาง [7] น้ำมันมะพร้าวช่วยให้แผลหายเร็วข้ึนโดยเรง่กระบวนการการสรา้งเนื้อเยื่อบผุวิและ
เพิ ่มปริมาณคลอลาเจน[8] ขมิ้นชันมีฤทธิ ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านเชื ้อรา และ เชื ้อไวรัส[9]                                   
สาร tannin,flavonoid ในสีเส ียดไทยมีส ่วนช่วยในการหายของแผล และสารcatechin มีฤทธิ ์ย ับยั้ง 
cyclooxygenase แล ะ  5-lipoxygenase จ ึ ง ม ี ฤท ธ ิ ์ ช ่ ว ยส ม านแผ ลและย ั บย ั ้ ง ก า รอ ั ก เ สบ [10]                                 
สีเสียดเทศ มีฤทธ์ิต้านเช้ือ methicillin-resistant S.aureus (MRSA) (เป็นเช้ือดื้อยา สามารถก่อให้เกิดการตดิ
เช้ือผิวหนังที่พบทั่วไป เช่น ฝี หนอง แผลติดเช้ือ [11] อย่างไรก็ตามกระบวนการหายของแผลเรือ้รังโดยเฉพาะ
แผลเบาหวาน ยังมีปัจจัยอีกหลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและควรคำนึงร่วม [12]  เช่น ภาวะซีด (anemia) 
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxia) และภาวะเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆน้อย (hypoperfusion) ไม่ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุภาวะความดันโลหิตต่ำ หัวใจวาย เส้นเลือดอุดตันหรือภาวะที่แผลมีความดันสูง จนเลือด
ไหลเวียนไปเลี้ยงบาดแผลไม่ได้และภาวะซีดที่ hematocrit มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
หายของแผลทั้งสิ้น  

ผลจากการศึกษาผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า ความรุนแรงระดับปานกลาง (Moderate Severity)  
จำนวน 3 ราย ที่ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ พบว่า ในสัปดาห์ที่ 2 เป็น
ต้นไป สารคัดหลั่งน้อยลง แผลไม่มีกลิ่น แผลหายสนิททั้งหมด ใช้ระยะเวลาในการรักษาเฉลี่ย 23 สัปดาห์ (3 
เดือน) และไม่พบอาการแพ้ของนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 
           ผลจากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง ปี 2550-2552 ในกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า 
ความรุนแรงระดับสูง (Critical Severity) จำนวน 1 ราย ที ่มารับบริการทำแผลต่อเนื ่อง วันละ 1 ครั้ง                
ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSSและปิดแผล ระยะเวลาในการหายของแผลจนแผลหายสนิท ใช้เวลา
โดยประมาณ 110 สัปดาห์ (2 ปี 1 เดือน) FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง  175.5mg/dl เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มทดลอง ผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า ความรุนแรงระดับสูง (Critical Severity) จำนวน 1 ราย ที่ล้างแผล
ด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ พบว่า ในกลุ่มทดลอง ได้รับการทำแผลต่อเนื่องวัน
ละ 1 ครั้ง ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับใช้ยาฉวีเวชโอสถ และปิดแผล ระยะเวลาในการหายของ
แผลจนแผลหายสนิท ใช้เวลาโดยประมาณ 64 ส ัปดาห์ (1 ป ี 3 เดือน) หลังจากใช้ยาฉวีเวชโอสถ                             
ในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า มีสารคัดหลั่งน้อยลง แผลมีกลิ่นเหม็นลดลง necrotic tissue ลดลง บริเวณกลางฝ่าเท้า
เปลี่ยนเป็นแผลแดงมากขึ้น FBS ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง  171.67mg/dl เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม              
ในระดับความรุนแรงของแผลที่เท่ากัน พบว่า ระยะเวลาการหายของแผลเร็วขึ้นโดยประมาณ 46 สัปดาห์ 
(10 เดือน) และไม่พบอาการแพ้ของนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ ผลจากการหายของแผลเร็วข้ึนทำให้ลดจำนวน
ครั้งในการมาทำแผลของผู้ป่วย ส่งผลให้ลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการทำแผล เช่นค่าผ้าก๊อซ ค่าน้ำเกลือ                
ล้างแผล 0.9% NSS เป็นต้น  
           นวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ มีราคาต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 17.54 บาท/ขวด เนื่องจากเป็นตำรับยา
สมุนไพรที่โรงพยาบาลสามารถผลิตได้เอง และทางโรงพยาบาลตากใบได้ดำเนินการขอเลขรหัสยาแผนไทย  



จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล ือก รหัส 420000015029502494211435                    
จึงสามารถบรรจุยาฉวีเวชโอสถเข้าในยาประเภทเภสัชตำรับของโรงพยาบาล ทำให้สามารถจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย
ได้ทันทีตามข้อบ่งใช้ของสรรพคุณในการรกัษาแผลเบาหวานเรื้อรงั ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรงัทีม่ีปัญหาด้าน
การเงินจึงสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาฉวีเวชโอสถได้ทุกราย เมื่อวัดระดับความพึงพอใจจากผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีแผลที่เท้าที่ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ 0.9% NSS ร่วมกับนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ พบว่า มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถของพยาบาลประจำห้องฉีดยา-ทำแผล โรงพยาบาลตากใบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั ้งนี ้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เนื ่องจากจำนวนผู ้ป่วยมีน้อยแต่
เห็นสมควรเผยแพร่ผลงานเพื่อให้มีการใช้ตำรับยาฉวีเวชโอสถนี้อย่างกว้างขวางข้ึนในหน่วยงานต่างๆ โดยเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบในแนวทางเดียวกันเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยให้มากขึ้น อีกทั้งควรมีการคัดเลือกผู้ป่วยที่มี
ความรุนแรงระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเห็นผลการหายของแผลได้เร็วข้ึน  
 
10. ประโยชน์หรือการนำไปใช้ 
          จากผลการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าด้วยยาฉวีเวชโอสถดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการทีมนำ
ด้านคลินิกและระบบบริการ(PCT) นำนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถไปประยุกต์ใช้และกำหนดเป็นแนวทางเวช
ปฏิบัติ (ใหม่) แนวทางการดูแลรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาฉวีเวชโอสถของโรงพยาบาลตากใบ 
และนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการด ูแลแผลเบาหวานในเคร ือข่ายด ูแลสุขภาพของอำเภอตากใบ                          
ทั้ง 11 รพ.สต. หน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครวั (PCC: Primary Care Center) ได้แก่ PCC รพ.สต 
พร่อน และ PCC รพ.สต บ้านกูบู อีกทั้งยังเป็นที่สนใจจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นราธิวาส รพ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี และรพ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ที่สั่งซื้อ                 
ยาฉวีเวชโอสถเพื่อไปใช้รักษาผู้ป่วย โดยรายได้จากการจำหน่ายนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตากใบไปเพื่อไปทำ
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อไป 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีการติดเช้ือ 

ไม่ม ี

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
แนวทางการดูแลรักษาแผลทีเ่ท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 

 การใส่ยาOxoferin Solution
พิจารณาจากฐานะทางการเงิน 

ของผู้ป่วย 

 

ประเมินความรุนแรงของแผล 
• Perfusion การไหลเวยีนของเลือด การขาดเลือด คลำชีพจรทีเ่ท้า 
• Extent/size ขอบเขต ขนาด 
• Dopth/tissuc loss ความลึกของแผล และเนื้อเยื่อที่สญูเสยีไป 
• Infection การติดเชื้อ ได้แก่ มีไข้ เท้าบวม มีหนอง 
• Sensation การรับความรู้สึก 

 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า 

แผลติดเช้ือ 
พบการติดเชื้อเฉพาะที่ (Local infection) คือพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี ้

1) บวมเฉพาะที่ (Local swelling or induration) 
2) แดง (erythema) 
3) กดเจ็บหรือมีอาการปวด (local tenderness or pain) 
4) สัมผัสอุ่น (Local warmth) 
5) มีหนอง (purulent discharge; thick, opaque to white or sanguineous secretion) 

 

ระดับน้อย (mild) 
1. ขอบเขตการติดเชื้อ <2 cm 
2. มีการติดเชื้อเฉพาะบรเิวณผิวหนังและ 
Subcutaneous tissue  

 

 การรักษา 
1. ให้ยาปฏชิีวนะทีค่รอบคลมุเชื้อ 
2. นัดตรวจซ้ำภายใน 24-48 ชม. 
ทำแผลวันละ 1 ครั้ง ล้างแผลด้วย 0.9% NSS 

 

 

ระดับปานกลาง (moderate) 
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
1. มีการอักเสบเส้นผ่านศนูย์กลางขนาด≥2 cm 
2. มีลักษณะน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphangitis) 
3. มีการติดเชื้อชัน้ลึกกว่าผิวหนังอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(fasciitis ,deep tissue abscess, myositis, arthritis, osteomyelitis)  
แต่ยังสามารถคลำชีพจรได้ 

 

 การรักษา 
1. ทำการ debridementและ/หรือ drainage ตามความเหมาะสม 
2. เพาะเชื้อก่อนใหย้าปฏิชีวนะ ให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทีค่รอบคลุมเชื้อ 
3. กรณมีีเนื้อตาย ตัดเนื้อตายออก 
4. ทำแผลวนัละ 1 ครั้ง ล้างแผลด้วย 0.9% NSS และปิดแผล 

 

 

ไม่ได้ใส่ยา Oxoferin Solution 

ใส่ยา Oxoferin Solution 

 
ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่สะอาด 

คำแนะนำ 
• พักการใช้งานของเท้า 
• ลดแรงกดที่ตำแหน่งแผล (off loading) 

 

ระดับรุนแรง (severe) 
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
1. มีการอักเสบกว้างมาก 
2. ติดเชื้อในกระแสโลหิต เช่นไข้ ความดันโลหิตต่ำ 
เม็ดเลือดขาวในเลือดสูง พบ acidosis หรือ 
azotemia (มขีองเสียในเลือดสูง) 
3. ผิวหนังมีเนื้อตาย (necrosis) หรือ ถุงน้ำ (bleb) 
4. ส่วนโค้งฝ่าเท้าของเท้าข้างติดเชื้อ หายไปเมื่อ
เทียบกับเท้าอีกข้าง (Loss of plantar arch) 
5. มีการติดเชื้อในเท้าทีม่ีลักษณะขาดเลือด  

 

 

ส่งต่อทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

 



ไม่มีการติดเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผลกดทับจากเส้นประสาทเสือ่ม 
• เกิดบริเวณที่มแีรงกด 
• แผลทรงกลม 
• ขอบแผลนนูแข็ง 

 

 

แผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยง 
พบอาการดังต่อไปนี้ 

1.มีนิ้วเท้าสีดำ (gangrene) หรือ 
2.มีอาการปวดปลายเท้าโดยเฉพาะเมื่อนอนราบดีขึน้หรือห้อย
ขาต่ำ หรือ  
3.มีแผลที่เท้ามานาน 2 สปัดาห์แล้วยังไม่มี granulation 
-ร่วมกับคลำชีพจรที่เท้าไม่ได้หรือเบามาก และ/หรอื 
- วัด ankle brachial index (ABI) น้อยกว่า 0.9 

 
การดูแลรักษา 

• ตัดผิวหนังที่ขอบแผลออก 
• กรณีมเีนื้อตาย ตัดเนื้อตายออก 
• ทำแผลวันละ 1 ครั้ง  

ล้างแผลด้วย 0.9% NSS 
 

 

ส่งต่อทีมแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

คำแนะนำ 
• พักการใช้งานของเท้า 
• ลดแรงกดที่ตำแหน่งแผล (off loading) 
• สวมรองเท้าทีเ่หมาะสม หรือ เข้าเฝือกพเิศษแบบต่างๆ 
• ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ 
• ป้องกันการเกิดแผลช้ำ 

 

มี 

ไม่ม ี
 

ไม่ได้ใส่ยา Oxoferin Solution 

 

ใส่ยา Oxoferin Solution 

 
ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่สะอาด 

การใส่ยาOxoferin Solution
พิจารณาจากฐานะทางการเงิน 

ของผู้ป่วย 

 



มีการติดเชื้อ 

มีอาการแพ ้

แผนผังการปฏิบัติงานใหม ่
แนวทางการดูแลรักษาแผลทีเ่ท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีอาการแพ ้

ไม่ใส่ยาฉวีเวชโอสถ 
 

ใส่ยาฉวีเวชโอสถ 

ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่สะอาด 

ประเมินความรุนแรงของแผล 
• Perfusion การไหลเวยีนของเลือด การขาดเลือด คลำชีพจรทีเ่ท้า 
• Extent/size ขอบเขต ขนาด 
• Dopth/tissuc loss ความลึกของแผล และเนื้อเยื่อที่สญูเสยีไป 
• Infection การติดเชื้อ ได้แก่ มีไข้ เท้าบวม มีหนอง 
• Sensation การรับความรู้สึก 

 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า 

แผลติดเช้ือ 
พบการติดเชื้อเฉพาะที่ (Local infection) คือพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี ้

1) บวมเฉพาะที่ (Local swelling or induration) 
2) แดง (erythema) 
3) กดเจ็บหรือมีอาการปวด (local tenderness or pain) 
4) สัมผัสอุ่น (Local warmth) 
5) มีหนอง (purulent discharge; thick, opaque to white or sanguineous secretion) 

 

ระดับน้อย (mild) 
1. ขอบเขตการติดเชื้อ <2 cm 
2. มีการติดเชื้อเฉพาะบรเิวณผิวหนังและ 
Subcutaneous tissue  

 

 การรักษา 
1. ให้ยาปฏชิีวนะทีค่รอบคลมุเชื้อ 
2. นัดตรวจซ้ำภายใน 24-48 ชม. 
ทำแผลวันละ 1 ครั้ง ล้างแผลด้วย 0.9% NSS 

 

 

ระดับปานกลาง (moderate) 
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
1. มีการอักเสบเส้นผ่านศนูย์กลางขนาด≥2 cm 
2. มีลักษณะน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphangitis) 
3. มีการติดเชื้อชัน้ลึกกว่าผิวหนังอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(fasciitis ,deep tissue abscess, myositis, arthritis, osteomyelitis)  
แต่ยังสามารถคลำชีพจรได้ 

 

 การรักษา 
1. ทำการ debridementและ/หรือ drainage ตามความเหมาะสม 
2. เพาะเชื้อก่อนใหย้าปฏิชีวนะ ให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทีค่รอบคลุมเชื้อ 
3. กรณมีีเนื้อตาย ตัดเนื้อตายออก 
4. ทำแผลวนัละ 1 ครั้ง ล้างแผลด้วย 0.9% NSS และปิดแผล 

 

คำแนะนำ 
• พักการใช้งานของเท้า 
• ลดแรงกดที่ตำแหน่งแผล (off loading) 

 

ทดสอบการแพ้ยาฉวีเวช
โอสถ ที่ท้องแขน 
ประมาณ 5 นาท ี

ระดับรุนแรง (severe) 
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
1. มีการอักเสบกว้างมาก 
2. ติดเชื้อในกระแสโลหิต เช่นไข้ ความดันโลหิตต่ำ 
เม็ดเลือดขาวในเลือดสูง พบ acidosis หรือ 
azotemia (มขีองเสียในเลือดสูง) 
3. ผิวหนังมีเนื้อตาย (necrosis) หรือ ถุงน้ำ (bleb) 
4. ส่วนโค้งฝ่าเท้าของเท้าข้างติดเชื้อ หายไปเมื่อ
เทียบกับเท้าอีกข้าง (Loss of plantar arch) 
5. มีการติดเชื้อในเท้าทีม่ีลักษณะขาดเลือด  

 

 

ส่งต่อทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

 



ไม่มีการติดเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผลกดทับจากเส้นประสาทเสือ่ม 
• เกิดบริเวณที่มแีรงกด 
• แผลทรงกลม 
• ขอบแผลนนูแข็ง 

 

 

แผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยง 
พบอาการดังต่อไปนี้ 

1.มีนิ้วเท้าสีดำ (gangrene) หรือ 
2.มีอาการปวดปลายเท้าโดยเฉพาะเมื่อนอนราบดีขึน้หรือห้อย
ขาต่ำ หรือ  
3.มีแผลที่เท้ามานาน 2 สปัดาห์แล้วยังไม่มี granulation 
-ร่วมกับคลำชีพจรที่เท้าไม่ได้หรือเบามาก และ/หรอื 
- วัด ankle brachial index (ABI) น้อยกว่า 0.9 

 
การดูแลรักษา 

• ตัดผิวหนังที่ขอบแผลออก 
• กรณีมเีนื้อตาย ตัดเนื้อตายออก 
• ทำแผลวันละ 1 ครั้ง  

ล้างแผลด้วย 0.9% NSS 
 

 

ส่งต่อทีมแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

ไม่มีอาการแพ ้

มีอาการแพ ้

ไม่ใส่ยาฉวีเวชโอสถ 

ใส่ยาฉวีเวชโอสถ 

 

ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่สะอาด 

ทดสอบการแพ้ยาฉวีเวช
โอสถ ที่ท้องแขน 
ประมาณ 5 นาท ี

คำแนะนำ 
• พักการใช้งานของเท้า 
• ลดแรงกดที่ตำแหน่งแผล (off loading) 
• สวมรองเท้าทีเ่หมาะสม หรือ เข้าเฝือกพเิศษแบบต่างๆ 
• ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ 
• ป้องกันการเกิดแผลช้ำ 

 



กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิชาการ ประเภท นวัตกรรมฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเป็นอย่างดี จากนายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต อดีต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ นางชลลดา 
แดงสุวรรณ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน นางสาวอัญชลี ยืนชนม์ พยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉีดยา-ทำแผล 
โรงพยาบาลตากใบ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูลและร่วมมือในการทดสอบเป็นอย่างดี 

    

คณะผู้จัดทำ   
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ภาคผนวก 

The Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT) BWAT ห ร ื อ  Pressure Sore Status 
Tool (PSST) พัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 นำมาปรับปรุงใหม่ในปี 2001 เป็นการประเมิน 13 ลักษณะของแผล 
(Content Validity) = 0.91 (p = 0.5) ค่าความเที่ยงตรงการสอดคล้อง (Concurrent Validity) = 0.91  
(p = 0.001)5 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) = 0.91 

1. ขนาดของแผล (Size) 
ใช้การวัดความกว้างของแผล x ความยาวของแผล นำค่าที่ได้มาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

ขนาดของแผล (cm2) ค่าคะแนน 
น้อยกว่า 4 
4 – 16 

16.1 – 36 
36.1 – 80 
มากกว่า 80 

1 
2 
3 
4 
5 

 
2. ความลึกของแผล (Depth) 

ประเมินตามการสูญเสียของเนื้อเยื่อ นำการประเมินที่ไดม้าแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 
ความลึกของแผล ค่าคะแนน 

มีรอยแดง แต่ผิวหนังยังไม่ ลอก ถลอก  
ผิวหนังลอกถลอก ตุ่มน้ำใสแผลตื้น 
แผลมีความลึก มหีรือไมม่ีช่องโพรง มี granulation tissue  
แผลคลมุด้วยเนื้อตาย ไม่สามารถเห็นช้ันของเนือ้เยื่อ  
แผลลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก ข้อ มีnecrotic tissue 

1 
2 
3 
4 
5 

 
3. ขอบแผล (Edges) 

ประเมินลักษณะของขอบแผล นำการประเมินที่ได้มาแปลเปน็คะแนน ดังตาราง 
ลักษณะขอบแผล ค่าคะแนน 

ไม่ชัดเจน ไม่สามารถแยกออกจากแผลได้  
เห็นชัดเจน แบนราบติดกับพื้นผิวของแผล 
เห็นชัดเจน ขอบแผลไม่ติดกับพื้นผิวของแผล 
เห็นชัดเจน ขอบแผลม้วนเข้าด้านใน 
เห็นชัดเจน แข็ง หนาตัว แผลเป็น 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 
 
 
 



4. โพรงใตผ้ิวหนัง(Undermining) 
ประเมินโดยการใช้ไม่พันสำลี สอดเข้าไปใต้ขอบแผล วัดความลึก โดยแบง่แผลออกเป็น 4 ส่วน ตาม
ลักษณะของวงกลม(Pie-Shaped) แต่ละส่วนคิดเป็น 25% นำเปอร์เซน็ของแต่ละส่วนมารวมกัน 
นำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

โพรงใตผ้ิวหนัง ค่าคะแนน 
ไม่พบ  
ลึกน้อยกว่า 2 เซนติเมตรในส่วนใดๆของแผล 
ลึก 2-4 เซนติเมตรน้อยกว่า 50% ของแผล 
ลึก 2-4 เซนติเมตรมากกว่า 50% ของแผล 
ลึกมากกว่า 4 เซนติเมตรในส่วนใดๆของแผล 

1 
2 
3 
4 
5 

 
5. ลักษณะเนื้อตาย (Necrotic Tissue Type) 

ประเมินลักษณะของเนื้อตาย และนำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 
ลักษณะเนื้อตาย ค่าคะแนน 

ไม่พบ  
สีขาว เทา หรือสีเหลอืง  สามารถแยกออกจากพื้นผิวของแผลได้  
สีเหลือง ติดกับเนื้อเยื่อของพื้นผิวของแผล 
สีดำ เปื่อยยุ่ย ติดกับเนื้อเยื่อของพื้นผิวของแผล  
สีดำ แข็ง ติดกับเนื้อเยื่อของพื้นผิวของแผล 

1 
2 
3 
4 
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6. ปริมาณเนื้อตาย(Necrotic TissueAmount) 

ประเมินโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามลักษณะของวงกลม(Pie-Shaped) แต่ละส่วนคิดเป็น 25% นำ
เปอร์เซ็นของแต่ละส่วนมารวมกัน นำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

ลักษณะเนื้อตาย ค่าคะแนน 
ไม่พบ  
น้อยกว่า 25% 
25-50%  
มากกว่า 50% แต่น้อยกว่า 75% 
75-100%  

1 
2 
3 
4 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ลักษณะของสิ่งขับหลั่ง (Exudate Type) 
วัสดุปิดแผลบางชนิด มีปฏิกิริยากบัสิง่ขับหลัง่ กลายเป็นเจล หรือสีของสิ่งขับหลัง่อาจจะเปลี่ยนไป 
ก่อนการประเมินควรล้างแลด้วยน้ำเกลือ 0.9%NSS แล้วจึงประเมินสิ่งขับหลัง่ที่ออกมา นำมาแปล
เป็นคะแนน ดังตาราง 

ลักษณะสิง่ขับหลัง่ ค่าคะแนน 
ไม่มี   
เลือด  
สีแดงจางใส 
สีเหลืองฟาง ใส  
หนอง เหลอืงขุ่น มี/ไม่มีกลิ่น 

1 
2 
3 
4 
5 

 
8. ปริมาณของสิง่ขับหลั่ง(Exudate Amount) 

BWAT ให้ประเมินจากลักษณะพื้นผิวของแผล และวัสดุปิดแผลที่ใช้ โดยแบ่งวัสดุปิดแผลเป็น 4 ส่วน 
แต่ละส่วนคิดเป็น 25% ประมาณปรมิาณสิ่งขับหลั่งที่วัสดุปดิแผลดูดซบัในแต่ละส่วน นำมาแปลเป็น
คะแนน ดังตาราง 

ปริมาณสิ่งขับหลั่ง ค่าคะแนน 
ไม่พบ  
น้อยมาก ไม่สามารถวัดปรมิาณได้ แผลชุ่มช้ืน 
น้อย แผลเปียกช้ืน (wet) วัสดปุิดแผลดูดซบัสิง่ขับหลั่ง≤25%  
ปานกลาง แผลช้ืนแฉะ(saturation) วัสดุปิดแผลดูดซบัสิง่ขับหลั่ง›
25%,≤75% 
มาก แผลเปียกแฉะ (bathed in fluid)วัสดปุิดแผลดูดซับสิ่งขับหลัง่ ›75% 

1 
2 
3 
4 
5 

 
9. สีของผิวหนังรอบแผล(Skin Colour Surrounding Wound) 

ประเมินสีของผิวหนังรอบแผล ภายใน 4 เซนติเมตรจากขอบแผล และนำมาแปลเป็นคะแนน ดัง
ตาราง 

สีของผิวหนังรอบแผล ค่าคะแนน 
ชมพู สีผิวปกต ิ
แดง กดแล้วรอยแดงจาง 
ขาว ซีด 
แดงเข้ม ม่วง กดแล้วรอยแดงไม่จาง 
ดำ มีสีเข้มขึ้นกว่าสผีิวปกติ (Hyperpigmented) 

1 
2 
3 
4 
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10. การบวมของเนื้อเยื่อ(Peripheral Tissue Edema) 

ประเมินการบวมของเนื้อเยื่อ ภายใน 4 เซนติเมตรจากขอบแผล โดยใช้นิ้วกด และรอประมาณ 5 
วินาที นำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

การบวมของเนื้อเยื่อ ค่าคะแนน 
ไม่พบ  
บวม กดไม่บุ๋ม (nonpitting edema)ในพื้นที่ ‹4 ซม. รอบแผล  
บวม กดไม่บุ๋ม (nonpitting edema)ในพื้นที่ ≥4 ซม. รอบแผล 
บวม กดบุ๋ม (Pitting Edema) ในพื้นที่ ‹4 ซม. รอบแผล 
บวม กดบุ๋ม (Pitting Edema) ในพื้นที่ ≥4 ซม. รอบแผล 

1 
2 
3 
4 
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11. การแข็งตัวของเนือ้เยื่อ(Peripheral Tissue Induration) 

เป็นการแข็งตัวที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อรอบแผล มีขอบเขตชัดเจน ประเมินการแข็งตัวของเนือ้เยื่อ และ
นำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

การแข็งตัวของเนือ้เยื่อ ค่าคะแนน 
ไม่พบ  
มีการแข็ง ‹2 เซนติเมตร บริเวณตำแหนง่ใดๆรอบแผล 
มีการแข็ง 2-4 เซนติเมตร, ‹50% รอบแผล 
มีการแข็ง 2-4 เซนติเมตร, ≥50% รอบแผล 
มีการแข็ง ›4 เซนติเมตร บริเวณตำแหนง่ใดๆรอบแผล 

1 
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3 
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12. เนื้อเยื่อ Granulation 

ประเมินลักษณะของ Granulation tissue ทีพ่บและจำนวนของ Granulation ที่มีแผลโดยประมาณ
เป็นเปอร์เซ็นต์ นำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

ลักษณะ/จำนวน GranulationTissue ค่าคะแนน 
ผิวหนัง intact/Partial thickness 
แดงเข้ม มันวาว 75-100% ของพื้นผิวแผล หรือมี Hypergranulation 
แดงเข้ม มันวาว ‹75%,  ›25% ของพื้นผิวแผล 
ชมพู แดงทึบๆ ≤25% ของพื้นผิวแผล 
ไม่พบ  

1 
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13. เยื่อบุ Epithelial 

ประเมินลักษณะของ Epithelial ปกติเป็นสีชมพู โดยแบง่พืน้ที่ของแผลออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วน
คิดเป็น 25% นำมาแปลเป็นคะแนน ดังตาราง 

เยื่อบุ Epithelial ค่าคะแนน 
เยื่อบุ Epithelial คลุมแผล 100% 
เยื่อบุ Epithelial คลุมแผล 75% - ‹100% 
เยื่อบุ Epithelial คลุมแผล 50% - ‹75% 
เยื่อบุ Epithelial คลุมแผล 25% - ‹500% 
เยื่อบุ Epithelial คลุมแผล ‹25% 

1 
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3 
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นำคะแนนทั้ง 13 ข้อ มารวมกัน ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน BWAT แบง่ระดบัความรุนแรง ดังนี ้

ความรุนแรงระดับน้อย   คะแนน BWAT 13 – 20 (Minimal Severity) 
ความรุนแรงระดับต่ำ   คะแนน BWAT 21 – 30 (Mild Severity) 
ความรุนแรงระดับปานกลาง  คะแนน BWAT 31 – 40 (Moderate Severity) 
ความรุนแรงระดับสูง   คะแนน BWAT 41 – 65 (Critical Severity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการและขั้นตอนการผลิตนวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.นำสมุนไพรแห้งมาสบัหยาบ และนำพักไว้ในกะละมงั
ใบใหญ่ นำยาเส้นและยาสมุนไพรทัง้หมดที่สบัหยาบ

แล้ว มาคลุกใหผ้สมคลุกเคล้ากันให้ทั่ว 

2.นำน้ำมันมะพร้าว ใส่ในกระทะใบใหญ่  
ตั้งไฟให้ร้อนจนน้ำมันเดือด 

(น้ำมันมะพร้าว 7 ลิตร/1 กระทะใบใหญ)่ 
 

3.เมื่อน้ำมันมะพร้าวเดือดได้ที่ นำสมุนไพรทัง้หมด
ใส่ลงไปในกระทะเค่ียวประมาณ 2 ช่ัวโมง จนสมุนไพร

ทั้งหมดมีสนี้ำตาลแหง้กรอบ 
 

4.กรองแยกเศษสมุนไพรด้วยกระชอนและผ้าขาวบาง
ตามลำดับ จะได้ส่วนที่เป็นยาน้ำมันสีน้ำตาลใส ใหพ้ักยา
ฉวีเวชโอสถในชามสแตนเลสประมาณ 1 ช่ัวโมง และ

เติมพิมเสนเกล็ดเพือ่แต่งกลิ่น 

5.บรรจุยาฉวีเวชโอสถลงในขวดทีผ่่านกระบวนการฆ่าเช้ือแล้ว  
และติดฉลากให้เรียบร้อย 


