


BioMaggot® case

At
Hospitals…..



โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ใช BioMaggot รักษาแผลคนไขทั้งหมด 5 ราย คือ
แผลเนือ่งจากไฟไหม 2 cases
แผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน 1 case
แผลเรื้อรังไมทราบสาเหตุ 1 case
แผลเนือ่งจากการกดทับ 1 case



คนไขรายที่ 1

ผูปวยประสบเหตุไฟไหมรางกายทั้งหมด 95%
เพศชาย อายุ 17 ป 



ผลการรักษาแผลดวย BioMaggot®

วันที่ 1 กอนการรักษา

* แขนผูปวยเริ่มมีเนื้อตายเกิดขึ้น                                *แพทยใช BioMaggot วางที่แผล



วันที่ 2 ของการรักษา BioMaggot size 200 ตัว/ถุง

เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของแผลคือหนอนเริ่มกินเนื้อตายออกไปบางแลวและเริ่มเห็นเนื้อดสีีแดงขึ้นมาแทน



วันที่ 5 และวันที่ 6 ของการรักษา

พบวาหนอนกินเนื้อตายไปทําใหเหลือแตเนื้อดีที่มีสแีดง



ประเมินผลการรักษา
แพทยเจาของไขพอใจในผลการรักษาแผลมาก
1 วนัหลังจากทีว่าง BioMaggot ลงบนแผลทีแ่ขนขวาพบวาหนอนกินเนื้อตายอยางรวดเร็ว
4-5 วันหลังจากนั้นพบวาหนอนมีประสิทธภิาพในการรักษา



คนไขรายที่ 2

เด็กชาย อายุประมาณ 5 ป 
แผลเนื่องจากน้ํารอนลวก



วันที่ 1 กอนการรักษาดวย BioMaggot

ลักษณะแผลเริ่มมีเนื้อตายสีดําเกิดขึ้นแพทยจึงใช BioMaggot ที่แผล



วันที่ 2 ของการรักษา

พบวาเนื้อสีดําเริ่มหายไปคงเหลือแต scar สีขาว



วันที่ 3 ของการรักษา

แพทยตัดสนิใช BioMaggot ทีแ่ผลตอไปอีก



วันที่ 9 ของการรักษา

พบวาเนื้อตายหายไปจากแผลหมดแลวและมแีตเนื้อดีสีแดงเทานั้น



ประเมินผลการรักษา

แพทยใช BioMaggot มาชวยในการ debridement แผล
แพทยพอใจในผลการรักษา
ใชเวลา 9 วันในการรักษาแผลและสามารถเตรียมคนไขทํา skin graf ตอไป



คนไขรายที่ 3

เพศชาย อายุ 57 ป 
มีฝอักเสบที่เทาทั้ง 2 ขาง  ลักษณะแผลบวม  มีกลิ่นเหม็น   กอนมารักษาที่
โรงพยาบาลประมาณ 3 สัปดาหมีแผลพุพอง
โรคประจําตัว : ไมเคยทราบวามีโรคใดๆ
อาการแรกรับ: มีไข 38 °C HR ประมาณ 100/min  BP 100/70 mmHg  ไมเหนื่อย
หอบ   หายใจธรรมดาโดยไมตองใหออกซิเจน   รูสึกชาที่ขาทั้ง 2 ขาง  ไมเจ็บแผล
Lab Chemistry FBS 195 mg/dl



ลักษณะแผลกอนใช BioMaggot
แผลดานขางเทาขวามี 
Necrosis Tissue คลุมบนแผล
คอนขางมากขนาดแผล 4x6 
cm.

แผลหลังเทาซายคอนขางลกึ  
มองเห็นเสนเอ็น  มี  Necrosis 
Tissue จํานวนมาก รอบๆ แผล  
โดยเฉพาะสวนที่เกือบถึงนิว้โปง   
ขนาดแผลประมาณ 5x8 cm.



วิธีการรักษาแผลทีเ่ทาขวา

ใช BioMaggot 3 ถุง (200 ตัว/ ถุง) สําหรับแผลดานเทาขวาซึ่งมี Necrosis 
Tissue คลุมบาดแผล คอนขางมาก



วิธีการรักษาแผลทีเ่ทาซาย

ใช BioMaggot 2 ถุง



วันที่ 2 หลังการใช    แผลที่เทาขวา

แผลทีเ่ทาขวาดูแดงมากขึ้น Necrosis ลดลง ขนาด Maggot ใหญขึ้น 

และยังคงใช Maggot รักษาแผลตอไปอีก 2 วัน



วันที่ 2 หลังการใช แผลที่เทาซาย

Necrosis Tissue (เนื้อตาย) ลดนอยลง



วันที่ 4 หลังการใช BioMaggot

แผลที่เทาขวา
แผลดีขึน้มาก แดงดี แทบไมพบ 
Necrosis Tissue



แผลที่เทาซาย แผลที่เทาซายแดงขึ้น ยกเวนบริเวณนิ้วโปงซึ่งเนื้อเยื่อตายถึงกระดูก
แลวและ Maggot ไมสามารถชวยกําจัดเนื้อตายบริเวณกระดูกได



ประเมินผลการรักษา

แพทยพอใจในผลการรักษา
คนไขเริ่มมีความรูสึกที่ขาทั้งสองขางและเวลาลางแผลก็มีความรูสึกเจ็บ
แลวซึ่งถือวาดี



คนไขรายที่ 4

เพศชาย อายุ 36 ป
เปนแผลที่เทาขวาโดยไมทราบสาเหตุ ขนาดประมาณ 5 x6 cm
คนไขยังมีความรูสึกเจ็บที่แผลบาง



ลักษณะแผลกอนใช BioMaggot

พบวาแผลมีหนองและเริ่มมี   
เนื้อตายบางแลว แพทย
ตัดสินใจใช BioMaggot
ทีแ่ผลจํานวน 2 ถุง



ผลการรักษา เปดแผลในวนัที่ 3

พบวาหนองและเนือ้ตายไดถูกหนอนกินกินไปแลว เหลือแตเนื้อที่แดงดี



ประเมินผลการรักษา

แพทยพอใจกับผลการรักษา
คนไขพอใจในผลการรักษาเชนกันและไมรูสึกรังเกียจหนอนแตอยางใด



คนไขรายที่ 5

เพศชาย อายุ 57 ป
เปนแผลเนื่องจากการนอนกดทบั (bed sore)บริเวณกนกก
ขนาดแผลประมาณ 6x9 cm



ลักษณะแผลกอนใช BioMaggot

พบวาแผลมีหนองและเนื้อตายแลว 
แพทยตัดสนิใจใช BioMaggot
ทีแ่ผลจํานวน 3 ถุง



ผลการรักษา เปดแผลในวนัที่ 3

พบวาเนือ้ตายเริ่มลดลงและเริ่มมีเนื้อดีเกิดขึ้น แพทยตัดสินใจใช BioMaggot ตอไปจนกวาแผลจะหาย
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