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กระบวนการหายของบาดแผล (wound healing) เปน
ภาวะปกติของรางกายทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ รางกายไดรบั การบาดเจ็บ
ที่อวัยวะใดๆ ก็ตาม แตโดยทั่วไปมักหมายถึงการบาดเจ็บ
ของผิวหนังในบางกรณีกระบวนการ wound healing อาจผิด
ปกติไปทําใหเกิดภาวะที่ไมพึงประสงคเชนการเกิดแผลเปน
นูนคีลอยด (keloid scar) ซึ่งสรางปญหาใหกับผูปวยทั้งทาง
ดานความสวยงามและอาการไมพึงประสงค เชนอาการคัน
เจ็บที่แผลเปนบทฟนฟูวิชาการฉบับนี้จึงมีจุดมุงหมาย เพื่อที่
จะรวบรวมความรูในเรื่อง keloid scar ในปจจุบันเพื่อเปน
แนวทางในการดูแลผูปวยกลุมนี้ตอไป

Wound healing is the physiologic process include
the repair or reconstitution of a defect in organ or tissue,
commonly the skin. Keloid scar is the abnormal wound
healing that are not only aesthetically displeasing, but
can also be both painful and functionally disabling,
causing patients both physical and psychological
distress. The purpose of this review article is to discuss
basic knowledge and update managements for keloid
scar that will be useful for the general physicians.
Keywords : keloid scar, hypertrophic scar, wound
healing
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บทนํา
แผลเปนคีลอยด (keloid scar) เปนปญหาที่ พบบอย
ในผูปว ยทีเ่ คยไดรบั บาดแผลบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะในคน
เอเชียซึง่ มีอบุ ตั กิ ารณทสี่ งู กวาชาวยุโรป ในปจจุบนั ไดมผี ูเ ชีย่ วชาญ
หลายๆ ท า นได เ สนอวิ ธี ก ารรั ก ษาที่ แ ตกต า งกั น ออกไป
ซึง่ แตละวิธกี ม็ ขี อ ดีขอ เสียทีแ่ ตกตางกัน ความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับ
การเกิด keloid scar รวมกับขอมูลเกี่ยวกับผลการรักษาแบบ
ตางๆ จากบทฟน ฟูวชิ าการฉบับนีจ้ งึ เปนประโยชนตอผูสนใจ
หรือแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการดูแล
ผูปวยกลุมนี้ตอไป
Normal Wound Healing1
กระบวนการ wound healing เปนภาวะปกติของรางกาย
เมื่อเกิดบาดแผล ความรูในเรื่องของ wound healing จะชวย
ใหเขาใจ pathophysiology และแนวทางการรักษาแผลเปน
keloid ไดดียิ่งขึ้น

ในภาวะปกติ wound healing จะประกอบดวย 3 ระยะ
ที่ซอนทับกัน คือ inflammatory phase, proliferative phase
และ maturation and remodeling phase ระยะ inflammatory
phase จะเริ่ มเกิ ดทั นที ที่ มี บาดแผลโดยจะเกิ ดการกระตุน
coagulation cascade ทําใหเกิดการหยุดเลือด ตามมาดวย
การหลั่ง cytokines กระตุนให inflammatory cell เคลื่อนที่
เข า สูบ าดแผล โดยระยะนี้ สวนใหญจ ะใช เวลาในการเกิ ด
ประมาณ 48-72 ชั่วโมงหลังการเกิดบาดแผล จากนั้นจะเริ่ม
เขาสูระยะทีส่ องคือ proliferative phase ซึง่ fibroblasts จะเขามา
ที่บาดแผลและมีบทบาทในการสราง granulation tissue โดย
procollagen, elastin, proteoglycans และ hyaluronic acid
จะประกอบกันเปนโครงสรางให vascular ingrowth เขามากลาย
เปน granulation tissue ในทีส่ ดุ นอกจากนี้ myofibroblasts
ซึง่ ประกอบไปดวย myofilaments (-SMA, desmin) ยั งมี
บทบาทในการเกิด physiologic wound contraction ทําให
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บาดแผลหดเล็กลง สุดทายเมือ่ เกิดกระบวนการ epithelialization
จนบาดแผลปดสมบูรณกจ็ ะเกิดเปนแผลเปน (scar formation)
และเขาสูระยะสุดทายคือ maturation and remodeling phase
ซึ่งเปนระยะที่ใชเวลานานที่สุดคือประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป
ลักษณะสําคัญของระยะนีค้ อื จะมีการจัดเรียงตัวของ collagen
bundles ทีส่ รางในระยะ proliferative phase ใหม โดย collagen
บางสวนจะถูกสลายดวย enzyme matrix metalloproteinases
(MMPs) รวมกับ collagen ใหมที่สรางขึ้นมา และ collagen
type III จะถูกแทนที่ดวย collagen type I ซึ่งกระบวนการทั้ง
หมดนี้จะชวยทําให tensile strength ของบาดแผลเพิ่มมาก
ขึ้นตามระยะเวลาที่ผานไป ซึ่งหากกระบวนการดังกลาวผิด
ปกติไปอาจทําใหเกิดภาวะ excessive scar formation และ
กลายเปน keloid scar หรือ hypertrophic scar ตามมาได
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collagen bundles สวนใหญเปน type I ที่เรียงตัวขนานกัน
มากกวาและสวนใหญจะขนานกับ epithelial surface3 (รูปที่ 5)
Pathogenesis
สาเหตุและกลไกการเกิด keloid scar นั้น ยังไมสามารถ
สรุปไดอยางชัดเจนทัง้ หมด ซึง่ ในภาวะปกติระยะ maturation
and remodeling phase ของ wound healing แผลเปนที่
เกิดขึ้นจะเริ่มยุบตัวลงและแดงนอยลงเนื่องมาจากกระบวน
การสลายและสราง collagen bundles ที่เกิดขึ้น พรอมๆ กัน
รวมกับมีการจัดเรียงตัวของ collagen bundles ที่สรางขึ้นมา
ใหมใหเปนระเบียบมากขึ้น ซึ่งกระบวนการสราง collagen
ดังกลาวตองอาศัยการควบคุมดวย growth factors ที่สําคัญ

Clinical Presentation
ผูปวยที่มาปรึกษาเรื่องแผลเปน มักมีความกังวลเรื่ อง
ความสวยงามหรือเกิดจากอาการผิดปกติเชน อาการคันหรือเจ็บ
ทีแ่ ผลเปนหรือเกิดจากแผลเปนหดรัง้ ทําใหสญ
ู เสียการเคลือ่ นไหว
บริเวณขอตอการเกิด excessive scar formation โดยทัว่ ไป
อาจแบงไดเปน 2 ชนิดคือ hypertrophic scar และ keloid scar
โดยทัง้ สองภาวะมีความแตกตางกันอยูหลายประการไมวา จะเปน
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาการดําเนินโรค รูปที่ 1 แสดงลักษณะ hypertrophic scar ที่ แขน ซึ่ งเริ่ ม
และแนวทางการดูแลรักษา
มีการยุบตัวและจางลง2
Hypertrophic scar คือแผลเปนทีม่ กั พบหลังจากการเกิด
บาดแผลขนาดใหญเชน แผลจากอุบัติเหตุ หรือการผาตัด
หรือแผลไฟไหม ลักษณะภายนอกจะเปนแผลเปนนูนแดง
ที่อยูในขอบเขตของบาดแผลเดิม บางครั้งผูปวยอาจมีอาการ
คันที่แผลเปนได และโดยทั่วไปแผลเปนชนิดนีม้ ักจะยุบตัวลง
เมื่อเวลาผานไป (รูปที่ 1) ตางจากแผลเปน keloid ที่อาจเกิด
ตามหลังการบาดเจ็บเพียงเล็กนอย หรือเกิดตามหลังการ
อักเสบติดเชื้อที่ผิวหนัง ลักษณะแผลเปน keloid จะนูนแดง
และโตเกินขอบเขตของบาดแผลเดิม ผูปวยอาจมีอาการคัน
หรือเจ็บทีแ่ ผลเปนไดเชนกัน แผลเปนชนิดนี้ มักไมยบุ หายไป
รูปที่ 2 แสดงลักษณะ keloid scar
ถึงแมจะสิน้ สุดระยะ maturation and remodeling phase แลว
ที่ติ่งหู2
ก็ตาม แผลเปน keloid มักพบมากในบางตําแหนงเปนพิเศษ
เชน หนาอก หลัง หัวไหล และติ่งหู (รูปที่ 2-4) ในขณะที่
บริเวณมือ เทา รักแร และศีรษะจะมีโอกาสพบ นอยกวา2
การตรวจทางพยาธิวิทยาพบวาลักษณะของ fibroblasts
ที่พบใน keloid scar และ hypertrophic scar ไมมีความ
แตกตางกันแตสิ่งที่ตางกันคือการทํางานของ fibroblasts
ใน keloid scar จะสราง collagen, elastin, fibronectin และ
proteoglycan ในปริมาณที่ มากกวา1 และใน keloid scar
จะประกอบดวย collagen type I และ type III ที่เรียงตัวกัน
2
ไมเปนระเบียบไมขนานกัน สวน hypertrophic scar จะมี รูปที่ 3 แสดง ลักษณะ keloid scar ที่หนาอก
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มากขึ้นดวย6,7 อีกปจจัยหนึ่งที่พบไดใน การเกิด keloid scar
คือ เอนไซมทใี่ ชในการสลาย collagen bundles (MMPs) จะมี
ปริมาณต่ําลงจึงเปนเหตุผลวาทําไม scar regression ของ
keloid scar จึงนอยกวาปกติ4

รูปที่ 4 แสดงลักษณะ keloid scar
ที่ไหลและหลังตามหลังการเกิด
สิ ว2

Etiology
ปจจัยที่สงผลใหเกิด keloid scar ประกอบดวยปจจัย
ทางพัน ธุก รรม เชื้อชาติ และปจจัยทางสิ่งแวดลอม8 โดย
เชื้อชาติแอฟริกัน จะมีโอกาสจะเกิด keloid scar ไดมากกวา
ชาวยุโรปถึง 15 เทา9 อายุทเี่ กิดมักพบในชวงระหวาง 10-30
ป10 โดยพบในเพศชายประมาณรอยละ 12.2 และเพศหญิง
ประมาณรอยละ 14.411 ปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง ผลใหเกิด keloid scar
เชนความตึงของบาดแผล โดยบาดแผลที่มีความตึงมากยอม
สงผลใหโอกาสการเกิด keloid หรื อ hypertrophic scar
สูงขึ้นตามไปดวย12 นอกจากนี้ในบางการศึกษายังพบวาการ
เกิด keloid scar สัมพันธกับระดับฮอรโมน โดยหญิงที่หมด
ประจําเดือนจะพบวามีการยุบตัวลงของ keloid scar ตามไป
ดวยหรือ หญิงที่กําลังตั้งครรภที่พบวามีโอกาสเกิด keloid
scar มากขึ้น13
Managements of Keloid Scar
ปญหาที่สําคัญที่สุดในการรักษาแผลเปน keloid คื อ
โอกาสการกลับมาเปนซ้ําที่คอนขางสูง ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดจึง
เปนการปองกันไมใหเกิดแผลเปน keloid คือการปองกันการ
เกิดบาดแผลโดยเฉพาะในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
keloid scar เชน กลางหนาอก หลัง หัวไหล ติ่งหู สําหรับการ
รักษา keloid scar สามารถแบงไดเปน non surgical และ
surgical treatment หรื ออาจใชการรั กษารวมกั นหลายๆ
แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยการเปรียบเทียบ
ผลการรักษา keloid scar นั้น อาจทําไดยากเพราะมีปจจัย
หลายอยางทีเ่ ขามาเกีย่ วของเชน เชือ้ ชาติ อายุ เพศ ตําแหนง
การเกิดแผล

Surgery
รูปที่ 5 รู ป A แสดงลั กษณะของ collagen bundles ใน
การผาตัดมักเลือกใชกรณีแผลเปน keloid ที่ ไมตอบ
hypertrophic scar ที่เรียงตัวขนานกัน รูป B แสดงลักษณะ สนองกับการรักษาดวยวิธีอื่นเชนการฉีด steroid หรือการใช
collagen bundles ใน keloid scar ที่เรียงตัวไมขนานและ pressure garment14การผาตัด keloid scar เปนการกระตุน
ไมเปนระเบียบ4
ใหมกี ารสราง collagen bundles ขึน้ มาใหม โดยการรักษาดวย
การผาตัดเพียงอยางเดียวพบวามีโอกาสทีแ่ ผลเปนจะกลับขึน้ มา
คื อ TGF-  และ PDGF 5 เมื่ อบาดแผลหายสนิ ท แล ว ใหมสงู ถึงรอยละ 45-9315,16 ในระยะเวลาอันสัน้ หลังผาตัด และ
การทํางานของ TGF- จะลดต่าํ ลง แตในกรณีการเกิด keloid scar มีโอกาสที่แผลเปนใหมที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญกวาแผลเปน
รางกายจะมีการผลิต TGF- เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การตอบสนอง เดิม17 ในขณะที่การผาตัดรวมกับการฉีด triamcinolone หลัง
ของ growth factor receptor ตอ TGF- และ PDGF ก็จะเพิม่ การผาตัดพบวามี cure rate สูงถึงรอยละ 8018 ในป ค.ศ. 1976
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Apfelberg และคณะไดเสนอวิธีการใช skin จาก keloid scar
ทีต่ ดั ออกไปมาเปน autograft ในการปดบาดแผล เพือ่ ลด wound
tension และลด donor site morbidity แต recurrence rate
จากการรายงานก็สงู ถึงรอยละ 4019 หลังจากนัน้ จึงมีผูเสนอให
ใชวธิ กี ารผาตัดโดยเหลือเนือ้ keloid scar บริเวณขอบแผลไว
(intramarginal surgical excision) เพื่อลด tension จากการ
เย็บปดแผล20 โดยเชื่ อวาการผาตั ดดวยวิ ธี นี้ จะไมเปนการ
กระตุน การสราง collagen ขึ้ นมาใหม21 จากการศึ กษาใน
ปจจุบนั พบวาการรักษาดวยวิธผี า ตัดรวมกับการ ให adjuvant
therapy เชน intralesional steroid injection หรือ radiotherapy
จะชวยลด recurrence rate ได
Pressure Garment
การใช pressure garment ชวยใหแผลเปน keloid เขาสู
maturation phase ไดเร็วยิ่ งขึ้ น กลไกเกิดจาก pressure
garment จะทําใหเกิดภาวะ tissue hypoxia ทําให fibroblast
ลดจํานวนลงการสราง collagen จึ งนอยลงตามไปดวย22
นอกจากนี้ pressure ทีก่ ดทีแ่ ผลเปนยังทําใหความชืน้ ในแผล
นอยลงทําใหการสรางหลอดเลือดและ matrix substance
ลดน อ ยลง การใช pressure garment ควรเริ่ ม ใชทั น ที
ที่บาดแผลหายสนิทกลาวคือมี epithelialization สมบู รณ
โดยผูปวยควรใส pressure garment ตอเนื่องอยางนอย 16- รูปที่ 6 รูปบนแสดงตัวอยางของ silicone gel รูปลางแสดง
20 ชั่วโมงตอวัน2เปนเวลาอยางนอย 6 เดือน8,23 จากผลการ ตัวอยางของ silicone sheet30
ศึกษาพบวาการใช pressure therapy หลังการผาตัด keloid
ที่ติ่งหูมี cure rate สูงถึงรอยละ 8024-28
Radiaiton Therapy
Radiation therapy นิยมใชหลังการผาตัด keloid scar
Topical Silicone Gel
โดยพบว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาสู ง ถึ ง ร อ ยละ 65-99
การใช silicone gel ชวยเพิม่ ความชืน้ ใหกบั แผลเปนทําให เมื่อเทียบกับการผาตัดเพียงอยางเดียว31,32 ในขณะที่การใช
capillary permeability ลดลง กระบวนการ inflammation ลดลง radiation therapy เปน monotherapy พบวาไมเพียงพอตอ
mitogenic mediators และกระบวนการ collagen synthesis การรักษา keloid scar33 นอกจากจะใชในปริมาณที่สูงมาก
ลดลง29 การใชควรเริม่ ใชทนั ทีทกี่ ระบวนการ epithelialization ซึ่งอาจกอใหเกิดมะเร็งผิวหนังตามมาได2 กลไกการทํางาน
เสร็จสมบูรณ โดยรูปแบบที่ใชมีทั้งแบบที่เปนเจลทาแผลเปน ของ radiation therapy คือการไปกระตุนการเกิด apoptosis
และแบบที่เปนแผนปดแผลเปนซึ่งตองปดอยางนอย 12-24 ของ fibroblast และสงผลตอการเรี ยงตั วของ collagen
ชั่วโมงตอวัน หรือเวนเฉพาะขณะอาบน้ํา30 (รูปที่ 6)
bundles33 โดยขนาดของรังสีที่ใชจะอยูระหวาง 15-20 Gy
การใช silicone gel สามารถใชไดทั้งเปน monotherapy ประมาณ 5-6 ครั้ง23ขอเสียของการรักษาวิธีนี้คือ ทําใหเกิด
หรือใชรวมกับการรักษาวิธีอื่นซึ่งประสิทธิภาพในการรักษา skin hyperpigmentation และการใช radiation therapy นั้น
แผลเปนขึ้นอยูกับความรวมมือของผูปวยในการใช silicone มีขอห ามใชในเด็กและตําแหนงที่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิด
gel อยางตอเนื่อง ขอเสียของ silicone gel คือ อาจทําใหเกิด มะเร็งหลังการฉายรังสีเชน เตานมหรือตอมไทรอยด
skin maceration หรือเกิดผื่นคันไดซึ่งอาการทั้งหมดมักจะ
หายไปหลังจากหยุดใช30
Laser Therapy
ประสิทธิภาพของ laser therapy ในการรักษาแผลเปน
keloid ยังไมชัดเจนนักโดยเฉพาะการใชเปน monotherapy
มีการนํา pulsed dye laser(PDL) มาใชในการรักษาแผลเปน
keloid34 โดยนิยมใชความยาวคลืน่ ประมาณ 585-595 nm ซึง่ จะ
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กระตุน fibroblast apoptosis และกระตุนการสลาย collagen35,36 5-Fluorouracil(5-FU)
สวนการใช carbon dioxide laser เปน mono-therapy พบวา
5-FU เปน antineoplastic agent ออกฤทธิย์ บั ยัง้ การสราง
2
มี recurrence rate สูงถึงรอยละ 70 และการใช Nd:YAG DNA และ RNA กระตุน fibroblast apoptosis และยับยัง้ TGF-฿
1064-nm laser พบวายังไมมีรายงานผลในระยะ ยาว37
ในกระบวนการสังเคราะห collagen type I46 สําหรับขนาด
ทีใ่ ชนนั้ มีผูแ นะนําวาการใช low dose therapy (1.4-3.5 mg/ml)
Corticosteroid
สามารถใหผลการรักษาทีด่ แี ละยังชวยลดการเกิดผลขางเคียง
Intralesional corticosteroid injection จะสงผลใหเกิด จากยาอีกดวย47 การใช intralesional injection therapy รวมกับ
การลด inflammatory process ของบาดแผลยับยั้งการสราง triamcinolone ใหผลการรักษาที่ดีกวาการใช triamcinolone
collagen และ glycosaminoglycan ลด fibroblast proliferation เพียงอยางเดียว (รอยละ 40 และ 15) และชวยลดผลขางเคียง
และกระตุนกระบวนการ collagen and fibroblast degenera- ใหนอยลง42 ภาวะแทรกซอนของการใช intralesional 5-FU
tion29,38 โดยยาที่นิยมใชคือ triamcinolone acetonide (TA) injection อาจทําใหเกิด ulceration, hyperpigmentation,
ขนาดยาที่ใชมีตั้งแต 10 – 40 mg/ml ฉีดเขาไปบริเวณ mid skin atrophy, erythema, telangiectasia หรืออาการปวดบวม
dermis ของ keloid scar ทุกๆ 4-6 สัปดาห จนกระทั่งแผล บริเวณที่ฉีดได46,48
เปนยุบลงจนเรียบ39-41 กอนฉีดอาจใชยาชาเฉพาะที่ (เชน
EMLA) ทาบริเวณที่จะฉีดเพื่ อลดความเจ็บปวดขณะฉีดได Imiquimod 5% Cream
หลังการฉีดตอเนื่องประมาณ 4 ครั้งหาก keloid scar ไมมี
Imiquimod จะกระตุน interferon  และ proinflammatory
การยุบลงอาจพิจารณาเปลีย่ นวิธีการรักษา เชน เปลีย่ นไปใช cytokine ทําใหเกิดการสลาย collagen มากขึน้ และยังกระตุน
วิธีการผาตัด2 การใช intralesional steroid injection อาจใช การทํางานของยีนตที่ควบคุมการเกิด apoptosis49 วิธีใชคือ
เปนการรักษาเดีย่ วๆ หรือการรักษารวมกับวิธีอนื่ เชนฉีดหลัง ทาบริเวณแผลเปนหลังการผาตัดไปแลว 4-6 สัปดาห อยางไร
ผาตัดซึ่งพบวาลด recurrence rates ไดเฉลี่ยถึงรอยละ 50 ก็ตามผลการรักษายังไมชัดเจนนักและตัวยามีผลขางเคียง
การใช intralesional steroid injection คูกับ 5-fluorouracil อาจทําใหเกิด skin hyperpigmentation หรือเกิดการระคายเคือง
(5-FU) หลังการผาตัดพบวาลดขนาด keloid scar ไดมากถึง ได 2,50,51
รอยละ 92 เมื่อเทียบกับการใช steroid เพียงอยางเดียวหลัง
การผาตัดที่ลดขนาด keloid scar ไดประมาณรอยละ 7342 Interferons(IFN)
ผลข า งเคี ยงของการใช intralesional steroid injection
Interferons เปน cytokines ที่มีคุณสมบัติ antifibrotic,
ประกอบดวย skin atrophy, steroid acne, telangiectasia, antiviral และ antiproliferation ลดการสราง collagen type I
hypopigmentation15 สวนserious complication ที่อาจเกิด และ type III จากการศึกษาพบวาการใช intralesional IFNไดประกอบดวย local skin necrosis,ulcer formation และ 2b injection ชวยลดขนาด keloid scar ไดถึงรอยละ 50
Cushing syndrome43
ซึ่งสูงกวาการใช intralesional steroid injection และการใช
intralesional IFN-2b injection หลังการผาตัด keloid scar
Cryosurgery
ชวยลด recurrences rate ไดมากกวาการใช intralesional
Cryosurgery เปนการใชความเย็นในการทําลายเนือ้ เยือ่ steroid injection (รอยละ 18.7 และ 58.5)52 ขนาดยาที่ใชคือ
โดยประสิทธิภาพในการรักษาแผลเปน keloid มีประมาณ ฉีดเขาผิวหนังหลังการผาตัด keloid scar ประมาณ 1,000,000
ร อยละ 50-85 ทั้ งในแงการลดขนาดแผลเปนและการลด IU/cm2 โดยฉีดไดทันทีหลังผาตัดและเวนระยะหางทุกๆ 1-2
อาการขางเคียงจากแผลเปน44,45 การใชอาจใชรวมกับการ สัปดาห53 อยางไรก็ตาม interferons มักทําใหเกิดผลขางเคียง
รักษาวิธอี นื่ เชน ใช cryosurgery ตามดวยการฉีด intra-lesional ค อ นข า งมากเช น ไข สู ง หนาวสั่ น ปวดศีร ษะ ปวดเมื่ อย
steroid หรือใชเปนการรักษาเดีย่ วๆ ซึง่ นิยมทํา ครัง้ ละ 2 รอบ กลามเนื้อ (flu-like symptoms) หรือเกิดอาการปวด บวมแดง
รอบละ 15-20 วินาที หางกันทุก 3 สัปดาห ผลขางเคียงที่ บริเวณที่ฉีด41 รวมกับราคายาที่คอนขางแพงทําใหยังไมเปน
สําคัญคืออาจทําใหเกิด skin hypopigmen-tation ไดโดยเฉพาะ ที่แพรหลายในการใชรักษา keloid scar
การใชเวลา freeze time นานเกินไป2
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11. Oluwasanmi JO. Keloids in the African. Clin Plast Surg
Immunotherapy
1974;1:179-95.
Immunotherapy ยังมีการนํามาใชรักษา keloid scar
ไมมากนักและสวนใหญยังเปนการศึกษาในสัตว โดยพบวา 12. Stucker FJ, Shaw GY. An approach to management of keloids.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992;118:63-7.
การใช topical immunotherapy จะมีผลยับยั้ง fibroblasts
Moustafa MF, Abdel-Fattah MA, Abdel-Fattah DC.
activity และกระตุน กระบวนการ apoptosis ในแผลเปน 13. Presumptive
evidence of the effect of pregnancy estrogens
keloid50
on keloid growth. Case report. Plast Reconstr Surg

สรุป

จากหลักฐานในปจจุบนั พบวายังไมมวี ธิ กี ารรักษาแผลเปน
keloid วิธีใดที่ไดผลดีที่สุด ดังนั้นการดูแลผูปวยที่มีแผลเปน
keloid ทีด่ ที สี่ ดุ จึงเปนการใชหลายๆ วิธกี ารรักษารวมกัน เชน
การฉีด intralesional steroid รวมกับการใช pressure garment
หรือ silicone gel sheet ในกรณีทไี่ มไดผล อาจเปลีย่ นการรักษา
เปนการผาตัดแผลเปน keloid ออกรวมกับการรักษาวิธีอื่น
ตามที่กลาวมา ทั้งนี้สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการให
ความรูกบั ผูปว ยถึงวิธกี ารดูแลรักษาแผลเปนชนิดนี้ รวมถึงวิธี
การปองกันไมใหเกิดแผลเปนขึ้นมาอีกโดย เฉพาะตําแหนง
ที่มีโอกาสเกิดแผลเปน keloid ไดงาย ทั้งหมดนี้ก็จะทําให
การดูแลผูปวย keloid scar มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14.

References

19.

1. Broughton G 2nd, Janis JE, Attinger CE. Wound healing: an
overview. Plast Reconstr Surg 2006;117:1e-S-32e-S.
2. Kelly AP. Update on the management of keloids. Semin Cutan
Med Surg 2009;28:71-6.
3. Ehrlich HP, Desmouliere A, Diegelmann RF, et al.
Morphological and immunochemical differences between
keloid and hypertrophic scar. Am J Pathol 1994;145:105-13.
4. Wolfram D, Tzankov A, Pulzl P, Piza-Katzer H. Hypertrophic
scars and keloids-a review of their pathophysiology, risk
factors, and therapeutic management. Dermatol Surg
2009;35:171-81.
5. Chen MA, Davidson TM. Scar management: prevention and
treatment strategies. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg
2005;13:242-7.
6. Su CW, Alizadeh K, Boddie A, Lee RC. The problem scar.
Clin Plast Surg 1998;25:451-65.
7. Haisa M, Okochi H, Grotendorst GR. Elevated levels of PDGF
alpha receptors in keloid fibroblasts contribute to an enhanced
response to PDGF. J Invest Dermatol 1994;103:560-3.
8. English RS, Shenefelt PD. Keloids and hypertrophic scars.
Dermatol Surg 1999;25:631-8.
9. Alhady SM, Sivanantharajah K. Keloids in various races. A
review of 175 cases. Plast Reconstr Surg 1969;44:564-6.
10. Fitzpatrick FA, Soberman R. Regulated formation of
eicosanoids. J Clin Invest 2001;107:1347-51.

572

15.
16.
17.
18.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

1975;56:450-3.
Rockwell WB, Cohen IK, Ehrlich HP. Keloids and hypertrophic
scars: a comprehensive review. Plast Reconstr Surg
1989;84:827-37.
Niessen FB, Spauwen PH, Schalkwijk J, Kon M. On the nature
of hypertrophic scars and keloids: a review. Plast Reconstr
Surg 1999;104:1435-58.
Lawrence WT. In search of the optimal treatment of keloids:
report of a series and a review of the literature. Ann Plast
Surg 1991;27:164-78.
Datubo-Brown DD. Keloids: a review of the literature. Br J
Plast Surg 1990;43:70-7.
Ketchum LD, Robinson DW, Masters FW. Follow-up on
treatment of hypertrophic scars and keloids with
triamcinolone. Plast Reconstr Surg 1971;48:256-9.
Apfelberg DB, Maser MR, Lash H. The use of epidermis over
a keloid as an autograft after resection of the keloid. J Dermatol
Surg 1976;2:409-11.
Tang YW. Intra- and postoperative steroid injections for keloids
and hypertrophic scars. Br J Plast Surg 1992;45:371-3.
Engrav LH, Gottlieb JR, Millard SP, Walkinshaw MD, Heimbach
DM, Marvin JA. A comparison of intramarginal and
extramarginal excision of hypertrophic burn scars. Plast
Reconstr Surg 1988;81:40-5.
Chrisostomidis C, Konofaos P, Chrisostomidis G, et al.
Management of external ear keloids using form-pressure
therapy. Clin Exp Dermatol 2008;33:273-5.
Slemp AE, Kirschner RE. Keloids and scars: a review of
keloids and scars, their pathogenesis, risk factors, and
management. Curr Opin Pediatr 2006;18:396-402.
Linares HA, Larson DL, Willis-Galstaun BA. Historical notes
on the use of pressure in the treatment of hypertrophic scars
or keloids. Burns 1993;19:17-21.
Snyder GB. Button compression for keloids of the lobule. Br
J Plast Surg 1974;27:186-7.
Agrawal K, Panda KN, Arumugam A. An inexpensive self
fabricated pressure clip for the ear lobe. Br J Plast Surg
1998;51:122-3.
Russell R, Horlock N, Gault D. Zimmer splintage: a simple
effective treatment for keloids following ear-piercing. Br J
Plast Surg 2001;54:509-10.

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (6)  Srinagarind Med J 2014; 29 (6)

สุพจน ฉัตรทินกร

28. Park TH, Seo SW, Kim JK, Chang CH. Outcomes of surgical
excision with pressure therapy using magnets and
identification of risk factors for recurrent keloids. Plast Reconstr
Surg 2011;128:431-9.
29. Urioste SS, Arndt KA, Dover JS. Keloids and hypertrophic
scars: review and treatment strategies. Semin Cutan Med
Surg 1999;18:159-71.
30. Al-Attar A, Mess S, Thomassen JM, Kauffman CL, Davison
SP. Keloid pathogenesis and treatment. Plast Reconstr Surg
2006;117:286-300.
31. Klumpar DI, Murray JC, Anscher M. Keloids treated with
excision followed by radiation therapy. J Am Acad Dermatol
1994;31:225-31.
32. Kovalic JJ, Perez CA. Radiation therapy following
keloidectomy: a 20-year experience. Int J Radiat Oncol Biol
Phys 1989;17:77-80.
33. Borok TL, Bray M, Sinclair I, Plafker J, LaBirth L, Rollins C.
Role of ionizing irradiation for 393 keloids. Int J Radiat Oncol
Biol Phys 1988;15:865-70.
34. Karsai S, Roos S, Hammes S, Raulin C. Pulsed dye laser:
what’s new in non-vascular lesions? J Eur Acad Dermatol
Venereol 2007;21:877-90.
35. Kuo YR, Wu WS, Jeng SF, et al. Activation of ERK and p38
kinase mediated keloid fibroblast apoptosis after flashlamp
pulsed-dye laser treatment. Lasers Surg Med 2005;36:31-7.
36. Kuo YR, Wu WS, Jeng SF, et al. Suppressed TGF-beta1
expression is correlated with up-regulation of matrix
metalloproteinase-13 in keloid regression after flashlamp
pulsed-dye laser treatment. Lasers Surg Med 2005;36:3842.
37. Sherman R, Rosenfeld H. Experience with the Nd:YAG laser
in the treatment of keloid scars. Ann Plast Surg 1988;21:2315.
38. Boyadjiev C, Popchristova E, Mazgalova J. Histomorphologic
changes in keloids treated with Kenacort. J Trauma
1995;38:299-302.
39. Gupta S, Sharma VK. Standard guidelines of care: Keloids
and hypertrophic scars. Indian J Dermatol Venereol Leprol
2011;77:94-100.
40. Manuskiatti W, Fitzpatrick RE. Treatment response of keloidal
and hypertrophic sternotomy scars: comparison among
intralesional corticosteroid, 5-fluorouracil, and 585-nm
flashlamp-pumped pulsed-dye laser treatments. Arch
Dermatol 2002;138:1149-55.



Suphot Chattinnakorn

41. Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH, et al. International clinical
recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg
2002;110:560-71.
42. Davison SP, Dayan JH, Clemens MW, Sonni S, Wang A,
Crane A. Efficacy of intralesional 5-fluorouracil and
triamcinolone in the treatment of keloids. Aesthet Surg J
2009;29:40-6.
43. Shaffer JJ, Taylor SC, Cook-Bolden F. Keloidal scars: a review
with a critical look at therapeutic options. J Am Acad Dermatol
2002;46:S63-97.
44. Layton AM, Yip J, Cunliffe WJ. A comparison of intralesional
triamcinolone and cryosurgery in the treatment of acne
keloids. Br J Dermatol 1994;130:498-501.
45. Har-Shai Y, Amar M, Sabo E. Intralesional cryotherapy for
enhancing the involution of hypertrophic scars and keloids.
Plast Reconstr Surg 2003;111:1841-52.
46. Apikian M, Goodman G. Intralesional 5-fluorouracil in the
treatment of keloid scars. Australas J Dermatol 2004;45:1403.
47. Liu W, Wu X, Gao Z, Song N. Remodelling of keloid tissue into
normal-looking skin. J Plast Reconstr Aesthet Surg
2008;61:1553-4.
48. Wang XQ, Liu YK, Wang ZY, et al. Antimitotic drug injections
and radiotherapy: a review of the effectiveness of treatment
for hypertrophic scars and keloids. Int J Low Extrem Wounds
2008;7:151-9.
49. Zurada JM, Kriegel D, Davis IC. Topical treatments for
hypertrophic scars. J Am Acad Dermatol 2006;55:1024-31.
50. Berman B, Kaufman J. Pilot study of the effect of
postoperative imiquimod 5% cream on the recurrence rate
of excised keloids. J Am Acad Dermatol 2002;47:S209-11.
51. Malhotra AK, Gupta S, Khaitan BK, Sharma VK. Imiquimod
5% cream for the prevention of recurrence after excision of
presternal keloids. Dermatology 2007;215:63-5.
52. Berman B, Flores F. Recurrence rates of excised keloids
treated with postoperative triamcinolone acetonide injections
or interferon alfa-2b injections. J Am Acad Dermatol
1997;37:755-7.
53. Kelly AP. Medical and surgical therapies for keloids. Dermatol
Ther 2004;17:212-8.

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (6 )  Srinagarind Med J 2014; 29 (6)

573

