
งานวจิัยครีมเซร่ัมสกดัจากสมุนไพรส าหรับแผลเบาหวาน แผลเป่ือย แผลกดทบั 

บทน า 

 งานวจิยั คือการประดิษฐ์คิดคน้ในส่ิงใหม่ๆท่ีทัว่โลกยงัไม่เคยมีใครท าส าเร็จมาก่อน ไม่วา่จะเป็น

ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ อาจมีคนคิดจะท าแต่ท าไม่ส าเร็จ หรือยงัไม่เคยมีคนคิดท ามาก่อน ดงันั้นเน้ือหาใน

งานวจิยั จึงมีแง่คิด มุมมอง ท่ีแตกต่างจากความคิด ความเช่ือเดิมๆ เพราะหากคิดแบบเดิม เช่ือแบบเดิมๆแลว้ 

ก็จะไม่สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนได ้ดงันั้นเน้ือหาในเอกสารน้ีจึงมีอาจมีเน้ือหาท่ีขดัต่อหลกัการ

ทัว่ไป เพื่อใหเ้กิดการน าเสนอส่ิงใหม่ๆ และเพื่อประโยชน์ต่อการวจิยัคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 

จากจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทัว่โลกกวา่ 422 ลา้นคนในปี 2559 ในจ านวนน้ีมีคนไทยท่ีป่วยเป็น

โรคเบาหวาน กวา่ 5 ลา้นคน ในจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวาน ยงัพบวา่มีแผลเร้ือรัง ท่ียงัไม่มีผลิตภณัฑใ์ดมาใช้

ส าหรับเยยีวยาได ้แมจ้ะมีความพยายามคิดคน้หาวธีิการต่างๆมารักษาแผลส าหรับผูป่้วยเบาหวานมาเป็น

เวลานานแลว้ แต่จนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่มีผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลในการรักษาได ้ เน่ืองจากเซลลบ์ริเวณท่ีเกิดแผล

เบาหวานจะค่อยๆเส่ือมสภาพลง เกิดหนอง และลุกลามไปเร่ือยๆ แนวทางแกไ้ขในปัจจุบนัคือการขดูเน้ือเยือ่

ท่ีตายออก ไปจนถึงการตดัอวยัวะทิ้ง ซ่ึงการตดัอวยัวะก่อใหเ้กิดบาดแผล และลุกลามต่อไป จนในท่ีสุดคือ

การเสียชีวติ อยา่งเจบ็ปวดทรมานมาก  

 ลกัษณะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของแผลเบาหวาน กบัแผลเป่ือยและแผลกดทบั คือการท่ีเซลลบ์ริเวณ

ดงักล่าว เร่ิมเส่ือมสภาพ และไม่สามารถสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมาทดแทนเซลลท่ี์เส่ือมสภาพลง ท าใหเ้กิดแผล 

หนอง และการติดเช้ือตามมา งานวจิยัจึงจดัท าข้ึน เพื่อแกปั้ญหา แผลเบาหวาน แผลเป่ือย แผลกดทบั อนั

เน่ืองมาจาก ความไม่สามารถซ่อมแซมและสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมาได ้ 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 

1. ตอ้งการฆ่าเช้ือราและแบคทีเรีย เพื่อไม่ให้เกิดหนอง โดยไม่ท าใหเ้ช้ือเกิดการด้ือยา 

2. กระตุน้ใหเ้ซลลท่ี์เส่ือมสภาพกลบัมามีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูเซลลใ์หแ้ขง็แรงได ้

3. กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างเซลลใ์หม่ โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะต่อการแบ่งเซลล ์

4. รักษาความชุ่มช้ืนของเซลลเ์พื่อไม่ใหเ้กิดสะเก็ดแผล ไม่เกิดเน้ือตาย 

 



หลกัการ 

 การฆ่าเช้ือราและแบคทีเรีย สามารถใชย้าปฏิชีวนะในการก าจดัได ้แต่จะเกิดปัญหาด้ือยาตามมา 

หลกัการคิดในงานวิจยัน้ี จึงไม่มีการฆ่าเช้ือราและแบคทีเรียตามความคิดดั้งเดิม แต่เป็นการปรับ

สภาพแวดลอ้มใหไ้ม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราและแบคทีเรีย ท าใหเ้ช้ือราและแบคทีเรียไม่

สามารถแพร่ขยายพนัธ์ุได ้และไม่สามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้ ดว้ยวธีิการน้ีจะไม่ท าใหเ้ช้ือด้ือยา เพราะไม่ไดใ้ช้

ยาในการก าจดั  

 การขดูเน้ือเยื่อท่ีตายหรือเส่ือมสภาพทิ้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดหนอง จากนั้นจะใชค้รีมเรียกเน้ือ ซ่ึงโดย

หลกัการแลว้คือการกระตุน้ใหเ้ซลลเ์กิดการแบ่งตวั ดว้ยการท าลายเซลลด์ว้ยกรดอ่อนๆ เพื่อใหเ้กิดการสร้าง

เซลลใ์หม่ข้ึนทดแทน ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนเม่ือเน้ือเยื่อบางส่วนถูกท าลายลง ร่างกายจะสร้างเซลล์

ใหม่ข้ึนทดแทน หลกัการของงานวจิยัน้ี ปฏิเสธค าวา่เซลลมี์การเส่ือมสภาพ โดยมองวา่เซลลไ์ม่ได้

เส่ือมสภาพ แต่มีสภาพท่ีอ่อนแอมากจนไม่สามารถสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนทดแทนได ้และปฏิเสธวธีิการขดู

ท าลายเซลลท่ี์มีสภาพอ่อนแอน้ีทิ้ง เพราะยิง่สร้างความเสียหายใหก้บัเซลลใ์หม่ท่ีก าลงัจะมีการแบ่งเซลล ์

รวมถึงการปฏิเสธวธีิการกระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งเซลลด์ว้ยวิธีการท าลายเซลลใ์นทุกๆรูปแบบ เม่ือมีการ

ปฏิเสธเร่ืองเซลลเ์ส่ือมสภาพ มาเป็นเซลลท่ี์มีสภาพอ่อนแอจึงเปล่ียนจากการท าลายเซลลม์าเป็นการฟ้ืนฟู

สภาพเซลลใ์หก้ลบัมาแขง็แรง และเปล่ียนจากการกระตุน้การสร้างเซลลใ์หม่ดว้ยวธีิการท าลาย มาเป็นการ

ปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะต่อการสร้างเซลลใ์หม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 แผลเบาหวานท่ีน้ิวเทา้ ตวัอยา่งท่ี A01 รูปท่ี 2 แผลเบาหวานท่ีน้ิวเทา้ ตวัอยา่งท่ี A02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฏี 

 เซลลใ์นร่างกายมนุษยมี์ความสามารถในการซ่อมแซมตวัเอง โดยตวัของมนัเอง หากอยูใ่นสภาวะ

ปกติ มีความสมดุล เม่ือเซลลสู์ญเสียสมดุล จะท าใหเ้กิดการแบ่งตวัอยา่งผดิปกติ หรือไม่เกิดการแบ่งเซลล ์

ในกรณีแรกจะเกิดเป็นเน้ืองอกหรือเน้ือร้าย ในกรณีท่ีสองจะเกิดบาดแผลท่ีไม่ยอมหาย  

รูปท่ี 3 แผลกดทบัท่ีกน้ ตวัอยา่งท่ี B01 รูปท่ี 4 แผลกดทบัท่ีหลงัเทา้ ตวัอยา่งท่ี B02 

รูปท่ี 5 แผลเบาหวานท่ีหวัไหล่ ตวัอยา่งท่ี A03 รูปท่ี 6 แผลเป่ือยท่ีขา ตวัอยา่งท่ี C01 



 การน าเขา้ซ่ึงสารเคมีสังเคราะห์มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะท าใหเ้ซลลย์ิง่สูญเสียสมดุล การคืนสมดุล

ใหก้บัเซลลจ์ะประกอบไปดว้ย 1. การปกป้องเซลลจ์ากมลภาวะภายนอก 2.การน าพาสารอาหารท่ีจ าเป็น

ส าหรับเซลลใ์นการฟ้ืนฟูตวัเอง และการซ่อมแซม สร้างเซลลใ์หม่ 3. เพื่อใหเ้ซลลก์ลบัมามีสภาพสมบูรณ์

แขง็แรง ตามสภาพท่ีควรจะเป็น  

น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ มีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือราและแบคทีเรียโดยการปรับสภาพใหไ้ม่เหมาะต่อการ

เจริญเติบโตของเช้ือราและแบคทีเรีย ช่วยในการรักษาแผลเป่ือย แผลเบาหวาน ช่วยลดอาการอกัเสบท่ี

ผวิหนงั แต่เม่ือเกิดออกซิเดชัน่กบัอากาศท าใหเ้กิดการบูด เม่ือทาลงบนผวิหนงัจะเกิดอาการระคายเคือง เป็น

อาหารของเช้ือราและแบคทีเรีย ท าใหเ้กิดสิวอุดตนัท่ีผวิหนงั  

น ้ามนังามอ้นมีโอเมกา้ 3,6 ท่ีจะช่วยใหเ้ซลลน์ าไปสร้างเป็นโอเมกา้ 9 ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ

สร้างคอลลาเจน ช่วยให้เซลลส์ร้างตวัข้ึนมาใหม่ในสภาพท่ีแขง็แรง แต่ดว้ยโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ่จึงยากต่อ

การซึมลงสู่ผวิหนงั 

สารสกดัจาก 

ขมิ้นชนั ช่วยลดอาการอกัเสบและฆ่าเช้ือได ้ 

ไพล ช่วยลดอาการอกัเสบ ตา้นพิษ ตา้นไวรัส 

กระเทียมโทน ช่วยกระตุน้การสร้างเซลลใ์หม่ 

คาโมมาย ช่วยปกป้องผวิจากมลภาวะและช่วยล าเลียง Active ingredient ลงสู่ผวิหนงั 

 แต่เน่ืองจากการสกดัร้อนจะท าใหคุ้ณสมบติัของสมุนไพรต่างๆเหล่าน้ีลดลงหรือหายไป นอกจากน้ี

ยงัจะเกิด Trans Fat จากน ้ามนัท่ีอาจก่อให้เกิดมะเร็งได ้ ส าหรับการสกดัเยน็ ซ่ึงตอ้งใชส้ารเคมีเป็นตวัท า

ละลายแลว้สะเทิร์นออกไปนั้น นอกจากจะมีอนัตรายจากสารเคมีท่ีใชใ้นการละลายและไม่สามารถสะเทิร์น 

ออกไปไดจ้นหมดแลว้ สารท่ีละลายออกมาจากสมุนไพรจากตวัท าละลายนั้น มีสารท่ีเป็นพิษเจือปนออกมา

ดว้ย ท าใหเ้กิดการระคายเคืองและมีผลขา้งเคียงตามมา ส าหรับงานวิจยัน้ีไดคิ้ดคน้วธีิการสกดัแบบใหม่ ท่ีไม่

ท าใหสู้ญเสียคุณค่าของสมุนไพรจากความร้อน และไม่ใชส้ารเคมีเป็นตวัท าละลาย จึงไม่มีสารพิษจาก

สมุนไพรปนออกมา แมแ้ต่ความเป็นกรดก็ไม่ปนออกมาดว้ย ช่วยท าใหโ้มเลกุลของน ้ามนังามอ้นมีขนาดเล็ก

ลง และช่วยใหน้ ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ไม่เกิดการบูด  



 สารสกดัท่ีไดอ้ยูใ่นรูป Oil phase เพื่อใหส้ามารถซึมลงสู่ผวิหนงัได ้และไม่ใส่สารกนับูด โดยงานวิจยั

น้ีมีหลกัคิดท่ีวา่ การป้องกนัการบูดนอกจากจะใส่สารกนับูดตามอยา่งผลิตภณัฑท์ัว่ไปแลว้นั้น การป้องกนั

การบูดยงัสามารถท าไดโ้ดยการก าจดั ส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดการบูดออกไปจากผลิตภณัฑ ์เม่ือไม่มีส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด

การบูด ผลิตภณัฑ์นั้นๆจะไม่บูด ดงันั้นจึงไม่ตอ้งใส่สารกนับูด  

 ดว้ยคุณสมบติัของเซร่ัมสกดัท่ีอยูใ่นรูปของ Oil phase เม่ือน ามาผสมเขา้กบั วาสลีนท่ีสัดส่วน 70:30 

ในอุณหภูมิท่ีก าหนด จะท าใหผ้ลิตภณัฑอ์ยูใ่นรูปครีมอ่อนท่ีอุณหภูมิ 20-25 องศา เพื่อใหท้าลงบนแผลแลว้

ไม่เกิดอาการเจบ็ และเม่ือสัมผสัเขา้กบัผวิหนงั จะใชอุ้ณหภูมิของร่างกายละลายสถานะท่ีอยูใ่นรูปครีมให้

กลบัไปเป็นเซร่ัม แลว้ซึมลงสู่ผวิหนงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ีวาสลีนจะท าหนา้ท่ีปกป้องผวิภายนอกของแผล 

ไม่ใหสู้ญเสียความช้ืน เม่ือทั้งหมดน้ีท างานร่วมกนั จะช่วยท าใหแ้ผลหายจากการเป็นหนอง แผลไม่แหง้เป็น

สะเก็ดและมีการสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนทดแทนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. อาการอกัเสบของแผลจะหายไปในเวลา 1-3 วนั 

2. หนองท่ีเกิดกบัแผลจะหายไปภายใน 1-3 วนั 

3. เซลลจ์ะเร่ิมฟ้ืนตวัภายในระยะเวลา 7-15 วนั 

4. แผลไม่เกิดสะเก็ด 

5. ไม่เกิดอาการระคายเคือง  

6. ลดอาการปวดแสบปวดร้อนภายใน 1-2 วนั 

7. ช่วยใหเ้ซลลท่ี์เกิดใหม่มีสภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี7อา้งอิงจากรูปท่ี 1 แผลเบาหวานท่ีน้ิวเทา้ 

ตวัอยา่งท่ี A01 ผลการทดลองใชเ้ป็นเวลา8สัปดาห์ 

รูปท่ี8อา้งอิงจากรูปท่ี 2 แผลเบาหวานท่ีน้ิวเทา้ 

ตวัอยา่งท่ี A02ผลการทดลองใช8้สัปดาห์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การน าเซร่ัมท่ีไดจ้ากเทคนิคการสกดัเฉพาะ ท่ีไม่ใชก้ารสกดัร้อนหรือสกดัเยน็ มาท าเป็นครีม

ส าหรับแผลเบาหวาน แผลเป่ือย แผลกดทบั ใหผ้ลในการแกไ้ขปัญหาแผลจากผูป่้วยเบาหวาน แผลกดทบั

รูปท่ี9อา้งอิงจากรูปท่ี 3 แผลกดทบัท่ีกน้ 

ตวัอยา่งท่ี B01หลงัทดลองใช5้เดือน 
รูปท่ี10อา้งอิงจากรูปท่ี 4 แผลกดทบัท่ีหลงัเทา้ 

ตวัอยา่งท่ี B02หลงัทดลองใช ้1 เดือน 

รูปท่ี 11 อา้งอิงจากรูปท่ี 5 แผลเบาหวานท่ี

หวัไหล่ ตวัอยา่งท่ี A03 หลงัใช ้8 วนั 
รูปท่ี12อา้งอิงจากรูปท่ี 6 แผลเป่ือยท่ีขา 

ตวัอยา่งท่ี C01 หลงัทดลองใช3้0วนั 



จากผูป่้วยติดเตียง และแผลเป่ือย ไดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้  าการทดสอบ แต่ไม่สามารถใช้

ไดผ้ลกบัผูท่ี้ป่วยท่ีมีอาการน ้ าเหลืองเสีย หรือผูท่ี้แพน้ ้ามนั น ้าผึ้ง และวาสลีน 

การเกบ็รักษา 

 ควรเก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง ระหวา่ง 20-25 องศาเซลเซียส มีอายกุารเก็บ 2 ปี 

กลุ่มตัวอย่างทดสอบ 

1. ผูป่้วยเบาหวานมีแผลท่ีน้ิวเทา้ 

2. ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีแผลผา่ตดั 

3. ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีแผลเกิดจากการเกา หรือยงุกดั 

4. ผูป่้วยภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ท าให้เกิดแผลกดทบั ในผูสู้งอาย ุ

5. ผูป่้วยท่ีเกิดแผลจากการท าคีโม 

การน าครีมเซร่ัมไปใช้งานส าหรับกลุ่มตัวอย่างอืน่ๆ 

1. กลุ่มผูท่ี้ยงิเลเซอร์หนา้ ,สักคิ้ว,สักยนัต ์ช่วยลดอาการแสบร้อน แสบคนั ไม่ท าใหเ้กิดสะเก็ดแผล ไม่

ท าใหเ้กิดแผลเป็น ฟ้ืนฟูผวิใหก้ลบัมามีสภาพสมบูรณ์แขง็แรงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะเด่ือฝร่ัง ใชท้าหลงัถูกยางมะเด่ือกดั ซ่ึงหากปล่อยไวจ้ะเกิดเป็นแผลพุพอง 

เป็นหนอง  

3. กลุ่มผูท่ี้ถูกน ้ามนัร้อนลวก ช่วยลดอาการแสบร้อน ช่วยใหแ้ผลแหง้ ไม่เป็นสะเก็ด แผลหายไว ไม่

เป็นแผลเป็น 

4. กลุ่มผูท่ี้เกิดตุ่มคนัตามฝ่ามือ เม่ือแตกออกจะเกิดอาการแสบคนั มีน ้าเหลืองไหล ช่วยใหห้ายแสบคนั 

ท าใหแ้ผลแหง้ และตุ่มคนัต่างๆหายลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 

 

 


