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บทคัดย่อ
รังสี UV เป็ นสาเหตุของการเกิดผิวไหม้ ริ้วรอย และอาจเป็ นสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง ครีมกันแดด
ช่วยป้ องกันอันตรายจากรังสียูวีได้ สารกันแดดแบบเคมีสามารถกระตุ้นให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ สารกันแดด
แบบกายภาพกระตุ้นให้ เกิดปฏิกริ ิยาภูมิได้ แพ้ น้อยกว่า
สารสกัดจากพืชเป็ นสิ่งที่น่าสนใจในการนามาเป็ น
ส่วนประกอบของครีมกันแดดแบบกายภาพ บัวบกเป็ นพืชล้ มลุกจัดอยู่ในวงศ์ Apiaceae
มีสาร
Madecassoside เป็ นสารออกฤทธิ์สาคัญที่สกัดได้ จากใบบัวบก มีฤทธิ์ลดการอักเสบ กระตุ้นการสร้ างคอลลา
เจน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงทดลองในครั้งนี้เพื่อพัฒนาสูตรตารับครีมกันแดดแบบกายภาพชนิด
Water in Oil (w/o) emulsion ที่มี Madecassoside เข้ มข้ น 1 % w/w เป็ นส่วนประกอบสาคัญ โดยศึกษา
ประสิทธิภาพการป้ องกันรังสี UV และความคงสภาพด้ านกายภาพ ด้ านเคมี และด้ านชีวภาพ หลังจัดเก็บใน
สภาวะจริงที่ระยะเวลา 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่ามีครีมกันแดดที่มีลักษณะเนื้อครีมดี 3 สูตรตารับ มี
ประสิทธิภาพป้ องกันแสงแดดในช่วงกว้ าง (Broad Spectrum Sunscreen) โดยมีค่า Critical Wavelength
372.8±0.27, 375.5±0.34 และ 377.5±0.46 ตามลาดับ และมีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี UV–A ในระดับ
ดี Boots Star Rating 3 (good), UVA I/UV Ratio 0.73 (high) และป้ องกันรังสี UV–B ได้ มากกว่าร้ อยละ
93.3 (SPF>15) โดยมีค่า SPF 16.5 ±1.3, 23.4±1.1, 42.19±1.7 ตามลาดับ สูตรตารับที่ 1 มีความ
หนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) สูตรตารับที่ 2 ก็มีค่า pH สูงกว่าช่วงที่จากัดระหว่าง
4.0-6.5 เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ Madecassoside ด้ วยวิธี High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) เพื่อศึกษาความคงสภาพด้ านเคมีพบว่า ปริมาณ Madecassoside ในสูตรตารับที่ 1 เพิ่มขึ้น ส่วนสูตร
ตารับที่ 2 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่สตู รตารับที่ 3 ไม่มีความต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ครีมกันแดดทั้ง 3 สูตรตารับ มีความคงสภาพด้ านชีวภาพจากการผ่านเกณฑ์
ทดสอบเชื้อจุ ลชีพ สรุปได้ ว่าครีมกันแดดแบบกายภาพที่ผสมสารสกัดจากใบบัวบกสูตรตารับที่ 3 มี
ประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV-A และ UV-B ได้ ดี เนื้อครีมมีความคงสภาพทั้งด้ านกายภาพ ด้ านเคมี
และด้ านชีวภาพ เมื่อจัดเก็บในสภาวะจริงนาน 6 เดือน สูตรตารับนี้เหมาะสาหรับการนาไปใช้ เป็ นครีมกันแดด
แบบกายภาพได้ ต่อไป
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Abstract
Ultraviolet (UV) ray is a causative agent of sunburn, photoaging, and eventually skin cancer.
Sunscreen was used for protection the harmful from a UV. Chemical sunscreen can stimulate an allergic
reaction. Physical sunscreen was less stimulated an allergic reaction. Plant was interesting for apply to a
component of physical sunscreen. Centella asiatica is a herbaceous, perennial plant in the flowering
plant family Apiaceae. Madecassoside is an active ingredient form Centella asiatica extract, has an
anti-redness and anti-scaling effect, reduced an effect on inflammation, and stimulated the production
of collagen. The objective of this experimental research is to develop a water in oil emulsion physical
sunscreen formula with 1% w/w Madecassoside. The UV protection efficiency and physical,
chemical, biological stability were studied after storing in real conditions for 6 months. The study
results showed three formulas with a good appearance., There were broad spectrum sunscreen
protection, with critical wavelength 372.8±0.27, 375.5±0.34 and 377.5±0.46, respectively and
have a good level UV-A protection with boots star rating 3 (good), UVA I / UV ratio 0.73 (high).
An efficacy of UV-B protection was more than 93.3% (SPF > 15). SPF were show 16.5 ± 1.3, 23.4
± 1.1, 42.19 ± 1.7, respectively. The first formula has a significant increased density (P <0.05).,
The second formula has a significant higher pH than the limited range between 4.0-6.5. The chemical
stability of Madecassoside by HPLC revealed an increased stationarity in the first formula, a decreased
constancy in the second formula (p<0.5), and did not significant different stability in the third formula
(p>0.5). There shown a significant biological stability with microbe tested in all three formulas. In
conclusion, the third formula physical sunscreen with Centella asiatica extract, is a good effective
against UV-A and UV-B rays and an unchanged physical chemical and biological stability in a realconditions for 6 months., This formula is an appropriate for applied in a physical sunscreen in the
future.
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6

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
แสงแดดเป็ นสิ่งแวดล้ อ มมีผลต่ อสุขภาพที่สาคัญอย่ างยิ่ง ประการหนึ่ ง ของประเทศไทย ซึ่ งมีภูมิ
ประเทศตั้งอยู่ในแนวเขตเส้ นศูนย์สูตร เนื่องจากที่มีรังสี Ultraviolet, (UV) ที่เป็ นอันตรายต่อประชากรใน
ทุก ช่ วงอายุ โดยกลุ่ มที่เ สี่ยงเป็ นพิ เศษคือ เด็กเล็ก ผู้ สูงอายุ นั ก ท่อ งเที่ยว และคนทางานกลางแจ้ ง
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน ข้ อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่าดัชนีรังสียูวี ซึ่งเป็ นค่าที่บอกปริมาณของ
ความเข้ มของรังสียูวีท่ถี ูกส่งมายังพื้นโลกพบว่า ระหว่างวันที่ 6–10 มีนาคม 2562 ประเทศไทยจะมีค่าดัชนี
รังสียูวีสงู สุดอยู่ท่รี ะดับช่วง 9–13 คือเป็ นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
รังสี UV-B ในแสงแดดจะแทรกผ่านผิวหนังชั้นหนังกาพร้ า (epidermis) ก่อให้ เกิดการเรียงตัวใหม่
ของดีเอนเอ มีการกลายพันธุ์ของเซลล์ผิวหนัง, กระตุ้นเซลล์เคอราติโนไซต์ (keratinocyte) ให้ หลั่งสารไซโต
คายด์ (cytokine) ซึ่งทาให้ เกิดอาการอักเสบไหม้ ร้อนแดง (sunburn) สูญเสียความชุ่มชื้นที่ผิวหนัง, กระตุ้น
เซลล์เมลาโนไซต์ (melanocyte) ทาให้ มีการสร้ างเม็ดสีเมลานิน ผิวจึงหมองคลา้ เกิดฝ้ า กระ และในระยะ
เวลานานอาจทาให้ เกิดมะเร็งผิวหนั ง ในขณะที่รังสี UV-A สามารถแทรกผ่ า นได้ ลึก ถึงชั้ น หนั งแท้
(dermis) กระตุ้นให้ เกิดอนุมูลอิสระ ได้ แก่ singlet oxygen, hydrogen peroxide และ hydroxyl radicals
อนุมูลอิสระเหล่านี้เข้ าทาลายความยืดหยุ่นของเซลล์ ส่งผลต่อคอลลาเจนใต้ ผิวหนัง เกิดริ้วรอยความชราของ
ผิวก่อนวัย ผิวคลา้ เข้ ม ขาดความสดใส มีอาการแพ้ แสงแดด
และอาจเป็ นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้
(1)
เช่นกัน โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วยจานวน 300-400 รายต่อปี จึงจาเป็ นต้ องป้ องกันอันตรายดังกล่าว
นี้ ซึ่งนอกจากการหลีกเลี่ ยงแสงแดดซึ่งทาได้ ยากแล้ ว การใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมก็เป็ นวิธกี ารป้ องกันอันตรายดังกล่าวได้
อย่ า งไรก็ตามลั กษณะของผิ วหนั งที่แ ตกต่ า งกัน นั้ น มีความเสี่ยงต่ อ การเกิด อัน ตรายของรั งสี UV
แตกต่างกันไปด้ วย และจากการจัดประเภทของผิวหนังเป็ น 6 กลุ่ม(2) ซึ่งใช้ เกณฑ์การจัดตามระดับสีผิว ,
ความไวในการเกิดผิวไหม้ แดด (sunburn), ผิวสีแทน (tanning) และมะเร็งผิวหนัง (skin cancer) นั้น
สามารถใช้ เป็ นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งผิวหนังและเลือกใช้ สารป้ องกันแสงแดดที่เหมาะสม
กับประเภทของผิวหนังได้
โดยที่สารป้ องกันแสงแดดที่เป็ นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนั้น(3) แบ่งตาม
คุณสมบัติได้ เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1. สารป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพ (Physical Sunscreens) มีคุณสมบัติ
ในการดูดซับและสะท้ อนแสงได้ โดยที่สารป้ องกันแสงแดดกลุ่มนี้มีขนาดโมเลกุลใหญ่ไม่ดูดซึมเข้ าสู่ผิวหนัง
แต่จาเป็ นต้ องใช้ ในปริมาณมากพอจึงจะได้ ประสิทธิภาพสูงในการป้ องกัน รังสี UV มีผลทาให้ ผิวที่ทานั้นดูขาว
วอกไม่เป็ นธรรมชาติ กลุ่มที่ 2. สารป้ องกันแสงแดดแบบเคมี (Chemical Sunscreens) สารกลุ่มนี้จะทา
หน้ าที่ดูดซับแสงให้ มีความเข้ มข้ นน้ อยลงก่อนผ่านสู่ผิวหนัง มีประสิทธิภาพสูงในการป้ องกันสงแดดแม้ ทาใน
ปริ มาณน้ อ ยไม่ ทาให้ ผิวมองดู ขาววอกเมื่อทา แต่ เนื่ องจากความสามารถดู ดซึ มเข้ า สู่ผิวหนั ง จึ งอาจก่อ
ปฏิกิริยาภูมิแพ้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่มี ีผิวที่แพ้ ง่ายหรือเป็ น โรคผื่น eczema จากคุณสมบัติเด่นและ
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ข้ อจากัดของสารป้ องกันแสงแดดนี้ สูตรตารับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดโดยทั่วไปจึงมักใช้ ส่วนผสมสารกัน
แสงแดดทั้งชนิดกายภาพและเคมี ร่วมกัน (Hybrid Sunscreens) เพื่ อให้ มีประสิทธิภาพสูง ในการป้ องกัน
แสงแดด แต่ทาแล้ วไม่ทาให้ ผิวขาววอก จึงทาให้ เป็ นข้ อจากัดการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของผู้ท่ี
ต้ องการหลีกเลี่ยงปฏิกริ ิยาภูมิแพ้ และเมื่อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีความจาเป็ นต้ องใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน การพัฒนาให้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดซึ่งมีคุ ณสมบัติป้องกันอันตรายจากรังสี UV นั้น มี
คุณสมบั ติในการเยียวยาผิวที่ได้ รับผลกระทบจากรั งสี UV ไปพร้ อมกันด้ วย ย่อมทาให้ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดดนั้นมีคุณค่าต่อการเลือกใช้ ย่งิ ขึ้น
ซึ่งสมุนไพรบัวบก, Centella asiatica (Linn.) Urban เป็ นพืชสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ(4) ที่น่าสนใจในการนามาพัฒนาสูตรตารับร่วมกับสารกันแดดเป็ นอย่างยิ่ง สมุนไพรบัวบกมี
ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาผิวที่ถูกทาลาย คือมีสารสาคัญทางเภสัชวิทยากลุ่ม centelloids ที่
ช่วยสมานเยียวยาผิวอยู่หลายชนิด(5-6) โดยเฉพาะ Madecassoside ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้ านเชื้อรา(7-8)
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(9-10) มีฤทธิ์ในการต้ านมะเร็ง มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบ อีกทั้งยังช่วยเร่งการ
สมานแผล ลดรอยดาแดงที่เกิดจากโรคผิวหนังต่างๆ เช่น สิว สะเก็ดเงิน หรือเรื้อน(11-14) ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ป่วย
สาคัญของสถาบันราชประชาสมาสัย และที่สาคัญคือมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้ างคอลลาเจน Type I และ
III(15-19) ซึ่งถูกทาลายได้ โดยรังสี UV ช่วยลดริ้วรอย ทาให้ ผิวกระชับขึ้น อีกด้ วย รวมทั้งเหมาะที่จะนาไปใช้
ในผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ท่ตี ้ องการดูแลสุขภาพผิวที่คอลลาเจนถูกทาลายและมีการสร้ างลดลงตามอายุท่เี พิ่มขึ้น
สอดคล้ องกับการเข้ าสู่ "สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged Society) ของประเทศไทย คือมีสดั ส่วนประชากร
อายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร้ อยละ 20 ซึ่งคาดการณ์ว่ากาลังจะมาถึงในปี 2564

ภาพที่ 1 สมุนไพรบัวบกและโครงสร้ างสารออกฤทธิ์สาคัญ
มีการศึกษาการใช้ สมุนไพรบัวบกแพร่หลายในทางคลินิก(20-21) โดยในปี ค.ศ. 2010 มีการศึกษา
ประสิทธิผลทางคลินิกของสารสกัดบัวบกในรูปแบบรับประทานเพื่อสมานแผลเบาหวาน ในอาสาสมัครจานวน
200 ราย พบว่าสารสกัดบัวบกสามารถลดการเจริญเติบโตมากเกินของเนื้อเยื่อ ส่งผลให้ เกิดคีลอยด์น้อย
กว่า และไม่พบผลข้ างเคียงที่รุนแรง(22) ปี ค.ศ. 2017 มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาขี้ผ้ ึงที่มี
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สารสกัดบัวบก 3% กับครีม silver sulfadiazine 1% ในผู้ป่วย partial-thickness urn wound 75 ราย พบว่า
ยาขี้ผ้ งึ บัวบกมีประสิทธิผลการสมานแผลดีกว่ายาครีม silver sulfadiazine โดยไม่พบผลข้ างเคียงที่รุนแรง(23)
อย่างไรก็ตามสารสกัดสมุนไพรบัวบก Madecassoside มีข้อจากัดความคงตัวที่ค่า pH 4 - 6.5
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดด ให้ เป็ นตารั บครีมกันแดดที่มีเฉพาะสาร
ป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพ ไม่ผสมสีและสารแต่งกลิ่น พัฒนาสูตรตารับให้ มีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี
UV ได้ เพียงพอแต่ไม่ทาให้ ผิวที่ทามองดูขาววอกโดยไม่ต้องผสมสารป้ องกันแสงแดดแบบเคมี รวมถึงมีสาร
สกัดบัวบก Madecassoside เข้ มข้ น 1 % w/w เป็ นส่วนประกอบสาคัญ ของตารั บที่มีความคงตัว เพื่อให้ ได้
เป็ นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพป้ องกันแสงแดดได้ ดี ไม่กระตุ้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ และช่วยเยียวยา
ผิวที่ถูกทาลายจากรังสี UV มีความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในทุกด้ าน เป็ นทางเลือกให้ สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์
กันแดดที่มีประสิทธิภาพในราคาสมเหตุผล
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาพัฒนาสูตรตารับครีมกันแดดแบบกายภาพที่มีสารสกัดบัวบก Madecassoside เข้ มข้ น 1 %
w/w เป็ นส่วนประกอบ

3

กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรต้ น

สูตรตารับ
ครีมกันแดด

ระยะเวลาการจัดเก็บ
ที่สภาวะปกติ

ตัวแปรตาม

 ประสิทธิภาพครีมกันแดด
o ค่า SPF
o ค่า PA
 ความคงตัวของครีมกันแดด
o ด้ านกายภาพ
 สี
 กลิ่น
 ความเข้ ากันเป็ นเนื้อเดียว
 ค่า pH (ความเป็ นกรด – ด่าง)
o ด้ านเคมี
 % Label amount ของสารสกัดบัวบก
Madecassoside
o ด้ านชีวภาพ
 ผลตรวจเชื้อก่อโรค 4 ชนิด คือ Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida
albicans, Clostridium spp.
 จานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโต
โดยใช้ อากาศ (Total aerobic plate count)
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ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
จากการวิจัยในครั้งนี้ สถาบันราชประชาสมาสัย จะมีตารับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ไม่กระตุ้นปฏิกิริยา
ภูมิแพ้ และช่ วยเยียวยาผิวหนังที่ถูกทาลายจากแสงแดดและโรคผิวหนังต่างๆ เพื่อนาไปศึกษาต่อยอดให้
หน่วยงานเภสัชกรรมสามารถผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดทางเลือกแก่ผ้ ูรับบริการของสถาบันฯ ให้ เข้ าถึง
ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ ในราคาสมเหตุผล
ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย ในห้ องป ฏิ บั ติ ก ารในงานผลิ ต ของหน่ ว ยงานเภสั ช กรรม
สถาบันราชประชาสมาสัย มีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูล 6 เดือน
ข้อจากัดของการวิจยั
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็ นการวิจัยในห้ องปฏิบัติการ จึงยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพใน
การกันน้าของตารั บผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบั วบกที่พัฒนาขึ้นได้ เนื่องจากการ
ประเมิน ประสิทธิภาพในการกัน น้า นี้ ต้ องใช้ อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์แล้ วลงไปแช่ ในอ่า งน้า วนในร่ ม ซึ่ ง
ควบคุมอุณหภูมิไว้ ท่ี 23-32° C เป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นขึ้นจากนา้ เป็ นเวลา 20 นาที แล้ วลงไปแช่นา้ เป็ น
ครั้งที่ 2 นาน 20 นาที จากนั้นให้ อาสาสมัครขึ้นจากนา้ รอจนผิวบริเวณที่จะทาการทดสอบแห้ งแล้ วจึงทาการ
วัดค่า SPF

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สารกันแดด (Sunscreen) หมายถึง สารที่ช่วยปกป้ องผิวหนังจากรังสี UV ของแสงแดด ซึ่ง
สามารถสร้ างความเสียหายให้ กบั เซลล์ผิวได้
2. สารกันแดดแบบกายภาพ (Physical Sunscreens) หมายถึงสารป้ องกันแสงแดดชนิดที่ไม่ดูดซึม
เข้ าสู่ผิวหนัง ป้ องกันรังสี UV โดยการสะท้อนรังสี
3. สารป้ องกันแสงแดดแบบเคมี (Chemical Sunscreens)หมายถึงสารป้ องกันแสงแดดที่สามารถ
ดูดซึมเข้ าสู่ผิวหนังได้ ป้ องกันรังสี UV โดยการดูดซับแสงให้ มีความเข้ มข้ นน้ อยลงก่อนผ่านไปสู่ผิวหนัง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.
2.
3.
4.
5.

แสงแดด อันตรายต่อผิวหนัง และการป้ องกัน
สารกันแดด การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการป้ องกันรังสี และการเลือกใช้
กระบวนการสมานแผล
บัวบก ข้ อมูลทางพฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ท่สี าคัญ และการนาไปใช้
การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Stability Test)

1. แสงแดด อันตรายต่อผิวหนังและการป้องกัน
แสงแดดเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnetic radiation) ซึ่งประกอบด้ วยคลื่นความถี่ของรั งสี
หลายชนิด ได้ แก่ รังสีอินฟราเรด 56% มีความยาวคลื่น 780-5000 นาโนเมตร รับรู้ได้ ในรูปของความ
ร้ อนเมื่อสัมผัสผิวหนัง รังสีวิสิเบิล 39% มีความยาวคลื่น 400-780 นาโนเมตร รับรู้ได้ ในรูปของการ
มองเห็นวัตถุเป็ นสีต่างๆ และรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV 5% มีความยาวคลื่น 100-400 นาโนเมตร ซึ่ง
มีผลต่อร่างกายของมนุษย์มากที่สดุ แบ่งเป็ น 3 ชนิด คือ(1)
1. รังสียูวี เอ (UV-A) ที่ความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร
2. รังสียูวี บี (UV-B) ที่ความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร
3. รังสียูวี ซี (UV-C) ที่ความยาวคลื่น 100-290 นาโนเมตร

ภาพที่ 2 จาลองคลื่นความถี่ของรังสีจากแสงแดด
รั งสี UV-C ความยาวคลื่ น สั้นที่สุดจึ งถู กดู ดซั บเกือ บทั้งหมดโดยชั้ น โอโซน ไม่ สามารถผ่ านชั้ น
บรรยากาศของโลกลงมาได้ แต่ปัจจุ บันนี้พบว่ารังสี UV - C สามารถทะลุช้ันโอโซนมายังพื้นโลกได้ เพิ่มขึ้น
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ทั้งนี้เป็ นผลจากมลพิษที่มนุษย์ก่อขึ้น จนไปทาลายชั้นโอโซนให้ บางลง สามารถทาให้ เกิดผื่นแดงและทาให้ สีผิว
เปลี่ยนเป็ นสีแทนได้
ส่วนรังสี UV-A และ UV-B ซึ่งมีความยาวคลื่นยาวกว่าส่องลงถึงพื้นโลกได้ การได้ รับแสงแดดใน
ปริ ม าณที่ เ หมาะสมมี ป ระโยชน์ ต่ อ การสั ง เคราะห์ วิ ต ามิ น ดี
โดยรั ง สี UV-B จะเปลี่ ย นสาร 7dehydrocholesterol ที่อยู่ในชั้นผิวหนังให้ เป็ น previtamin D3 จากนั้นเปลี่ยนเป็ น vitamin D3 ซึ่งมีบทบาท
สาคัญในการสร้ างกระดูกและคอลลาเจน กระตุ้นการทางานของกล้ ามเนื้อและหั วใจ แต่หากได้ รับมาก
เกินไป รังสี UV-B จะแทรกผ่านผิวหนังชั้นบน (epidermis) ทาให้ เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุลดีเอน
เอ ก่อให้ เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ผิวหนัง กระตุ้นเซลล์เคราติโนไซต์ (keratinocyte)ที่อยู่บริ เวณผิวหนัง
ชั้ น บน ให้ ห ลั่ ง ไซโตไคน์ (cytokine) ซึ่ ง เป็ นสารที่ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด การอั ก เสบไหม้ ร้ อ นแดง (sunburn)
สูญเสียความชุ่มชื้นที่ผิวหนัง และกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocyte) ให้ สร้ างเม็ดสีเมลานินเพิ่มขึ้น สี
ผิวจึงหมองคล้า เป็ นสาเหตุของการเกิดฝ้ า กระ และหากได้ รับ รั งสีในระยะเวลานานอาจทาให้ เกิดมะเร็ง
ผิวหนัง
สาหรับรังสี UV-A ซึ่งมีความยาวคลื่นยาวที่สุด ตั้งแต่ 320-400 nm พลังงานต่า สามารถแทรกซึม
ผ่ า นชั้ น ผิว หนั งก าพร้ า ลึ ก เข้ า สู่ช้ั น หนั งแท้ (dermis) ได้ แม้ ว่ า อาการที่เ กิ ดขึ้ น กับ ผิ ว หนั งเมื่ อ สัมผั สกั บ
รั ง สี UVA จะเห็น ได้ ไ ม่ ชั ด เจน และไม่ ร้ ู สึ ก เจ็บ เมื่ อ ได้ รั บ รั ง สี น้ ี แต่ ถ้ า ได้ รั บ รั ง สี UVA มากๆ รั ง สี
UVA จะกระตุ้นให้ เกิดอนุมูลอิสระ ได้ แก่ singlet oxygen, hydrogen peroxide และ hydroxyl radicals
หากมีการสร้ างอนุมูลอิสระที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะกาจัดออกได้ เซลล์ผิวหนังจะถูกทาลายด้ วยอนุ มูลอิสระ
เหล่านี้ ซึ่งจะทาลายความยืดหยุ่นของเซลล์ส่งผลต่อคอลลาเจนใต้ ผิวหนัง ทาให้ เกิดริ้วรอยความชราของ
ผิวก่อนวัย ผิวคลา้ เข้ ม ขาดความสดใส อาการการแพ้ แสงแดด และอาจเป็ นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้
เช่นกัน(1) ดังนั้นจึงควรแนะนาให้ ประชาชนหลีกเลี่ยงแสงแดดและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มี
ประสิทธิภาพในการปกป้ องผิวอย่างเหมาะสม
ในปี ค.ศ. 1975 Thomas B. Fitzpatrick ได้ จัดประเภทของผิวหนังไว้ 6 กลุ่มตามระดับสีผิว(2) ตาม
ความไวของผิวในการเกิดผิวไหม้ แดด (sunburn) ผิวสีแทน (tanning) และมะเร็งผิวหนัง (skin cancer) โดย
ประเภทผิวหนังที่มีตัวเลขน้ อยกว่าจะมีความไวในการเกิดผิวไหม้ แดดและมะเร็งผิวหนังมากกว่าแต่เกิดผิวแทน
ได้ ยากกว่า รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทของผิวหนังจาแนกตามมาตรฐานของ Fitzpatrick แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม
Skin
Type
I
II
III
IV
V
VI

Skin Color

Susceptibility to
Sunburn
White
Very readily
White
Readily
White
Moderately
Olive
Occasionally
Brown
Rarely
Black/dark brown Never/rarely

Tanning Ability
Never tans
Tans minimally
Average tanning
Tans easily
Tans easily and substantially
Tans readily and profusely

Susceptibility to
Skin Cancer
Very high
Very high
High
Moderate
Low
Low
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การจัดประเภทสีผิวนี้มีประโยชน์ทางคลินิก สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
เกิดมะเร็งผิวหนังและแนะนาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้ เหมาะสมต่อผิวหนังแต่ละประเภทได้ เช่ น ผู้ท่มี ีสี
ผิวประเภท I, II III ควร ระมัดระวังการออกแดดให้ มากและควรใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเนื่องจากมี
โอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้ สงู กว่าประเภท IV, V และ VI เป็ นต้ น
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2. สารกันแดด การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้
2.1 สารกันแดด
สารกันแดด (sunscreen) เป็ นสารที่ช่วยปกป้ องผิวหนังจากรังสีของแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถสร้ างความ
เสียหายให้ กับ เซลล์ ผิวได้ สารกัน แดดมีกลไกการทางานโดยการดู ดซั บ (absorption) การสะท้ อนและ
กระเจิง (reflection and scattering) แสง เพื่อไม่ให้ แสงสัมผัสผิวหนังโดยตรง ในปัจจุบันแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มใหญ่คือ(3)
กลุ่มที่ 1 สารกันแดดแบบกายภาพหรือ physical sunscreens
มักเรียกว่า sunblock สารในกลุ่มนี้เป็ นสารประเภทออกไซด์อนินทรีย์ (inorganic oxides) สามารถดูด
ซับและสะท้ อนแสงได้ ที่นิยมใช้ ได้ แก่
1. ไททาเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2 ) : ดูดซับและสะท้ อนรังสี UV-B ได้ ดีกว่ารังสี
UV-A
2. ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide; ZnO) : ดูดซับและสะท้อนรังสี UV-A ได้ ดีกว่ารังสี UV-B
ข้ อดีของสารกันแดดกลุ่มนี้คือ โอกาสเกิดการแพ้ ท่ผี ิวหนังน้ อยเนื่องจากไม่มีการดูดซึมเข้ าสู่ผิวหนัง
ข้ อเสียคือ ต้ องใช้ ปริมาณมากเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพในการป้ องกันแสงแดดที่ดีคือ 2 mg : พื้นที่ผิวหนัง 2
cm2 ทาให้ เมื่อทาลงบนผิวจะเกิดปื้ นขาวไม่สวยงาม
ปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารลดขนาดอนุ ภ าคของไททาเนี ย ม ไดออกไซด์ และซิ งค์ อ อกไซด์ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ
ไมครอนหรือนาโนเมตรซึ่งช่วยลดการเกิดปื้ นขาวเมื่อทาลงบนผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีการเคลือบพื้นผิวอนุภาค
ของไททาเนียมไดออกไซด์ และซิงค์ออกไซด์ ด้ วยสารต่างๆ เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide)
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) ซิลิกา (silica) และซิลิโคน (silicone) เป็ นต้ น เพื่อป้ องกัน
ไททาเนี ยมไดออกไซด์ และซิ งค์อ อกไซด์ ไม่ ให้ สัมผัสกับ ออกซิ เจนและน้า โดยตรง ลดการเกิดปฏิกิริ ย า
ออกซิเดชัน ลดการเกิดอนุมูลอิสระและเพิ่มความคงตัวให้ กบั สารกันแดด
สาหรับปริมาณสูงสุดของไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ท่อี นุญาตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดดในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปริมาณสูงสุดของไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ท่อี นุญาตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์
ป้ องกันแสงแดดในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและไทย
ชื่อ
INCI*

ชื่อย่อ

Titanium
dioxide

TiO2

Zinc
oxide

ZnO

ปริมาณสูงสุดทีอ่ นุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (%)
United States of
European
Australia
Japan
Thailand
America
Union
25

25

25

ไม่จากัด

25

25

อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาโดย
คณะกรรมการ**

ไม่จากัด

ไม่จากัด

25

หมายเหตุ
* The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
**Scientific Committee on Consumer Safety, opinion on nonenano grade positive

กลุ่มที่ 2 คือ สารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีหรือ chemical sunscreens
สารกลุ่มนี้ ช่ วยปกป้ องผิวหนังจากรั งสียูวีโดยการดูดซับแสงให้ มีความเข้ มข้ นน้ อยลงก่อนผ่านไปสู่
ผิ ว หนั ง โครงสร้ า งทางเคมี ข องสารกัน แดดกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นสารประกอบอะโรมาติ ก ( Aromatic
compounds) ที่มีหมู่คาร์บอนิลอยู่ในโครงสร้ าง แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ดูดซับรังสี UV-A (UV-A
absorbers) กลุ่มที่ดูดซับรังสี UV-B (UV-B absorbers) และกลุ่มที่ดูดซับได้ ท้งั รังสี UV-A และ UV-B
(UV-A and UV-B absorbers) โดยเราต้ องทาก่อนออกแดด 20-30 นาที สารกันแดดประเภทนี้
เช่น PABA (para-aminobenzoic acid), Cinnamates: ดูดซับรังสี UVB Benzophenones, Ecamsules: ดูด
ซับรังสี UVA Anthranilates: ดูดซับรังสี UVA และ UVB เป็ นต้ น
รายชื่อสารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีแบ่งตามความสามารถในการดูดซับรังสี UV-A และ UV-B และ
สารป้ องกันแสงแดดที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง พ.ศ.2560 ในประเทศไทย แสดงใน
ตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 กลุ่มสารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีแบ่งตามความสามารถในการดูดซับรังสี UV-A และ UV-B (IARC
2001)

UV-A absorbers
Anthranilate
- Methyl anthranilate

Benzophenones
- Benzophenone -1
- Benzophenone -2
- Benzophenone –3
(oxybenzone)
- Benzophenone -4
(sulisobenzone)
- Benzophenone -5
- Benzophenone -6
- Benzophenone -8
- Benzophenone -9
- Benzophenone -10
Camphor derivative
-Terephthalylidene
dicamphor sulfonic acid

Chemical Sunscreens
UV-B absorbers
Camphor derivatives
- 3-Benzylidene camphor
- Benzylidene camphor sulfonic acid
- Camphor benzalkonium methosulfate
- 4-Methylbenzylidene camphor
- Polyacrylamidomethyl benzylidene
camphor
Cinnamates
- Cinoxate
- DEA methoxycinnamate
- Diisopropyl methyl cinnamate
- Ethylhexyl methoxycinnamate
- Ethyl methoxycinnamate
- Glyceryl ethylhexanoate
dimethoxycinnamate
- Isoamyl-para-methoxycinnamate
- Isopropyl-para
methoxycinnamate and
dilsopropylcinnamale mixture
para-Aminobenzoic acids (PABAs)
- Amyl dimethyl PABA
- Ethyl dihydroxypropyl PABA
- Ethylhexyl dimethyl PABA
- Ethyl PABA
- Glyceryl PABA
- PABA
- PEG-25 PABA

UV-A and UV-B absorbers
Miscellaneous
- Anisotriazine
- Dromeirizole trisiloxane
- Methylene-isbenzotriazolyl
tetramethylbutylphenol
- Bis- ethylhexyloxyphenol
methoxyphenyl triazine
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ตารางที่ 3 กลุ่มสารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีแบ่งตามความสามารถในการดูดซับรังสี UV-A และ UV-B
(IARC 2001) (ต่อ)
Chemical Sunscreens
UV-A absorbers
UV-B absorbers
UV-A and UV-B absorbers
Dibenzoylmethane
Salicylates
- Butyl methoxydibenzoyl - Dipropylene glycol salicylate
Methane (Avobenzone)
- Ethylene glycol salicylate
- Ethylhexyl salicylate
- Homosalate
- Isopropylbenzyl salicylate
- Methyl salicylate
- Phenyl salicylate
- TEA salicylate
Miscellaneous
Miscellaneous
-Bisymidazylate (proposed - Diethyhexylbutamido triazone
NICI name)
- Digalloyl trioleate
- Ethylhexyl triazone
- 5-Methyl-2-phenylbenzoxazole
- Octocrylene
- Phenylbenzimidazole sulfonic
acid
- Urocanic acid
ข้ อดีของสารป้ องกันแสงแดดแบบเคมี คือ เมื่อทาลงบนผิวหนังไม่เกิดปื้ นขาววอก ใช้ ในปริมาณน้ อย
แต่ให้ ประสิทธิภาพในการป้ องกันแสงแดดที่ดี
ข้ อ เสี ย คื อ มี โ อกาสเกิ ด การแพ้ บริ เ วณผิ ว หนั ง ได้ ม ากกว่ า สารป้ องกั น แสงแดดแบบกายภาพ
PABA หรื อ Para-Aminobenzoic Acid เป็ นสารกันแดดที่พบรายงานอาการแพ้ สารได้ บ่อย และยังทาให้
เสื้อผ้ าที่สวมใส่เปรอะเปื้ อนได้ ด้วย ผู้ท่มี ีผิวที่แพ้ ง่าย หรือเป็ นผื่น eczema บวมแดง มีตุ่มนา้ ใส หรือนา้ เหลือง
ให้ หลีกเลี่ยงกันแดดที่ผสมสารนี้ โดยสังเกตผลิตภัณฑ์ท่รี ะบุ “PABA free”
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ตารางที่ 4 สารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีท่อี าจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ.2560 ใน
ประเทศไทย
ชื่อสารกันแดด
ความเข้มข้นสูงสุดใน
INCI name
Chemical name
เครือ่ งสาอางพร้อมใช้ (%)
Camphor Benzalkonium
N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-36
Methosulfate
ylidenemethyl)-anilinium methyl sulfate
Homosalate
Benzoic acid, 2-hydroxy-,3,3,510
trimethylcyclohexyl ester
Benzophenone-3
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
10
(Oxybenzone)
Phenylbenzimidazole
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
8
Sulfonic Acid
and its potassium, sodium and
(คานวณในรูปกรด)
triethanolamine salts
(Ensulizole)
Terephthalylidene
3,3’-(1,4-Phenylenedimethylene)10
Dicamphor
bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo(คานวณในรูปกรด)
Sulfonic Acid
[2,2,1]hept-1-ylmethanesulfonic acid)
and its salts
(Ecamsule)
Butyl
1-(4-tert -Butylphenyl)-3-(45
Methoxydibenzoylmethane methoxyphenyl)propane-1,3-dione
(Avobenzone)
Benzylidene Camphor
alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene) toluene6
Sulfonic Acid
4-sulfonic acid and its salts
(คานวณในรูปกรด)
Octocrylene
2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 210
ethylhexyl ester
(คานวณในรูปกรด)
Polyacrylamidomethyl
Polymer of N-{(2 and 4)-[(26
Benzylidene
oxoborn-3-ylidene)methyl] benzyl}
Camphor
(acrylamide)
Ethylhexyl
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate
10
Methoxycinnamate
Octyl methoxycinnamate
(Octinoxate)
PEG-25 PABA
Ethoxylated ethyl-4-aminobenzoate
10

13

ตารางที่ 4 สารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีท่อี าจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ.2560 ใน
ประเทศไทย (ต่อ)
ชื่อสารกันแดด
ความเข้มข้นสูงสุดใน
INCI name
Chemical name
เครือ่ งสาอางพร้อมใช้ (%)
Isoamyl p-methoxycinnamate Isopentyl-4-methoxycinnamate
10
(Amiloxate)
Ethylhexyl Triazone
2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2’ethylhexyl-1’ oxy)-1,3,5-triazine
5
(Octyl triazone)
Drometrizole trisiloxane
Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,315
tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)disiloxanyl)propyl)
Diethylhexyl Butamido
Benzoic acid, 4,4-[[6-[[(1,1Triazone
dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]ami
no]1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino)bis10
,bis-(2-ethylhexyl)] ester
(Iscotrizinol)
4-Methylbenzylidene
3-(4’-Methylbenzylidene)-d-1
camphor
camphor
4
(Enzacamene)
Ethylhexyl salicylate
2-Ethylhexyl salicylate
(Octyl salicylate)
5
(Octisalate)
Ethylhexyl Dimethyl PABA 2- ethylhexyl 4dimethylamino)benzoate
8
Octyl dimethyl PABA
(Padimate O)
Benzophenone-4 (INCI)
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone5
Benzophenone-5 (INCI)
5-sulfonic acid and its sodium salt
(คานวณในรูปกรด)
(Sulisobenzone)
Methylene Bis-enzotriazolyl 2,2’-Methylene-bis-6-(2HTetramethylbutylphenol
benzotriazol-2yl)-4-(tetramethyl10
butyl)-1,1,3,3-phenol (Bisoctrizole)
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ตารางที่ 4 สารป้ องกันแสงแดดแบบเคมีท่อี าจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ.2560 ใน
ประเทศไทย (ต่อ)
ชื่อสารกันแดด
ความเข้มข้นสูงสุดใน
INCI name
Chemical name
เครือ่ งสาอางพร้อมใช้ (%)
Disodium Phenyl
Sodium salt of 2,2 ่่ -bis(1,4Dibenzimidazole
phenylene)-1H benzimidazole-4,610
Tetrasulfonate
disulfonic acid
(คานวณในรูปกรด)
(Bisdisulizole disodium)
Bis-Ethylhexyloxyphenol
2,2- (6-(4- methoxyphenyl)-1,3,5Methoxyphenyl Triazine
triazine-2,4- diyl)bis(5-((2ethylhexyl) oxy)phenol)
(Bemotrizinol)
Polysilicone-15
Polysilicone-15
10
Titanium dioxide*
Titanium dioxide
25
Diethylamino hydroxybenzoyl Benzoic acid, 2-[-4-(diethylamino)hexyl benzoate
210
hydroxybenzoyl]-,hexylester
Menthyl anthranilate
Methyl anthranilate
5
Zinc oxide*
Zinc oxide
25
Tris-biphenyl triazine Tris- 1,3,5-Triazine, 2,4,6- tris(1,1'biphenyl
biphenyl)-4-yl-,
10
triazine (nano)**
including as nanomaterial
หมายเหตุ
*สารนี้อาจใช้ เป็ นสีในเครื่องสาอางได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความ
ในมาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ.2558
** 1. ห้ ามใช้ ในผลิตภัณฑ์ประเภทพ่นละออง (spray) 2. สาหรับวัตถุดิบในรูปของนาโนอนุญาตให้ ใช้ ได้ โดย
ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ค่ามัธยฐาน (median) ของขนาดอนุภาคตั้งต้ นมากกว่า 80 นาโนเมตร (nm) ความ
บริสทุ ธิ์ต้อง ≥ 98% และไม่เคลือบ (Uncoated)
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ภาพที่ 3 แสดงความแตกต่างของกลไกการป้ องกันแสงแดดของสารกันแดด 2 กลุ่ม
2.2 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์(3,24)
2.2.1 การประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีช่วงกว้าง (broad spectrum)
ในสหรัฐอเมริกา USFDA ได้ กาหนดให้ ใช้ critical wavelength (CW) เป็ นค่าชี้วัดประสิทธิภาพใน
การป้ องกันรังสียูวีเอ (UV-A protection) และประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสีช่วงกว้ างครอบคลุมทั้งยูวีเอ
และยูวีบี (broad spectrum) ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (FDA 2011)
ขั้นตอนการวัดคือ
1. ทาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลงบน polymethylmethacrylate (PMMA) plates ในปริมาณ 0.75
mg/cm2 จานวน 3 แผ่น
2. จากนั้นฉายรังสียูวีท่คี วามเข้ มข้ น 80 mJ/cm2 ลงไป เพื่อเป็ นการทดสอบความคงตัวต่อแสงแดด
(photostability) ของผลิตภัณฑ์ก่อนวัดจริง
3. วัดค่าการดูดซับรังสียูวีในช่วง 290-400 nm
โดยค่า critical wavelength (CW) คือ ความยาวคลื่นที่มีพ้ ืนที่ใต้ กราฟการดูดซับแสงเป็ น 90% ของ
พื้นที่ใต้ กราฟทั้งหมด
ซึ่ง US FDA กาหนดไว้ ว่าผลิตภัณฑ์ท่มี ีค่า CW มากกว่าหรือเท่ากับ 370nm ขึ้นไปจึงจะสามารถ
แสดงข้ อความ broad spectrum ลงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ได้ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แผนภูมแิ สดงการดูดซับแสงของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ชนิด A ที่มีค่า critical wavelength เท่ากับ 340 nm ไม่จัดเป็ น broad
spectrum sunscreen
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ชนิด B มีค่า critical wavelength เท่ากับ 380 nm จัดได้ ว่าเป็ น broad
spectrum sunscreen
2.2.2 การประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV-B
ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV-B ได้ แก่ ค่า Sun Protection
Factor (SPF) ซึ่งถูกเสนอขึ้นโดย USFDA ในปี ค.ศ. 1978 คานวณจากอัตราส่วนระหว่างปริมาณรังสีท่นี ้ อย
ที่สุดที่ทาให้ ผิวหนังเกิดอาการร้ อนแดง (minimal erythemal dose; MED) ระหว่างผิวที่ทาผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด (protected skin) เทียบกับผิวที่ไม่ได้ ป้องกันแสงแดด(unprotected skin) ดังสมการต่อไปนี้
SPF =

MED of protected skin
MED of unprotected skin

โดยกาหนดให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในปริมาณ 2 มิลลิกรั ม ต่อพื้ นที่ผิวหนัง 1 ตาราง
เซนติเมตร (2 mg/cm2) คัดเลือกอาสาสมัครที่มีผิวหนังแบบที่ I, II และ III ตามมาตรฐานของ Fitzpatrick
กลุ่มละ 10 - 20 คน แล้ วทาการฉายแสงยูวีในปริมาณต่างๆกันลงบนแผ่นหลังของอาสาสมั คร โดยใช้ xenon
arc lamp เป็ นแหล่งกาเนิดแสง ซึ่งจะทดสอบกับผิวหนังที่ทาและไม่ได้ ทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด อ่านผล
หลังการทดสอบแล้ ว 16-24 ชั่วโมง จากนั้นคานวณหาค่า SPF โดยใช้ สมการข้ างต้ นและหาค่าเฉลี่ยจากการ
ทดสอบในอาสาสมัครทั้งหมด
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ค่า SPF ที่ได้ จะเป็ นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV-B ของผลิตภัณฑ์น้ัน ทั้งนี้ต้อง
ทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดอ้ างอิง (SPF reference sunscreen formulation) ควบคู่ทุกครั้ง โดย
เลือกใช้ high หรือ low SPF reference sunscreen formulation อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นกับค่า SPF ที่คาดว่าจะ
ได้
Diffey ได้ เสนอวิธีการประเมินค่า SPF ในระดับห้ องทดลอง (SPF in vitro) เป็ นครั้งแรก ในปี ค.ศ.
1989(24) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดหรื อคัดเลือกสูตรตารั บ (screening)
โดยอาศัยการวัดค่าการดูดซับ (absorption) หรือการแพร่ผ่าน (transmission) ของแสงยูวีในช่วง 290-400
นาโนเมตร ผ่านผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดปริมาณ 2 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่ทาลงบนแผ่นทดสอบ
(suitable substrates) เช่น ผิวหนังหนู (mouse epidermis) หรือผิวหนังมนุษย์ (human epidermis) หรือแผ่น
โพลิเมอร์ชนิดต่างๆ (polymer-based substrates) เช่น Poly-methyl-meta-acrylate (PMMA) เป็ นต้ น แล้ ว
คานวนหาค่า SPF ซึ่งในปัจจุบัน มีการนาเทคนิคข้ างต้ นมาพัฒนาจนเป็ นเครื่องตรวจวัด SPF sunscreen
analyzer ค่า SPF คานวนได้ จากสมการต่อไปนี้

หมายเหตุ

E(λ) คือ the spectral irradiance at wavelength λ of the light spectrum used
ε(λ) คือ the action spectrum of delayed erythema in human skin
T(λ) คือ the spectral transmission at wavelength λ of the tested product

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีค่า SPF 30 หมายถึง การทาผลิตภัณฑ์น้ ีจะช่วยให้ ผิวหนังทนต่อ
แสงแดดได้ นานกว่าเดิม 30 เท่า ตัวอย่างเช่น ในสภาวะปกติ ผิวหนังเกิดอาการร้ อนแดงเมื่อตากแดดเป็ นเวลา
10 นาที การใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีค่า SPF 30 จะช่วยให้ ตากแดดได้ นานขึ้น 30 เท่า นั่นคือ 300
นาที หรือ 5 ชั่วโมง โดยผิวไม่เกิดอาการร้ อนแดง ตารางที่ 5 และภาพที่ 5 แสดงระดับการปกป้ องของสาร
กันแดดตามค่า SPF
ตารางที่ 5 ระดับการปกป้ องของ SPF
ค่า SPF
ร้อยละการดูดซับรังสี UV-B
2
50.0
4
75.0
8
87.5
15
93.3
20
95.0
30
96.7
45
97.8
50
98.0
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงระดับการปกป้ องของสารกันแดด
สมาคมโรคผิวหนังในอเมริกา The American Academy of Dermatology (AAD) ได้ ให้ คาแนะนา
การป้ องกันมะเร็งโรคผิวหนัง โดยใช้ ครีมกันแดดประเภทป้ องกันแสง UVA และ UVB ได้ 30% หรือ
มากกว่านั้น
สาหรั บ แดดที่ร้ อ นระอุในเมื อ งไทย และ UV Index สูงมาก แนะน าให้ เ ลื อ กผลิ ตภัณ ฑ์ท่ีมี SPF
มากกว่า 30 ขึ้นไป อย่างไรก็ตามสารกันแดดที่มี SPF 30 ป้ องกันรังสี UV-B ได้ 97 % ในขณะที่ SPF
มากกว่า 50 ป้ องกันได้ 98% ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย จึงอาจไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องเลือกใช้ ครีมกัน
แดดที่มี SPF มากกว่า 30 เมื่อเทียบกับราคาที่สูงขึ้นมาก และในประเทศไทยอนุ ญาตให้ อ้างค่าการปกป้ อง
สูงสุดได้ ท่ี SPF 50 หากมากกว่านั้น ผลิตภัณฑ์จะระบุว่า SPF 50+
2.2.3 การประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV-A
ประสิทธิภาพการป้ องกันรังสี UV-A มีการประเมินหลายวิธีแตกต่างกันในแต่ละประเทศและยังไม่มี
วิธีการประเมินที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ในประเทศไทยให้ ใช้ วิธีการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใน
การป้ องกันรังสี UV-A ตามมาตรฐาน International Organization of Standardization (ISO) หรือวิธีตาม
มาตรฐานสากลอื่น ได้ แก่ มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น The Japan Cosmetic Industry Association: JCIA,
2012 (PA) มาตรฐานของสหภาพยุโรป (UV-A seal; UVA-PF/SPF > 1/3) และมาตรฐาน Boots Star
Rating (Boots Star Rating 2004) วิธีการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการป้ องกันรังสี UV-A ได้
สรุปไว้ ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV-A ที่ใช้ ในประเทศไทย
วิธีการประเมิน
UVA-PF to SPF ratio
PPD
Boots Star Rating (2004)

การแปลผล
UVA-PF/SPF > 1/3
Protection grade of UVA (PA)+,++,+++,++++
1 star – 5 stars

ค่าการประเมินการป้ องกัน UV-A ที่พบได้ บ่อยคือ PA : Protection of UVA ใช้ การวัดการ
เปลี่ ย นแปลงของ skin pigmentation หรื อ วั ดความดาของผิ ว ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป หลั งจากสัมผั สแสง
กับ UVA โดยตัวบ่งชี้ค่าของการวัดการปกป้ องของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว จะเป็ นช่วงตั้งแต่ 1 - 16 โดยค่า 1
หมายถึงมีการปกป้ องน้ อยที่สุด ค่ า PA ที่บอกถึงระดับในการป้ องกันรั งสี UVAจะสัมพั นธ์กับเครื่องหมาย
+ โดยสมาคมอุตสาหรรมเครื่องสาอางประเทศญี่ปุ่นเป็ นผู้ริเริ่มนามาใช้ ในปี 2006 สูงสุด 3 ระดับ คือ
PA+++
ปั จ จุ บั น ปี 2013
ได้ ออกมาตรฐานมาใหม่ ISO 24442:2011ที่ ใ ช้ กั บ ร่ า งกายเป็ น 4
ระดับ PA++++ ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงค่า PA และค่าการปกป้ อง

โดยผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดประเทศญี่ปุ่นจะต้ องระบุค่า PA ไว้ ในฉลากสินค้ า ซึ่งแปลผลได้ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงการแปลผลประเมินการป้ องกัน UV-A ด้ วยค่า PA
PA
+
++
+++
++++

ค่าการปกป้อง (เท่าของผิวปกติ)
1-3
4-7
8-15
16+

ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA
เริ่มต้ น (ป้ องกันได้ น้อย)
ปานกลาง (ทางานในร่ม)
สูง (ทางานกลางแดด)
สูงสุด (ทางานกลางแดดตลอดเวลา)
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สาหรับคุณสมบัติในการคงอยู่กบั ผิวพิจารณาจากการทนนา้ ซึ่งองค์การอาหารและยาประเทศอเมริกา
กาหนดไว้ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ น Water-resistant หมายถึง สารกันแดดที่ยังสามารถรักษาระดับของ SPF ให้ เท่าเดิม
หลังจากโดนนา้ ไปจะทนอยู่ได้ ประมาณ 40 นาที เมื่อนา้ สัมผัสกับผิว เหมาะสาหรับโดนเหงื่อ โดนนา้ สงกรานต์
หรือเดินเที่ยวโดนฝนทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ น Waterproof หมายถึง สารกันแดดที่ยังสามารถรักษาระดับของ SPF ให้ เท่าเดิม
หลังจากโดนนา้ ได้ ดีมาก โดนนา้ ไปจะอยู่ได้ เป็ นเวลา80 นาที เหมาะสาหรับ ว่ายนา้ หรือเล่นสกีนา้ กิจกรรม
ทางนา้ ต่างๆ
2.2.4 การประเมินประสิทธิภาพในการกันน้ าของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
USFDA ได้ กาหนดวิธกี ารทดสอบประสิทธิภาพในการกันนา้ ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ให้ อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์แล้ วลงไปแช่ในอ่างนา้ วนในร่ม ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ ท่ี 23-32° C เป็ น
เวลา 20 นาที
2. จากนั้นขึ้นจากนา้ เป็ นเวลา 20 นาที แล้ วลงไปแช่นา้ เป็ นครั้งที่ 2 นาน 20 นาที
3. จากนั้นให้ อาสาสมัครขึ้นจากนา้ รอจนผิวบริเวณที่จะทาการทดสอบแห้ งแล้ วจึงทาการวัดค่า SPF
ซึ่งใช้ เวลาในการแช่นา้ ทั้งหมด 40 นาที
โดยกาหนดให้ ใช้ ค่า SPF ที่วัดได้ เป็ นค่า SPF ของผลิตภัณฑ์และอ้ างได้ ว่าผลิตภัณฑ์สามารถกันนา้ ได้
ในระดับ Water Resistant
นอกจากนี้ ยังได้ กาหนดวิธกี ารทดสอบประสิทธิภาพในการกันนา้ ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดใน
ระดับ Very Water Resistant โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ให้ อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์แล้ วใช้ เวลาอยู่ในอ่างนา้ วนในร่ม ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ ท่ี 23-32° C
2. โดยแช่นา้ 4 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 80 นาที
3. จากนั้นให้ อาสาสมัครขึ้นจากนา้ รอจนผิวบริเวณที่จะทาการทดสอบแห้ งแล้ วจึงทาการวัดค่า SPF
กาหนดให้ ใช้ ค่า SPF ที่วัดได้ เป็ นค่า SPF ของผลิตภัณฑ์ในระดับ Very Water Resistant
สหภาพยุโรปมีวิธกี ารทดสอบประสิทธิภาพในการกันนา้ ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดคล้ ายกันกับ
US FDAแตกต่างกันที่ระยะเวลาการขึ้นจากนา้ ในระหว่างการแช่นา้ แต่ละครั้ง ซึ่งจะใช้ เวลาขึ้นจากนา้ 15 นาที
ถ้ าผลการทดสอบ SPF หลังแช่นา้ นาน 40 นาที หรือ 80 นาทีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของค่า SPF
ก่อนแช่นา้ แสดงว่าผ่านการทดสอบสามารถใช้ ข้อความ Water Resistant (40 minutes) หรือ Water
Resistant (80 minutes) ได้ ตามลาดับ
ในประเทศไทยหากต้ องการติดฉลากหรือแสดงข้ อความค่าความสามารถในการกันนา้ ของผลิตภัณฑ์
ป้ องกันแสงแดดต้ องผ่านการทดสอบโดยวิธตี ามมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับ โดยผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดดที่ผ่านการทดสอบกับนา้ รวมเวลาทั้งสิ้น 40 นาที สามารถแสดงข้ อความ Water resistance หรือ
Water resistance (40) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ผ่านการทดสอบกับนา้ รวมเวลาทั้งสิ้น 80 นาที สามารถ
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แสดงข้ อความ Very water resistance หรือ Very water resistance (80) ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ ใช้ ข้อความ
Water Proof หรือ Sweat Proof บนฉลากผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
2.3 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
มีการศึกษาพบว่ า ในชีวิ ตประจาวัน ผู้บริ โภคใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในปริ มาณน้ อยกว่ า 2
mg/cm2 หรือประมาณ 1/2 ช้ อนชา ทาให้ ท่วั ใบหน้ าหรือลาคอ หรือ 1-2 ช้ อนโต๊ะสาหรับแขนและขา
เพื่อที่จะได้ ค่า SPF ตามที่ระบุเอาไว้ บนฉลาก ทาให้ ผิวหนังได้ รับการป้ องกันแสงแดดจากผลิตภัณฑ์น้อยกว่า
ค่า SPF ที่ระบุไว้ 23 ดังนั้นการทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้ บ่อยขึ้นเมื่อต้ องตากแดดเป็ นเวลานาน เช่น ทา
ซา้ ทุกสองถึงสามชั่วโมงจะช่วยปกป้ องผิวจากแสงแดดได้ ดีย่ิงขึ้น การเลือกใช้ มีหลักดังนี้
1.กรณีผิวแพ้ ง่าย หรือผิวเด็กนั้น
 เลือกผลิตภัณฑ์ท่ผี สมสารกันแดดอย่าง Zinc Oxide และ Titanium Dioxide ( กลุ่ม Physical
Sunscreen) เพราะไม่ตกค้ างหรือดูดซึมสู่ผิว และอุดตันรูขุมขนน้ อย
 เลี่ยงนา้ หอม Fragrance Oil โดยเฉพาะนา้ มันจากลาเวนเดอร์ (Lavender oil) นา้ มันจากพืช
ตระกูลส้ ม มะนาว มะกรูด (Citrus Oil) เพราะทาให้ ผิวระคายเคืองง่ าย เมื่อโดนแดด ทางที่ดีมองหาสูตร
ปราศจากนา้ หอมที่บอกว่า Fragrance Free หรือ Perfume Free ดีท่สี ดุ
 เลี่ ย งสู ต รที่ผ สมแอลกอฮอล์ (Alcohol) เพราะสามารถก่ อ ให้ เ กิด อนุ มู ล อิ ส ระกั บ ผิ ว ได้ และ
ก่อให้ เกิดความระคายเคืองได้ ในผิวแพ้ ง่าย
2. หากต้ องทากิจกรรมที่โดนนา้ หรือเป็ นคนมีเหงื่อออกมากก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ท่รี ะบุว่าเป็ น Water
Resistance (กันแดดได้ 40 นาทีหากว่ายนา้ ) / Very Water Resistance, Waterproof (กันแดดได้ 80 นาที
หากว่ายนา้ ) ซึ่งมักเป็ น chemical sunscreens โดยมักทาให้ หน้ าดูมันเงาเนื่องจากผลิตภัณฑ์สร้ างชั้นฟิ ลม์ท่ี
สามารถทนนา้ ได้
3. เลือกเนื้อผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะกับสภาพผิว ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กนั แดดนั้นมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ น Cream, Lotion, Gel , Spray เช่น ผิวหน้ ามันควรเลือกสูตร Gel หรือ Spray อีกทั้งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
กันแดดที่ผสมสารปรับสีผิวให้ กระจ่างใส หรือสารต้ านอนุมูลอิสระป้ องกันริ้วรอยก่อนวัย ให้ สามารถเลือกได้
4. ผลิตภัณฑ์กนั แดด ห้ ามแช่เย็น เพราะจะทาให้ ประสิทธิภาพการกันแดดของสารกันแดดกลุ่มเคมีคัล
(Chemical Sunscreen) ลดลง เนื่องจากเกิดการตกผลึกของสารกันแดดแยกชั้นออกจากส่วนผสม แนะนาให้
เก็บในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อน หลีกเลี่ยงแสงแดดในบริเวณที่เก็บ หากหมดอายุควรทิ้ง อย่าเสียดาย
5. พึงตระหนักว่าในโลกนี้ไม่มีผลิตภั ณฑ์กันแดดใดๆ ที่กัน UVA และ UVB ได้ สมบูรณ์แบบ 100%
และการทาผลิตภัณฑ์กนั แดดเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในการป้ องกันความเสียหายของ DNA ที่ผิวเรา สิ่งที่ควรทาไป
ควบคู่กนั ไป คือการเลี่ยงแดดในช่วง 11.00-13.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงที่มีความเข้ มข้ นของรังสี UV มากที่สุด กาง
ร่มหรือหลบแดดเท่าที่ทาได้ และควรสวมแว่นตากันแดดที่มีการเคลือบสารกรองรังสี UV เพื่อปกป้ องดวงตา
เป็ นประจา
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3

กระบวนการสมานแผล

กระบวนการสมานแผลเป็ นกระบวนการของร่ างกายที่มีความซับซ้ อน เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบทางชีวภาพและภูมิค้ ุมกัน กระบวนการสมานแผลประกอบด้ วย 4 ระยะ ที่ต่อเนื่อง ทับซ้ อน และแม่นยา
ดังนั้นการขัดขวาง การเกิดความผิดปกติ หรือการยืดระยะเวลาของกระบวนการสมานแผล จะส่งผลโดยตรงให้
การสมานแผลช้ าลงหรือไม่เกิดการสมานของแผลเรื้อรัง กระบวนการสมานแผล 4 ระยะหลัก(25,26) ได้ แก่
1. hemostasis
2. Inflammation
3. Proliferation
4. Remodeling
1. Hemostasis กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเกิดบาดแผล หลอดเลือดจะเกิดการหดตัว
(vasoconstriction) จากผลของ vasoactive mediators (epinephrine, norepinephrine, prostaglandins,
serotonin, และ thromboxane) เพื่อลดการสูญเสียเลือด เกล็ดเลือดจะเกาะกลุ่ มกันและสร้ างไฟบรินเพื่อ
ห้ ามเลือด ก่อนไฟบรินและเนื้อเยื่อรอบข้ างจะหลั่ง pro-inflammatory cytokines และ growth factors เช่น
transforming growth factor (TGF)-ß, platelet-derived growth factor (PDGF), fibroblast growth factor
(FGF), และ epidermal growth factor (EGF)
เมื่ อ สามารถห้ ามเลื อ ดได้ แล้ ว เซลล์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการอั ก เสบจะเคลื่ อ นตั ว มายั ง แผล
(chemotaxis) และกระตุ้นเข้ าสู่ระยะต่อไป นั่นคือระยะ inflammation
2. Inflammation ระยะนี้จะเริ่ มต้ นเมื่อเกิดการแทรกซึ มของ neutrophils, macrophages และ
lymphocytes เข้ าสู่บริเวณแผล หน้ าที่หลักของ neutrophils คือ การกาจัดเชื้อโรค ตลอดจนเศษของเซลล์
(cellular debris) ที่อยู่ บริเวณแผล ซึ่งจะพบ neutrophils ได้ ภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการเกิดแผล
ส่วน macrophage มีหน้ าที่ในการสมานแผลหลายประการ ในช่วงแรกของการเกิดแผล macrophage จะหลั่ง
cytokines เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการอักเสบ โดยการกระตุ้น leukocytes อื่นๆ และ macrophages
ยังเหนี่ยวนาและกาจัด apoptotic cells (รวมทั้ง neutrophils) เมื่อ macrophages ทาลาย apoptotic cells
แล้ ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ไปกระตุ้น keratinocytes, fibroblasts, และ angiogenesis เพื่อกระตุ้นการ
สร้ า งเนื้ อเยื่ อ ใหม่ ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ macrophages จะส่ ง เสริ ม ให้ ก ระบวนการสมานแผลเข้ าสู่ ร ะยะ
proliferation
T-lymphocytes เคลื่ อนตัวมายังบริ เวณแผล ตามด้ วย inflammatory cells และ
macrophages ซึ่งจะพบได้ สูงสุดในช่วงท้ ายของระยะ proliferation และช่วงต้ นของระยะ remodeling จะ
พบ T-lymphocytes ได้ ประมาณ 72 ชั่วโมงหลังจากการเกิดบาดแผล บทบาทของ T-lymphocytes ยังไม่
ทราบแน่ชัด แต่การชะลอการแทรกซึมมายังบริเวณแผลของ T-lymphocytes ส่งผลให้ การสมานแผลเกิดได้
ไม่ดี
นอกจากนี้ gamma-delta T- 5 cell ของผิวหนัง เกี่ยวข้ องกับการสมานแผล ได้ แก่ การรักษา
บูรณภาพของเนื้อเยื่อ การป้ องกันเชื้อโรค และการควบคุมการอักเสบ กรณีท่ไี ม่มี gamma-delta T-cell
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หรือมีน้อย จะส่งผลให้ แผลปิ ดได้ ช้าลงและลดการ proliferation ของ keratinocytes บริ เวณแผล โดย
lymphocytes มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ ุมกันเป็ นหลัก
3. Proliferation ระยะนี้จะเกิดขึ้นตามหลัง หรือเหลื่อมลา้ กับระยะ inflammation การสมานแผลจะ
เข้ าสู่ระยะนี้เมื่อเกิดการสร้ างเยื่อบุผิวใหม่ (re-epithelialization) ในชั้นหนังแท้ ท่ซี ่ อมแซมตัวเองแล้ วจะ
พบ fibroblasts และเซลล์เยื่อบุผิวได้ มาก โดยจะช่ วยส่งเสริมการสร้ างเส้ นเลือดฝอยใหม่ การสร้ าง
collagen และ granulation tissue ในขณะที่บริเวณพื้นของแผล (wound bed) fibroblasts จะสร้ างคอลลาเจน
glycosaminoglycans และ proteoglycans ซึ่งเป็ นส่วนประกอบสาคัญของ extracellular matrix (ECM) โดย
ที่ผิวหนังมีองค์ประกอบหลักของ ECM เป็ น type I และ type III collagen เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
proliferation และการสร้ าง ECM แล้ ว กระบวนการสมานแผลจะเข้ าสู่ระยะที่ 4 นั่นคือระยะ remodeling
4. Remodeling ในระยะนี้จะเกิดการถดถอย (regression) ของเส้ นเลือดฝอยที่ถูกสร้ างขึ้นใหม่ ทาให้
ความหนาแน่ น ของหลอดเลื อ ดบริ เ วณแผลกลั บ สู่ ภ าวะปกติ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของระยะนี้ คื อ ECM
remodeling เพื่อให้ มีสภาวะใกล้ เคียงเนื้อเยื่อปกติ นอกจากนี้ stem cells ยังมีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการ
สมานแผล กรณีของ epidermal stem cells ที่อยู่บริเวณรูขุมขน (hair follicles) และฐานของชั้นหนังกาพร้ า
เกี่ยวข้ องกับการแบ่งตัวของ keratinocytes ที่เคลื่อนตัวสู่ด้านบนของชั้นหนังกาพร้ าและการสร้ างเยื่อบุผิวใหม่
ของแผล
ส่วน bone marrow-derived cells มีอวั ยวะเป้ าหมายอยู่ ท่ีผิว หนั งปกติ และไขกระดู ก จะพบ
hematopoietic stem cells และ mesenchymal stem cells โดย bone marrow-derived cells สามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็ นเซลล์ ได้ หลายชนิด ได้ แก่ adipocytes, osteoblasts, chondrocytes, fibroblasts,
และ keratinocytes
endothelial progenitor cells ที่มาจาก hematopoietic stem cells เป็ นเซลล์หลักที่สนับสนุนการสร้ าง
หลอดเลือดใหม่ ทั้ง bone marrow-derived cells และ endothelial progenitor cells เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
สมานแผล การที่เกิดภาวะออกซิเจนต่า (hypoxia) เมื่อเกิดแผลแล้ วจะเกิดการเหนี่ยวนาให้ เกิดการเคลื่อนที่
ของ endothelial progenitor cells เข้ าสู่กระแสเลือด ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของกระบวนการสร้ างหลอดเลือดใหม่
กระบวนการและระยะเวลาสมานแผล แสดงโดยสรุปดัง ภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 กระบวนการและระยะเวลาสมานแผล
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4. บัวบก ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ทีส่ าคัญ และการนาไปใช้
ปัจจุบันมีงานวิจัยเพื่อค้ นหาสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ รักษาอาการทางผิวหนังของมนุษย์เนื่องจากพืช
สมุนไพรมีส่วนประกอบทางเคมีหลายชนิด และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ หนึ่งในพื ชสมุนไพรที่ใช้
รักษาอาการทางผิวหนัง ได้ แก่ บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.)
4.1 ข้อมูลทางพฤษศาสตร์(4-6,27)
บัวบกเป็ นพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ท่มี ีประโยชน์มากมาย จัดอยู่ในวงศ์ Apiaceae หรื อ
Umbeljiferae มีช่ ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica นอกจากนี้ยังมีช่ืออื่นๆอีก ได้ แก่ Hydrocotyle
asiatica L, Hydrocotyle lunata Lam, Centella coriacea Nannfd เป็ นต้ น
บัวบกเป็ นพืชที่พบได้ ท่วั ไปในเขตร้ อน ได้ แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และตามหมู่ เกาะ
ต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิก บัวบกเป็ นพืชล้ มลุก มีอายุหลายปี เลื้อยยาวไปตามพื้นดิน แตกรากและใบตาม
ข้ อ ใบเดี่ยวเป็ นรูปไต ขอบใบจักมนๆ ออกเป็ นกระจุ กที่ข่อๆละ 2-10 ใบ ดอกออกเป็ นช่อคล้ ายร่ มเดี่ยวๆ
หรือมี 2-5 ช่อ ช่อหนึ่งมักมี 3-4 ดอก ก้ านช่อดอกเมื่อแรกตั้งตรง ต่อไปจะโค้ ง ริ้วประดับมี 2-3 ใบ ก้ าน
ดอกย่ อยสั้นมาก กลีบดอกสีม่ วงอมแดง โคนดอก มีสีจาง เกสรตัวผู้ มีขนาดสั้น ผลเป็ นผลแห้ งไม่ มีเนื้อ มี
ลักษณะแบนและแตกได้
อย่างไรก็ตามมักเกิดความสับสนระหว่ างบัวบกกับแว่ นแก้ ว (Hydrocotyle umbellata L.) ซึ่งเป็ นพืชใน
วงศ์เดียวกันกับบัวบก แต่สามารถจาแนกแว่ นแก้ วออกจากบัวบกได้ ด้วยการสังเกตด้ วยตาเปล่า กล่าวคือแว่น
แก้ วมีใบกลมและผิวด้ านบนเป็ นมัน ขอบหยักเว้ าตื้นและกว้ าง ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9

ภาพที่ 8 บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.)

ภาพที่ 9 แว่นแก้ ว (Hydrocotyle umbellata L.)

สมุนไพรบัวบกนอกจากจะมีสรรพคุณรักษาอาการทางผิวหนังแล้ ว ยังมีฤทธิ์อีกหลายประการ เช่น ฤทธิ์
ต้ านเชื้อแบคทีเรีย(7-9) ฤทธิ์ต้านเชื้อรา(9) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(9-10) ฤทธิ์ต้านมะเร็ง12 ฤทธิ์แก้ ปวด(9) ลด
การอักเสบ(9,13) เป็ นต้ น
4.2 สารออกฤทธิ์ทีส่ าคัญ
ในบัวบกประกอบด้ วยสารหลายชนิด(7) เช่น Asiaticoside, Madecassoside ซึ่งเป็ นไกลโคซัยด์ ที่มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ บราโมซัยด์ บรามิโนซัยด์ กรดมาดิแคสซิค ไธอะมิน (วิตามินบี 1) ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี
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2) ไพริดอกซิน (วิตามินบี 6) วิตามินเค แอสพาเรต กลูตาเมต ซีริน ทรีโอนีน อะลานีน ไลซีน ฮีสที
ดิน แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม เป็ นต้ น ซึ่งในส่วนของสารสาคัญ Terpenoids Compound แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทด้ วยกัน คือ
1. สารประกอบ Mono and Sesquiterpene Compounds
2. สารประกอบ Triterpene Compound หรือที่เรียกว่า centelloids ซึ่งเป็ นสารประกอบที่พบมากทีสุดใน
บัวบก โดยประกอบด้ วย สารสาคัญ 4 ชนิด ได้ แก่(7)
2.1 กรดอะเซียติก (Asiatic acid)
2.2 กรดมาเดคาสสิก (Madecassic acid)
2.3 อะเซียติโคไซด์ (Asiaticoside)
2.4 มาเดคาสโซไซด์(Madecassoside)
โครงสร้ างทางเคมีของสาร Centelloids ทั้ง 4 ชนิด แสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 โครงสร้ างทางเคมีของสารสาคัญประเภท centelloids 4 ชนิด ที่พบมากที่สดุ ในบัวบก(13-14)
ปริมาณ centelloids พบได้ สูงที่สุดในใบ รองลงมาคือ ดอก และผล โดยพบได้ 19.5, 10.8, และ
9.8 มิลลิกรัมต่อกรัมผงพืช ตามลาดับ และพบความแตกต่างของปริมาณสารในบัวบกที่เก็บเกี่ยวจาก
สถานที่ต่างๆ และช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว(28) นอกจากสาร 4 ชนิดนี้แล้ ว บัวบกยังประกอบด้ วย centelloid
triterpenoids ชนิดอื่นๆ ได้ แก่ asiaticoside C, asiaticoside D, asiaticoside E, asiaticoside F,
centellasaponin B, centellasaponin C, isothankunic acid, และ oleanane type saponins เช่น terminolic
acid, centellasaponin D เป็ นต้ น นอกจากนี้บัวบกยังประกอบด้ วย volatile oil, pectin, alkaloids เป็ นต้ น7,14
สารสาคัญที่ได้ จากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการสมานแผล ทาให้ แผลหายเร็ว มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย
ฆ่ า เชื้ อราและลดอาการอัก เสบ ช่ วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการสร้ า งคอลลาเจน ซึ่ งเปรี ย บเสมื อ นร่ า งแหที่
ประกอบกันเป็ นโครงสร้ างหลักของเซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่ างกาย และยังเป็ นผนังที่ห้ ุมล้ อมรอบหลอดเลือด
อีกด้ วยใบบัวบกจึงสามารถลดความดันเลือดได้ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ แก่เส้ นเลือด
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การศึกษาทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของ Centella asiatica มีการศึกษาทั้งในการ
ทดลองแบบในหลอดทดลอง (in vitro), และในสัตว์ทดลอง (in vivo) รวมถึงการศึกษาในเชิงคลินิก โดยใช้
สารสกัดจากบัวบกและ asiaticoside อย่างแพร่หลาย เช่น การสมานแผล (wound healing) การป้ องกันแผล
(ulcer-protective) เภสั ช วิ ท ยาของจิ ต ประสาท (psychoneuro-pharmacological) ฤทธิ์ ก ารต้ านจุ ล ชี พ
(antimicrobial) และฤทธิ์การต้ านไวรัส (antiviral)
การศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro), เกี่ยวกับฤทธิ์ในการสมานแผลของบัวบก ส่วนใหญ่ พยายาม
อธิบายกลไกการสมานแผลของบัวบก ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 กลไกการออกฤทธิ์สมานแผลของบัวบกในหลอดทดลอง
สารสกัด/สาร
กลไกการออกฤทธิ์สมานแผลของบัวบก
Total triterpenoids fraction of C. เพิ่มปริมาณ collagen และ cell layer fibronectin ใน human skin
asiatica (TTFCA) ประกอบด้ วย
fibroblasts17
asiatic acid (30%), madecassic
acid (30%), asiaticoside (40%)
Titrated extract of C. asiatica
เพิ่มการสังเคราะห์ collagen(18) เพิ่มระดับ intracellular free proline
(TECA) ประกอบด้ วย asiatic acid ใน human foreskin fibroblasts เกิดการเปลี่ยนแปลง gene expression
(30%), madecassic acid (30%), ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหลอดเลือดใหม่และการสมานแผล(19)
asiaticoside (40%)
Asiatic acid
เพิ่มการสังเคราะห์ collagen14 (type I 16) เพิ่มระดับ intracellular
free proline(15,18) เกิดการเปลี่ยนแปลง gene expression ที่เกี่ยวข้ อง
กับการสร้ างหลอดเลือดใหม่และการสมานแผล19,20
Madecassic acid
เพิ่มการสังเคราะห์ type I collagen20 เพิ่มระดับ intracellular free
proline18 เกิดการเปลี่ยนแปลง gene expression ที่เกี่ยวข้ องกับการ
สร้ างหลอดเลือดใหม์และการสมานแผล19,20
Asiaticoside
เพิ่มการสังเคราะห์ collagen(18-20) (type I 16, 18, 19) เพิ่มระดับ
intracellular free proline18 เกิดการเปลี่ยนแปลง gene expression ที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหลอดเลือดใหม่และการสมานแผล(19,20)
เปลี่ยนแปลง ยีนที่เกี่ยวข้ องกับ cell proliferation, cell cycle, และการ
สังเคราะห์ ECM และเพิ่มระดับ type I และ III procollagen mRNA
และโปรตีนเพิ่ม migration และ proliferation ของ fibroblast และเพิ่ม
การ สังเคราะห์ ECM เพิ่ม mRNA และโปรตีนของ fibronectin และ
type I collagen ลด metalloproteinase-I mRNA expression
Madecassoside
เพิ่มปริมาณ type I และ type III collagen(19) เกิดการเปลี่ยนแปลง
gene expression ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหลอดเลือดใหม่และการสมาน
แผล
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และในการศึกษาโดยใช้ สัตว์ทดลอง พบว่า asiaticoside ส่งเสริมและกระตุ้นการสมานแผลในหนู
ทดลองและยังช่ วยเพิ่ มความตึงผิวให้ กับผิวที่พ่ึงเกิดใหม่ สามารถรั กษารอยแผลเป็ นประเภท hypertrophic
scars และ keloids ได้ โดยลดการเป็ นพังผืดในแผล ป้ องกันการเกิดรอยแผลเป็ นใหม่ กลไกของการออกฤทธิ์
แบ่งได้ เป็ น 2 แบบได้ แก่ เพิ่มการสังเคราะห์ collagen และ acidic mucopolysaccharide และยับยั้งระยะการ
อักเสบ(inflammatory phase) ของ hypertrophic scars และ keloids นอกจากนี้ยังสามารถไปรบกวน
กระบวนการสร้ างแผลเป็ นโดยเพิ่มกิจกรรมของเซลล์ myofibroblasts และ immature collagen(29)
สาหรับการศึกษาในสัตว์ทดลอง (in vivo) เกี่ยวกับฤทธิ์ในการสมานแผลของบัวบก สามารถสรุปกลไก
และประสิทธิผลการสมานแผลของบัวบกได้ ดัง ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 กลไกและประสิทธิผลการสมานแผลของบัวบกในสัตว์ทดลอง
สารสกัด/สาร
สัตว์ทดลอง
กลไกและประสิทธิผลการสมานแผลของบัวบก
ยาขี้ผ้ งึ ยาครีม ยาเจลที่มี สาร Rats tensile strength29 เพิ่ม cellular proliferation เพิ่มการสังเคราะห์
สกัดนา้ ของบัวบก (1%)
collagen และ เพิ่ม tensile strength29
Asiaticoside solution (2%) SpragueDawley rats เพิ่มระดับสารต้ านอนุมูลอิสระ30, 31 เพิ่มระดับ
hydroxyproline และ tensile strength30
TECA, asiatic acid,
Rats
เพิ่ม dry weight, DNA, protein, hydroxyproline,
madecassic acid,
และการ สังเคราะห์ collagen32
asiaticoside
ส่วนผสมของ asiatic acid
Rats
เพิ่มการสังเคราะห์ collagen และ tensile strength
และ madecassic acid
และลด การเกิดแผลเป็ น33
Madecassoside
ICR mice
เพิ่มการสังเคราะห์ collagen เพิ่มการต้ านอนุมูล
อิสระ เพิ่มการ สร้ างหลอดเลือดใหม่34
Asiaticoside
Balb/c mice
เพิ่มการสร้ างหลอดเลือดใหม่ กระตุ้นการสร้ าง
vascular endothelial growth factor (VEGF),
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP1), interleukin-135
Asiaticoside
Sprague– Dawley rats ลดการอักเสบ36
การทดลองแบบ in vivo มีการศึกษาใน fibroblasts ระดับเซลล์ ชีวเคมี กลไกต่างๆ ตลอดจน
การศึกษาทางคลินิกในมนุษย์พบว่า สารสกัดบัวบกมีความเกี่ยวข้ องในการเร่ งสมานแผลในสภาวะที่มีความ
ผิดปกติของผิวหนั ง ทาให้ granuloma มีป ริ มาณที่ลดลงและทาให้ เ พิ่ มความทนต่ อแรงตึงของแผล
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสังเคราะห์ collagen เพิ่มขึ้น มีการเพิ่มจานวนของเซลล์ในชั้น germ layer และมีการ
ขยายตัวของ keratohyaline granules ในเนื้อเยื่อแผลเป็ นอีกด้ วย(6)
สาหรับการศึกษาทางคลินิกนั้น ในปี ค.ศ.2010 มีการศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกของสารสกัดบัวบก
ในรูปแบบรับประทานเพื่อสมานแผลที่เกิดจากเบาหวานและผลข้ างเคียงของยาแคปซูลสารสกัดบัวบก โดย
มีอาสาสมัครผู้ ป่วยเบาหวาน 200 ราย (วิเคราะห์ข้อมูลได้ 190 ราย) แบ่งผู้ป่วยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
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ได้ รับยาแคปซูลสารสกัดบัวบก 50 mg ต่อแคปซูล และกลุ่ มที่ได้ รับยาหลอก โดยรับประทานครั้งละ 2
แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร จากนั้นประเมินอาการโดยทั่วไป, ลักษณะแผล, ขนาดและความลึกของ
แผล ในวันที่ 7, 14, และ 21 พบว่า การหดตัวของแผลในกลุ่ มที่ได้ รับสารสกัดบัวบก ดีกว่ ากลุ่มที่ได้ รับยา
หลอก ซึ่งพบความแตกต่างทางสถิติต้ังแต่วันที่ 7 ของการรักษา โดย p-value ในวันที่ 7, 14, และ 21 <
0.001 ดังนั้นสารสกัดบัวบกจึงลดการเจริญเติ บโตมากเกินของเนื้อเยื่อ (tissue overgrowth) ส่งผลให้
เกิดแผลเป็ นหรือคีลอยด์ได้ น้อยกว่า และไม่พบผลข้ างเคียงที่รุนแรงใดๆในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม(36)
ต่อมาปี ค.ศ.2017 มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาขี้ผ้ ึง Centiderm (มีสารสกัดบัวบก
3%) กับยาครีม silver sulfadiazine 1% ในผู้ป่วย partial-thickness burn wound จานวน 75 ราย (สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 60 ราย) พบว่ า ผู้ป่วยที่ได้ รับยาขี้ผ้ ึง Centiderm ทาวันละ 1 ครั้ ง มีอาการดีข้ ึน มี
ระยะเวลาการสร้ างเยื่อบุใหม่ (re-epithelialization time) และระยะเวลาแผลสมานได้ สมบูรณ์ สั้นกว่ากลุ่มที่
ได้ รับยาครีม silver sulfadiazine
โดยระยะเวลาการสร้ างเยื่อบุใหม่ของกลุ่มที่ได้ รับยาขี้ผ้ ึง Centiderm
เท่ากับ 13.7±1.48 วัน ในขณะที่กลุ่มที่ได้ รับยาครีม silver sulfadiazine เท่ากับ 20.67±2.02 วัน และ
กลุ่มที่ได้ รับยาขี้ผ้ งึ Centiderm การสมานแผลเกิดสมบูรณ์ใน 14.67±1.78 วัน ในขณะที่กลุ่มที่ได้ รับยาครีม
silver sulfadiazine ใช้ เวลา 21.53±1.65 วัน จากผลการศึกษานี้แสดงให้ เห็นว่ า ยาขี้ผ้ ึงบัวบกมี
ประสิทธิผลการสมานแผลที่ดีกว่ายาครีม silver sulfadiazine และไม่พบผลข้ างเคียงที่รุนแรงใดๆ(23)
การทาบัวบกลงบนผิวในขนาดแนะนา ไม่ก่อให้ เกิดอาการพิษและเกิดผลข้ างเคียงค่อนข้ างน้ อย โดย
อาจก่อให้ เกิดผื่นแพ้ สัมผัสเมื่อใช้ ในรูปแบบทา ส่วนการใช้ บัวบกในรูปแบบรับประทานขนาดแนะนาอาจ
เกิดอาหาร ไม่ ย่อย คลื่นไส้ และปวดศีรษะ การได้ รับเกินขนาดจะทาให้ เกิดเวียนศีรษะและง่ วงซึม การ
รับประทานบัวบกทาให้ ระดับนา้ ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของระดับ
ไขมันในเลือดในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง การใช้ บัวบกนาน 20-60 วัน อาจทาให้ เกิดความเป็ นพิษต่อตับได้
จึงไม่ควรใช้ สารสกัดบัวบกนานเกิน6 สัปดาห์ แต่กรณีท่จี าเป็ นต้ องใช้ ควรหยุด 2 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มใช้ ใน
รอบถัดไป จากบัญชียาจากสมุนไพร ระบุข้ อควรระวังการใช้ เพิ่ มเติม กล่ าวคือ ระวังการใช้ ร่วมกับยาที่มี
กระบวนการเม็ททาบอลิซึมผ่ าน Cytochrome P450 (CYP450) เนื่องจากบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP
2C9 และ CYP 2C19(4)
4.3 การนาไปใช้
บัวบกเป็ นพืชสมุนไพรที่ใช้ มาเป็ นระยะเวลานานและมีประสิทธิผลดีจนเป็ นที่ยอมรับ ซึ่งบัวบกเป็ นหนึ่ง
ในพื ชสมุ นไพรที่บรรจุ อยู่ ในบั ญชี ยาหลั กแห่ งชาติ (บั ญ ชี ยาจากสมุ น ไพร)(4) มีข้อบ่ งใช้ เพื่ อทาสมานแผล
รับประทานแก้ ไข้ แก้ ร้อนใน และชา้ ในตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ เรื่อง บัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ บรรจุ ยาที่พัฒนาจากบัวบกอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร โดยยาครี มที่มีส่วนผสมสาร
สกัด 70 % เอทิลแอลกอฮอล์ ของใบบัวบกแห้ ง 7 % โดยนา้ หนัก ใช้ ทาบริเวณที่เป็ นแผลวันละ 1-3 ครั้ง
หรือตามแพทย์ส่งั มีสรรพคุณสมานแผล นอกจากนี้ยาแคปซูลหรือยาชงบัวบก ยังสามารถแก้ ไข้ แก้ ร้อนใน
และชา้ ในได้ โดยชนิดชงรับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม ชงนา้ ร้ อน 120-200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร หรือชนิดแคปซูล รับประทาน ครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 8 การบรรจุ ยาที่
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พัฒนาจากบัวบกอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติน้ ี แสดงให้ เห็นว่าบัวบกเป็ นพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิผลสูงในการ
รักษาอาการเจ็บป่ วยได้
ในตาราไทยระบุสรรพคุณของบัวบกโดยใช้ ท้งั ต้ นดังนี้ แก้ ชา้ ใน บารุงกาลัง บารุงหัวใจ แก้ อ่อนเพลีย
เมื่อยล้ า ขับปั สสาวะ เป็ นต้ น นอกจากนี้ บัวบกยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิ ทยาหลายอย่าง เช่ น ฤทธิ์ลดการอักเสบ
ฤทธิ์สมานแผล เป็ นต้ น ซึ่งมีงานวิจัยออกมารั บรองอีกมากมาย เนื่องจากในบัวบกประกอบด้ วยสารประกอบ
ไตรเทอร์ปีน (Triterpene) ซึ่งช่วยสมานแผลและเร่งการสร้ างเนื้อเยื่อ ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ทีทาให้ เกิดหนอง และลดการอักเสบ
ใบบั วบกมีประโยชน์ อย่ างยิ่งสาหรั บผู้ ท่ีเป็ นโรคเบาหวาน ช่ วยเพิ่ มการไหลเวี ยนผ่ านเส้ นเลื อดฝอย
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบวม เส้ นประสาทเสื่อม เหน็บชา และแขนขา
อ่อนแรง
ทาให้ ผิวหนังเต่งตึงและมีความยืดหยุ่นขึ้น ตลอดจนช่วยป้ องกันการเกิดแผลเป็ น และช่วยในขบวนการ
หายของแผล เนื่องจากใบบัวบกจะควบคุมไม่ให้ เกิดการสร้ างคอลลาเจนบริเวณแผลมากจนเกินไป จึงนิยมนา
ใบบัวบกไปใช้ ในการรักษาแผลต่างๆ อาทิเช่น แผลผ่าตัด การปลูกถ่ายผิวหนัง แผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก แผล
เรื้อรัง หรือแม้ แต่แผลจากโรคเรื้อน เป็ นต้ น
4.3.1 การใช้รกั ษาแผล
พบว่าสารไกลโคไซด์ท่ไี ด้ จากใบบัวบกยังส่งผลในการช่วงเร่ งการสร้ างสารคอลลาเจน ที่เป็ นโครงสร้ าง
ของผิวหนัง จึงถูกนามาใช้ ประโยชน์ในการกระตุ้นให้ แผลสมานตัวได้ เร็วขึ้น การ ศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า
สารไตรเตอพีนอยด์ (triterpenoids) มีผลเสริมความแข็งแรงของผิวหนัง เพิ่มปริมาณของสารต้ านอนุมูลอิสระ
ในบาดแผล และช่วยเพิ่มปริมาณเลือดไหลเวียนไปยังบริเวณบาดแผลผลิตภัณฑ์ ใบบัวบกชนิดทาผิวหนังมี
หลายรูป แบบในท้ องตลาด เหมาะสาหรั บแผลไฟไหม้ น้าร้ อนลวก โรคสะเก็ดเงิน ป้ องกันแผลผ่ าตัดเกิด
แผลเป็ น ป้ องกันแผลฝี เย็บเกิดแผลเป็ น และใช้ รักษาแผลรูเปิ ดทวารหนักชนิดภายนอก
ใช้ บัวบกเป็ นยาภายนอกรักษาแผลเปื่ อย แผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก โดยใช้ ใบสด 1 กามือ ล้ างให้ สะอาด
ตาละเอียด คั้น เอาน้า ทาบริ เวณแผลบ่ อ ยๆ ใช้ กากพอกด้ วยก็ได้ แผลจะสนิ ท และเกิดแผลเป็ นชนิ ดนู น
น้ อยลง สารที่ออกฤทธิ์คือ กรดมาดิแคสซิค กรดอะเชียติก และสารอะเชียติโคซัยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยสมานแผล
และเร่ งการสร้ างเนื้อเยื่อ สามารถระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคที เรี ยที่ทาให้ เกิดหนอง และช่ วยลดการ
อักเสบได้ อกี ด้ วย
4.3.2 การใช้รกั ษาโรคผิวหนัง
จากการศึกษาผลการใช้ ใบบัวบกเพื่อรักษาโรคเรื้อนและวัณโรคที่ผิวหนัง พบว่าสารอะซิเอติโคไซในใบ
บัวบกสามารถทาลายสารเคลือบผิวที่ห้ ุมแบคทีเรีย (ปกติภมู ิค้ ุมกันไม่สามารถทาลายสารเคลือบผิวตัวนี้ได้ )
ทาให้ ภมู ิค้ ุมกันเข้ าไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ โดยตรง
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4.3.3 การใช้ลดรอยตีนกา
ใช้ ใบบัวบกสดๆ ล้ างให้ สะอาด หั่นฝอยประมาณ 1/2 ถ้ วย เติมนา้ ต้ มสุกนิดหน่อย นาไปปั่นให้ เป็ นนา้
ข้ นๆ กรองเอาแต่นา้ ใช้ สาลีชุบทาทั่วใบหน้ าหรือจะใช้ สาลีแปะไว้ ท่ผี ิวใบหน้ า ทิ้งไว้ ประมาณ 15 นาที ล้ างออก
ด้ วยนา้ สะอาด จะช่วยบารุงผิวหน้ าให้ เต่งตึงไร้ ร้ ิวรอย เพราะใบบัวบกมีสารกระตุ้นการสร้ างคอลลาเจน และอิ
ลาสตินให้ ทางานได้ ดีข้ นึ
บัวบกเป็ นพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีการนาสารสกัดบัวบกมา
พัฒนาต่อเป็ นเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ โดยการศึกษาของกาญจน์พิมล ฤทธิเดช และคณะ เรื่องเวชภัณฑ์และ
เภสัชภัณฑ์จากสารสกัดบัวบก 40 สาหรั บบาดแผลที่มีความลึกระดับที่สอง แผลในช่ องปากจากการได้ รับการ
ฉายรังสี และแผลปริทันต์ ศึกษาผลิตภัณฑ์สาหรับแผลต่างๆ 3 ชนิด ที่ประกอบด้ วยสารสกัดบัวบก ได้ แก่
ชนิดโฟมปิ ดแผล ชนิดฟิ ล์มปิ ดแผลในกระพุ้งแก้ มและช่องปาก และไฮโดรเจลสาหรับแผลปริทนั ต์ ได้ ผ่านการ
ประเมิน การสมานแผลทั้งในคนไข้ ในสัตว์ทดลอง และทดสอบความเป็ นพิ ษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงและการแพ้
พบว่ า แผ่ น โฟมพลี ยู ริ เ ทนไม่ ก่ อ ให้ เกิด การแพ้ แ ละสมานแผลในคนไข้ แ ผลอุ บั ติ เ หตุดี ก ว่ า แผ่ น ปิ ดแผล
มาตรฐาน แผ่นฟิ ล์มต้ นแบบสาหรับปิ ดแผลอักเสบในช่องปากใช้ ในการนาส่งสารสกัดสามารถรักษาแผลใน
ช่องปากคนไข้ แผลอักเสบได้ ดี และผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลเอเชียติโคไซด์สาหรับแผลปริทนั ต์ สามารถเกิดเป็ น in
situ gel เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ และอิออน และไม่พบพิษต่อเซลล์
การศึกษาเหล่านี้แสดงให้ เห็นว่าบัวบกเป็ นพื ชสมุนไพรที่ใช้ มาเป็ นระยะเวลานาน มีจุดเด่นที่เป็ นพื ช
สมุนไพรในประเทศสามารถปลูกได้ ง่าย ต้ นทุนต่า คุณภาพสู ง สามารถรักษาได้ หลายโรค โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
บัวบกมีฤทธิ์สมานแผลที่ดี ซึ่งได้ รับการยืนยันผลทั้งในหลอดทดลอง สัต ว์ทดลอง และการทดลองทางคลินิก
โดยกลไกที่ เด่นชัดที่สุด คือ การเพิ่ มการสังเคราะห์ collagen ปั จจุ บันมีผลิตภัณฑ์ท่จี าหน่ ายตามท้ องตลาด
และมีประสิทธิผล การรักษาที่ดี ดังนั้นบัวบกจึงเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ สมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้ ยาแผน
ปัจจุบันและมีประสิทธิผลการรักษาที่ดีเทียบเท่าหรือสูงกว่ายาแผนปัจจุบัน
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5. การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Stability Test)
การทดสอบการคงสภาพ 41 หรื อ ความคงตั ว เป็ นขั้ น ตอนการทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
ผลิตภัณฑ์น้ั นๆจะยังคงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้ งาน โดยไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
หรือสมบัติทางเคมีตลอดจนถึงการปนเปื้ อนต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งต้ อง
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์คือ
1. ปัจจัยภายนอก ได้ แก่ อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน ความชื้น ระยะเวลาการเก็บรักษา เป็ นต้ น
2. ปัจจัยภายใน ได้ แก่ ค่า pH การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี การไม่เข้ ากันระหว่างวัตถุดิบที่เลือกใช้ ใน
สูตร การไม่เข้ ากันของผลิตภัณฑ์กบั บรรจุภัณฑ์ เป็ นต้ น
โดยที่ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. ความคงสภาพทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ท่เี ราสามารถสัมผัสได้
เช่น สี กลิ่น ลักษณะเนื้อ ความเป็ นกรด – ด่าง เป็ นต้ น
2. ความคงสภาพทางเคมี หมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์มีปริ มาณสารสาคัญอยู่ครบตามปริ มาณที่ระบุไว้
ในฉลาก ทาได้ ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสาระสาคัญในผลิตภัณฑ์
3. ความคงสภาพทางจุลชีพวิทยา หมายถึงผลิตภัณฑ์จะต้ องคงความปราศจากเชื้อหรือความสามารถ
ในการต้ านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุ ลชีววิทยาได้ ในระดับที่กาหนดและประสิทธิภาพของสารต้ านจุ ลชีพที่
มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับที่กาหนดไว้ โดยเครื่องสาอางต้ องตรวจไม่พบเชื้อก่อโรค ได้ แก่
– ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)
– สตาฟิ โลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
– แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)
– คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสาอางผสมสมุนไพร)
สาหรั บเครื่ องสาอางที่ใช้ รอบดวงตา สัมผัสกับเยื่อบุ อ่อน และสาหรั บเด็กอายุต่ากว่ า 3 ปี ต้ องมี
จานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้ อากาศ (Total aerobic plate count) ไม่เกิน 500
โคโลนีต่อกรัม (cfu/g) หรือลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนเครื่องสาอางอื่นๆต้ องมีไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม
(cfu/g) หรือลูกบาศก์เซนติเมตร
การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์มี 3 วิธี คือ
1. การทดสอบเบื้องต้ น (Preliminary Stability Test)
2. การทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test)
3. การทดสอบแบบสภาวะการเก็บรักษาจริงจนถึงวันหมดอายุการใช้ งาน (Shelf Test)
สาหรับผลิตภัณฑ์ครีม เครื่องสาอาง เวชสาอาง มักจะใช้ วิธีทดสอบในแบบสภาวะเร่ ง (Accelerated
Stability Test ) ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาการทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและทานายวันหมดอายุการใช้ งาน
ของผลิตภัณฑ์ โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เริ่มจากวันเเรกที่สังเกตเทียบกับวันที่ตรวจสอบ
จนครบเวลาที่กาหนด
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การทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test) สามารถทาได้ โดยการนาผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้ องการทดสอบ ไปทาการจัดเก็บในสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทาการทดสอบ
ในหลายๆ สภาวะเร่ง ได้ แก่
 สภาวะเร่งโดยอุณหภูมิ : เช่น
1. ทดสอบในสภาวะร้ อน (50C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 50 องศา เป็ นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1
สัปดาห์
2. ทดสอบในสภาวะเย็น (4C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 4 องศา เป็ นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
3. ทดสอบในสภาวะแสงยูวี (SUN) เป็ นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
4. ทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้อง (RT) คือ อุณหภูมิห้องประเทศไทย เป็ นเวลา 1-3 เดือน
ตรวจทุก 1 สัปดาห์ หรือ อาจจะเป็ น1-2 ปี ตรวจทุก 3 เดือน
5. Heat cool cycle คือ อุณหภูมิ 4 องศา และ 50 องศา สลับกัน 24 ชม. เป็ นเวลา 2 เดือน
ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 สภาวะเร่งโดยแสง การเปลี่ยนสี กลิ่น ทดสอบโดยแสงแดด และ UV lamp
 สภาวะเร่งโดยแรงโน้ มถ่วงของโลก : การแยกชั้น ตกตะกอน ทดสอบโดยการ Centrifuge 3,000
รอบ เป็ นเวลา 15 นาที
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บทที่ 3
วัสดุและวิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาแบบ Experimental Research ในครั้ งนี้ ได้ ดาเนินการพัฒนาสูตรตารั บ ครีมกันแดดใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็ นชนิด Water in Oil (w/o) Emulsion โดยกาหนดให้ มีส่วนประกอบของสารกัน
แดดเฉพาะแบบกายภาพเท่านั้น หลีกเลี่ยงการแต่งสี แต่งกลิ่น หรื อสารกันบูด ทั้งนี้เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ ท่ไี ด้ มี
โอกาสกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ น้อยที่สุด นอกเหนือจากนี้คือการเพิ่มสารสกัดจากสมุนไพรบัวบกลงในตารับ
เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบกายภาพนี้มีคุณค่าในการเยี ยวยาผิวที่ได้ รับผลกระทบจากรังสี UV ในแสงแดด
อีกด้ วย ในการพัฒนาสูตรตารับใช้ เภสัชเคมีภัณฑ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ดังนี้
เภสัชเคมีภัณฑ์ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. Madecassoside (สารสกัดจาก Centella Asiatica)
2. Titanium Dioxide 15 nm
3. Zinc Oxide 35 nm
4. Cyclopentasiloxane
5. Ethylhexylglycerin
6. Iron Oxides
7. Methyl Methacrylate Cross polymer
8. Silica
9. Dimethicone
10. Sodium Hyaluronate
11. Pisum Sativum Extract
12. Magnesium Sulfate
13. Citric Acid
14. Pentaerythrityl Distearate
15. dl-alpha tocopherol
16. Rosa Damascena Flower Water
17. Sterile water
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครื่องชั่ง Digital
2. Bigger กระบอกตวง ช้ อนเขา แท่งแก้ วคน
3. Homogenizer ขนาดเล็ก
4. เทอร์โมมิเตอร์ท่ผี ่านการสอบเทียบ (Calibrated thermometer)
5. pH Meter
6. pH Buffer Solution 4,7,10 และ Standard solution
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7.
8.
9.
10.
11.

ถาดเก็บเก็บเรียงผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
แบบบันทึกลักษณะทางกายภาพ ค่าความเป็ นกรด – ด่าง
แบบบันทึก ค่า SPF และค่า PA
แบบบันทึกคุณภาพทางจุลินทรีย์
แบบบันทึกค่า % Labeled Amount ของ Madecassoside

ผู้วิจัยทบทวนสูตรมาตรฐานตารั บครี มกันแดด ทบทวนเภสัชเคมีภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้ องเพื่ อพั ฒนาตารั บ
ครีมกันแดดผสมสารสกัดบัวบก ให้ ได้ ประสิทธิภาพ มีความคงตัว และเนื้อครีมสวยงาม น่าใช้ ทาการคานวณ
ส่วนประกอบต่างๆ กาหนดเป็ น Master formula และผลิตครีมกันแดดตามสูตรตารับครีมกันแดดผสมสาร
สกัดบัวบกในแต่ละสูตรที่พัฒนาขึ้น จากนั้นทาการคัดเลือกสูตรตารับที่มีเนื้อครีมลักษณะดี คือมีความเข้ า
กันของส่วนประกอบในตารับ เนื้อครีมไม่เหลวหรือข้ นจนเกินไป ให้ ได้ จานวน 3 ตารับ
จากนั้นนาตารับได้ คัดเลือกไว้ มาทาการผลิตตารับละ 2 รุ่นการผลิต ในปริมาณรุ่นละ 1500 กรัม
บรรจุ ในภาชนะบรรจุชนิดเดียวกัน ขนาด 50 กรัม ได้ จานวนตารับละ 30 ชิ้น ทาการสุ่มชักตัวอย่างจานวน
3 ชิ้นในแต่ละรุ่นการผลิต นามาศึกษาดังนี้
1. ศึกษาประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV ของผลิตภัณฑ์แต่ละตารับ โดยส่งวัดค่า SPF และ PA
ด้ วยเครื่องตรวจวัด SPF sunscreen analyzer ของห้ องปฏิบัติการที่ได้ มาตรฐาน
2. ศึกษาความคงสภาพเมื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะจริง ที่ระยะเวลา 6 เดือนใน 3 ด้ านดังนี้
2.1 ความคงสภาพด้ านกายภาพ โดยการสังเกตและบันทึก สี กลิ่น และลักษณะความเป็ นเนื้อ
เดียวกันของครีมกันแดด, ตรวจวัดค่า pH ด้ วยเครื่องวัด pH ของหน่วยผลิตยาภายนอก หน่วยงานเภสัช
กรรม
2.2 ความคงสภาพด้ านกายภาพ โดยส่งตัวอย่างตรวจวัดปริมาณ Madecassoside ด้ วยวิธี High
Performance Liquid Chromatography (HPLC)
2.3 ความคงสภาพด้ านชีวภาพ โดยการส่งตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ตามวิธี (มอก. 152-2539)
หาเชื้อก่อโรค 3 ชนิด คือ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans และ
จานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้ อากาศ (Total aerobic plate count)
โดยทาการศึกษาหลังจากการผลิตเสร็จ และศึกษาซา้ เมื่อจัดเก็บในสภาวะปกติในระยะเวลาผ่านไป 6
เดือน
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจยั

ตั้งตารับครีมกันแดดผสมสารสกัด
บัวบก
คัดเลือกตารับที่มีเนื้อครีมดีท่สี ดุ 3 ตารับ
ตารับ B

ตารับ A
รุ่น 1A
1500 g

รุ่น 2A
1500 g

รุ่น 2B
1500 g

รุ่น 2B
1500 g

ตารับ C
รุ่น 1C
1500 g

รุ่น 2C
1500 g

1. สังเกต สี กลิ่น ลักษณะเนื้อครีม และวัดค่า pH
ตรวจวัดค่า pH

2. ส่งตัวอย่างครีมกันแดด รุ่น 1A, 2A, 1B, 2B , 1C, 2C ตัวอย่างละ 100 g วัดค่า SPF และ
PA
3. สุ่มชักตัวอย่างครีมกันแดด รุ่น 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C รุ่นละ 3 ชิ้น ส่งตรวจวัดปริมาณ
Madecassoside ด้ วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

4. ส่งตัวอย่างครีมกันแดด รุ่น 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C รุ่นละ 3 ชิ้น ส่งตรวจหา
4.1 เชื้อก่อโรค 4 ชนิด คือ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans,
Clostridium spp.
4.2 จานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้ อากาศ (Total aerobic plate count)

จัดเก็บครีมกันแดด รุ่น 1A, 2A, 1B, 2B,
1C, 2C ที่อุณหภูมิห้องปกติ 6 เดือน
5. ทาซา้ ข้ อ 1 - 4

6. วิเคราะห์ข้อมูล
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การประเมินประสิทธิภาพของตารับครีมกันแดด
การศึกษาในครั้งนี้ทาการประเมินประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV ที่ความยาวคลื่น 290–400 nm โดย
วิธที างห้ องปฏิบัติการ (SPF In Vitro) ด้ วยเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ SPF Sunscreen Analyzer (Solar Light
SPF-290AS Analyzer) ซึ่งไม่ต้องใช้ อาสาสมัครในส่วนที่ต้องสัมผัสกับรังสี UV โดยปราศจากการป้ องกันเพื่อ
เป็ นการเปรียบเทียบ(23) ทาการประเมินประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV ดังนี้
1. การป้ องกันรังสีช่วงกว้ างครอบคลุม UV-A และ UV-B (Broad Spectrum) ด้ วยค่าความยาวคลื่นที่มี
พื้นที่ใต้ กราฟดูดซับแสงเป็ น 90 % ของทั้งหมด (Critical Wavelength, CW) ซึ่ง US FDA กาหนดค่า CW 
370 nm ถือเป็ น Broad Spectrum Sunscreen สามารถป้ องกันผลเสียต่อผิวหนังได้ มากที่สดุ
2. การป้ องกันรังสี UV-A
เนื่องจากยังไม่มีมาตรวัดที่เป็ นสากล สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้ การ
ประเมินที่มีใช้ ในประเทศไทยคือ Boots Star Rating System และ ค่า UVA I/UV Ratio ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV-A
การประเมิน
ค่าแสดง
UV-A/UV-B ratio
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
รังสี UVA
Boots Star Rating 
20-40
Minimum
System
41-60
Modurate

61-80
Good

81-90
Superior

91-100
Ultra

UVA I/UV Ratio
0.20-0.39
Low
0.40-069
Medium
0.70-0.95
High
>0.95
Highest
3. การประเมินประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV-B ใช้ ค่า Sun Protection Factor (SPF) ซึ่งคานวณ
จากอัตราส่วนระหว่ างปริมาณรั งสีท่นี ้ อยที่สุดที่ทาให้ ผิวหนังเกิดอาการร้ อนแดง (Minimal Erythemal Dose ;
MED) ระหว่ า งผิว ที่ทาผลิ ตภัณ ฑ์ป้ องกัน แสงแดด (Protected Skin) เทียบกับ ผิว ที่ไม่ ได้ ป้ องกัน แสงแดด
(Unprotected Skin) ตารางที่ 11
ค่า SPF
2
4
8
15
20

ตารางที่ 11 แสดงการประเมินระดับการป้ องกันรังสี UV-B ตามค่าSPF
ร้อยละการป้องกันรังสี UV-B
ค่า SPF
ร้อยละการป้องกันรังสี UV-B
50.0
20
95.0
75.0
30
96.7
87.5
45
97.8
93.3
50+
98.0
95.0
50
>98.0
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การประเมินความคงสภาพของตารับ (Stability Test)
ทาการประเมินความคงสภาพของตารับครีมกันแดดที่มีส่วนผสมสารสกัดบัวบกที่พัฒนาขึ้น 3 ตารับ
โดยศึกษาในแบบสภาวะการเก็บรักษาจริงจนถึงวันหมดอายุการใช้ งาน (Shelf Test) การวิจัยในครั้งนี้ได้ ทา
การประเมินตัวอย่างครีมกันแดดจานวน 2 รุ่นการผลิตในแต่ละตารับ ปริมาณรุ่นละ 1500 กรัม บรรจุ ภาชนะ
ชนิดเดียวกันขนาด 50 กรัม
โดยทาการสุ่มชักตัวอย่าง 3 ชิ้นต่อรุ่นการผลิต เพื่อทาการประเมินเมื่อผลิตเสร็จ และเมื่อจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ในสภาวะการเก็บรักษาจริงที่อุณหภูมิห้องปกตินาน 6 เดือน โดยศึกษาความคงสภาพใน 3 ด้ าน
ดังนี้
1. ความคงสภาพด้ านกายภาพ ศึกษาคุณสมบั ติทางกายภาพที่ คือ สี กลิ่ น ลักษณะเนื้ อครี ม ความ
หนาแน่น และความเป็ นกรด – ด่าง
2. ความคงสภาพด้ า นเคมี ศึ ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารส าคัญ Madecassoside (สารสกัด
บัวบก) ในตารับที่พัฒนาขึ้น ด้ วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
โดยใช้ คอลัมน์ Phenomenex C18, 250 x 4.60 mm, 5 microns, serial no. 228396-9 , Mobile
phase (HPLC grade) : Gradient, Acetonitrile : H2O, ด้ วยปริมาตรและอัตราการไหลคงที่ : 5 L, 0.65
ml/min, อุณหภูมิ 35 C, Detector and wave number : D2 (UV), 205 nm โดยใช้ ตัวอย่างปริมาณ 10
ไมโครลิตร ณ ห้ องปฏิบัติการ Astra Solutions Co., Ltd.Thai-French Innovation Institute (8th Fl.), King
Mongkut's University of Technology North Bangkok และปริมาณ Madecassoside ต้ องผ่านมาตรฐานที่
85.00–118.00 % Labeled amount ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบั บที่ 14) พ.ศ.2536 เรื่อง
กาหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของสารสาคัญในเครื่องสาอาง
3. ความคงสภาพด้ านชีวภาพ ศึกษาความสามารถต้ านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุ ล ชีพของตารับ
โดยส่งตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ตามวิธีมาตรฐาน มอก. 152-2555 หาเชื้อก่อโรค 4 ชนิด และจานวนรวม
ของแบคทีเรีย ยีสต์และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้ อากาศ (Total aerobic plate count) โดยห้ องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) การผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้ องไม่พบเชื้อ ก่อ
โรค 4 ชนิด และมี Total aerobic plate count ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม (cfu/g)
การศึกษาในครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์, คุณภาพทางจุลินทรีย์ และใช้ สถิติ paired t-Test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
หนาแน่น, ค่า เฉลี่ย pH, ค่าเฉลี่ยปริมาณสารสกัดบัวบก Madecassoside โดยกาหนดให้ งานวิจัยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติเมื่อค่า p-value < 0.05
ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันราชประชาสมาสัย มีข้อพิจารณาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2563 เห็นว่า การวิจัยนี้เป็ นการศึกษาในห้ องปฏิบัติการ (ภาคผนวก ก.)
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การพัฒนาสูตรตารับครีมกันแดดในครั้งนี้ ได้ เลือกใช้ เฉพาะสารป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพเท่านั้น
ซึ่งสารป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพนี้ มีคุณสมบั ติเป็ นสารทึบ แสง ป้ องกันแสงแดดได้ ทันทีท้ัง Visible
Light, UV-A และ UV-B เช่น Titanium Dioxide (TiO2), Zinc Oxide (ZnO) เป็ นต้ น สารเหล่านี้มี
อนุ ภาคขนาดใหญ่ จึงดู ดซึมได้ น้ อย และไม่ ระคายเคืองต่ อผิวหนัง แต่เมื่อนามาเป็ นส่วนประกอบใน
ผลิ ตภัณ ฑ์เมื่อ น ามาทาแล้ ว ผิวจะมองดู สี ขาววอกไม่ เป็ นธรรมชาติ จึ งแก้ ไขโดยการเลื อกใช้ สารป้ องกัน
แสงแดดแบบกายภาพชนิ ดที่มี อ นุ ภาคขนาดเล็ก ซึ่ งมีค วามทึบ แสงน้ อยลง ทาแล้ วไม่ ขาววอก แต่ มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับแสงได้ เช่นเดิม และยังคงไม่ดูดซึมเข้ าสู่ผิวหนังอีกด้ วย และจากข้ อจากัดค่า pH ที่
จะไม่มีผลทาให้ เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังและให้ ความคงตัวของส่วนประกอบต่างๆในตารับ จึงได้
กาหนดค่า pH ของตารับครีมกันแดดในครั้งนี้ให้ อยู่ระหว่าง 4.00 - 6.50
การศึกษาครั้งนี้ได้ สูตรตารับครีมกันแดดชนิด Water-in-Oil (w/o) Emulsion ที่ส่วนประกอบผสม
เข้ ากันได้ เป็ นเนื้อเดียวกัน เนื้อครีมทาแล้ วแผ่กระจายดี ไม่เหลวหรือข้ นเกินไป จานวน 3 ตารับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดง Master Formula ตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกที่ได้ พัฒนาขึ้น
ลาดับ
ส่วนประกอบ
ข้อจากัด
ตารับที่ ตารับที่ ตารับที่
pH
1
2
3
1

Madecassoside (Centella Asiatica Extract)

4.00 - 6.50

1

1

1

2

Titanium Dioxide 15 nm

-

10

10

25

3

Zinc Oxide 35 nm

-

10

10

15

4

Methyl Methacrylate Cross Polymer

-

-

3

4

5

Cyclopentasiloxane (Low-Odor Cyclomethicone) -

15

15

17

6

Ethylhexylglycerin

4.00 – 9.00

1

1

1

7

Iron Oxides

-

1

0.5

1

8

Citric acid

-

-

-

0.1

9

Silica

-

2

2

-

10

Dimethicone

-

-

-

3

11

Magnesium sulfate

-

1

1

1

12

4D Hyaluronic Acid

3.00 – 9.00

-

10

15

13

Avocado Oil (Refined)

-

3

1

14

Pisum Sativum Extract

3.00 – 7.00

-

5

5

15

dl-alpha tocopherol

-

-

-

0.1

16

Rose Water

-

-

-

32.25

17

Sterile Water add to 100 g

-

56

45.5

-

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก
จากการตรวจวัดการดูดกลืนรังสี ด้ วยเครื่อง SPF Sunscreen Analyzer ที่ให้ ความยาวคลื่นของรังสี
UV 290 – 400 นาโนเมตร ในครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกสูตรตารับที่ 1, 2 และ 3 ใน
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีค่าป้ องกันรังสีช่วงกว้ าง Critical Wavelength (CW) เป็ น 372.8±0.27,
375.5±0.34 และ 377.5±0.46 ตามลาดับ มีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี UV–A ในระดับดี ที่ค่า Boots
Star Rating  มีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี UV–B ด้ วยค่า SPF 16.5 (±1.3), 23.4 (±1.1) และ
42.19 (±1.7) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวัดประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสี UV ของตารับครีมกันแดด
ประสิทธิภาพในการป้ องกัน
Critical Wavelength

Requirement
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
>370(broad spectrum) 372.8± 0.27 375.5± 0.34 377.5± 0.46

UV-A
: UV-A/UV-B ratio
= Boots Star Rating (1-5)



69.10±0.05 69.34±0.12 69.71±0.08




: UVA I/UV Ratio

High

0.73 High

> 15

16.5 (±1.3) 23.4 (±1.1) 42.19 (±1.7)

0.73 High

0.75 High

UV-B
: SPF

ผลการศึกษาความคงสภาพของตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก
ผลการศึกษาความคงสภาพความคงสภาพด้านกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ, ความหนาแน่นของ
ครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก 3 สูตรตารับที่ได้ พัฒนาขึ้น หลังการผลิตเสร็จและเมื่อจัดเก็บ
ตามสภาวะจริงที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) นาน 6 เดือน แสดงข้ อมูลในตารางที่ 14 และ 15
ตารางที่ 14 แสดงลักษณะทางกายภาพของตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก
ระยะเวลาจัดเก็บ ณ อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C)
ลักษณะทาง
Requirement
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
กายภาพ
0 เดือน
6 เดือน 0 เดือน 6 เดือน 0 เดือน 6 เดือน
 สี

คงเดิม

Beige

Beige

Beige

Beige

Beige

Beige

 กลิ่น

คงเดิม

ครีมเบส

ครีมเบส

ครีมเบส

หืน

กุหลาบ

กุหลาบ

ไม่แยกชั้น
 เนื้อครีม
ความข้ น
1(เหลว)–4 (ข้ น)

ไม่แยกชั้น
1
(เหลว)

ไม่แยกชั้น
2
(ข้ น,
เกลี่ยยาก)

ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น ไม่แยกชั้น
1
1
3
3
(เหลว) (เหลว) (ข้ น,เกลี่ย
(ข้ น,
ง่าย)
เกลี่ยง่าย)

ความชุ่มชื่น
1(แห้ ง) – 4(มันวาว)

1
(แห้ งมาก)

1
(แห้ งมาก)

2
(แห้ ง)

2
(แห้ ง)

3
(ชุ่มชื่น)

3
(ชุ่มชื่น)

ความขาววอก
1(ใช่) / 0(ไม่ขาววอก)

0

0

0

0

0

0
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ตารางที่ 15 แสดงค่าความหนาแน่น (Density) ของตารับครีมกันแดดผสมสารสกัดบัวบก Madecassoside
ค่าความหนาแน่น
ระยะเวลาจัดเก็บ ณ
3
Density (g/cm )
อุณหภูมิหอ้ งปกติ (30.5±2.1C)
t
P – Value*
ตารับที่
1
2
3
*P – Value < 0.05

0 เดือน
0.76
0.77
0.78

±0.00
±0.00
±0.00

6 เดือน
0.84
0.77
0.78

±0.00
±0.00
±0.01

-17.52
-1.58
2.24

0.000
0.175
0.076

จากตารางที่ 15 จะเห็นว่าเมื่อจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) นาน 6 เดือน ครีมกันแดด
สูตรตารับที่ 1 มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และจากการศึกษาค่า pH พบว่า
ทั้ง 3 สูตรตารับค่า pH ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยสูตรตารับที่ 2 มีค่า pH สูงกว่าช่วง
ที่จากัด ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงค่า pH ของครีมกันแดดผสมสารสกัดบัวบก Madecassoside
ระยะเวลาจัดเก็บ ณ อุณหภูมิหอ้ งปกติ
pH
ตารับที่
t
p- Value*
(30.5±2.1C)
Requirement
0 เดือน
6 เดือน
4.00 - 6.50 6.29 (±0.00) 6.32 (±0.01)
-0.71 0.508
1
4.00 - 6.50 8.18 (±0.02) 8.22 (±0.08)
-0.14 0.895
2
4.00 - 6.50 5.81 (±0.02) 5.87 (±0.03)
-0.47 0.658
3
*P – Value < 0.05
ผลการศึกษาความคงสภาพด้านเคมี
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดบัวบก Madecassoside ที่เป็ นส่วนประกอบสาคัญของตารับครี มกัน
แดดในความเข้ มข้ น 1 % w/w ในสูต รตารั บ ด้ ว ยวิ ธีโครมาโตกราฟฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (High
Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่าเมื่อทดสอบความเป็ นเส้ นตรง (Linearity) โดยใช้ สาร
มาตรฐาน Madecassocide-80 ที่ความเข้ มข้ น 600, 800, 1,200, 2,400 and 5,000 ppm. โดยมี MeOH
(HPLC grade) เป็ นตัวทาละลาย เพื่ อให้ ได้ Calibration Curve ได้ คานวณค่าสัมประสิทธ์สหสัมพั นธ์
(Correlation coefficient, r) ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.9991 แสดงในรูปที่ 11 และ Chromatograms
ของสารมาตรฐาน Madecassocide-80 แสดงในภาพที่ 12
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ภาพที่ 11 Calibration curve of Madecassocide-80
Standard Solution

ภาพที่ 12 Elution chromatograms of Standard
Solution 4,884 ppm Madecassocide
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การวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดบัวบก Madecassoside 1 % w/w ในสูตรตารับด้ วยวิธี HPLC ของครีม
กันแดดแบบกายภาพที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 ตารับ แสดงตัวอย่าง chromatograms และแสดงผลการวิเคราะห์
ปริมาณสารสกัดบัวบก Madecassoside, ค่าการคานวณ % Labeled amount ในภาพที่ 13 และ ตารางที่ 17
ตามลาดับ ดังนี้

ภาพที่ 13 Elution chromatogram of Madecassocide-80 sample set 1, set 2, set 3

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณ Madecassoside ในสูตรตารับครีมกันแดดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC
ระยะเวลาจัดเก็บ ณ อุณหภูมิหอ้ ง
ปริมาณ
P–
ตารับ
Requirement
t
ปกติ(30.5±2.1C)
Madecassoside
Value*
0 เดือน
6 เดือน
- ปริมาณ (g)
1.00
0.86 ±0.01 1.40
±0.00 -33.83 0.000
1
- % Labeled amount 85.00–118.00 85.50 ±8.30 140.33 ±2.67
2

3

- ปริมาณ (g)
1.00
0.88 ±0.00 0.82
- % Labeled amount 85.00–118.00 87.67 ±5.07 81.67

±0.00
±10.67

5.48

0.003

- ปริมาณ (g)
1.00
0.97 ±0.01 0.96
- % Labeled amount 85.00–118.00 97.00 ±0.80 95.83
*P – Value < 0.05

±0.01
±0.57

1.94

0.110

จากผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เห็น ได้ ว่ า เมื่ อ จั ด เก็บ ครี ม กั น แดดในสภาวะจริ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งปกติ
(30.5±2.1C) ระยะเวลา 6 เดือน สูตรตารับที่ 3 เป็ นตารับเดียวที่มีปริมาณ Madecassoside ไม่ต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ผลการศึกษาความคงสภาพด้านชีวภาพ
เมื่อทาการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก ทั้ง 3 ตารับที่ได้
พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจเพาะเชื้อก่อโรค 4 ชนิด คือ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida
albicans, Clostridium spp. และตรวจจานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้ อากาศ
(Total aerobic plate count) พบว่าครีมกันแดดทุกรุ่นการผลิตผ่านเกณฑ์ความคงสภาพด้ านชีวภาพ ตารางที่
18
ตารางที่ 18 แสดงผลการศึกษาด้ านชีวภาพ สูตรตารับครีมกันแดดผสมสารสกัดบัวบก Madecassoside
รุ่น
ระยะเวลาจัดเก็บ ณ อุณหภูมิหอ้ งปกติ
การ
การทดสอบด้านชีวภาพ
(30.5±2.1C)
(USP 43 Chapter
Requirement ผลิ
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
ต
61,62)
0
6
0
6
0
6
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
Total Aerobic Bacteria
A <10
<10
<10
<10
<10 <10
Plate Count
<10
<10
<10
<10 <10
 1,000 B <10
Total Yeast  Mold CFU/g
Count

A
B

<10
<10

Staphylococcus aureus/1g Absent

A
B

Absent Absent Absent Absent Absent Absent
Absent Absent Absent Absent Absent Absent

Pseudomonas
aeruginosa/1g

Absent

A
B

Absent Absent Absent Absent Absent Absent
Absent Absent Absent Absent Absent Absent

Candida albicans/1g

Absent

A
B

Absent Absent Absent Absent Absent Absent
Absent Absent Absent Absent Absent Absent

Clostridium spp./2g

Absent

A
B

Absent Absent Absent Absent Absent Absent
Absent Absent Absent Absent Absent Absent

<10
<10

<10
<10

<10
<10

<10
<10

<10
<10
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผล
อภิปราย
สูตรตารับครีมกันแดดในการวิจัยครั้งนี้ มีแนวคิดการพัฒนาเพื่อให้ ได้ เวชสาอาง (Cosmeceuticals)
ตารั บ ครี ม กั น แดดที่มี ป ระสิท ธิ ภ าพสู ง ใช้ ไ ด้ กั บ ผิ ว แพ้ ง่ า ย โดยให้ ค รี ม กั น แดดในต ารั บ ที่พั ฒ นาขึ้ นนี้ มี
ส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ช่วยเยียวยาผิวที่ถูกทาลายจากแสงแดดควบคู่ไปในคราวเดียวกันกับการป้ องกัน
แสงแดด มีความคงสภาพทั้งทางด้ านกายภาพ ด้ านเคมี และด้ านชีวภาพ
ในการเลือกชนิดของสารป้ องกันแสงแดดซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักในตารับ จึงหลีกเลี่ยงสารป้ องกัน
แสงแดดแบบเคมี (chemical sunscreens) และเลือกใช้ เฉพาะสารป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพ (Physical
sunscreens) เท่านั้น สารที่เลือกใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ Titanium Dioxide (TiO2), Zinc Oxide (ZnO) ซึ่ง
สารทั้ง 2 ชนิดจัดเป็ นสารป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพ มีอนุภาคขนาดใหญ่ ดูดซึมเข้ าสู่ผิวหนังได้ น้อย และ
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ทาให้ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกริ ิยาภูมิแพ้ ของผู้ใช้ ได้
อย่างไรก็ตามทั้ง Titanium Dioxide (TiO2) และ Zinc Oxide (ZnO) ซึ่งเป็ นสารป้ องกันแสงแดด
แบบกายภาพนี้จาเป็ นต้ องใช้ ในปริ มาณมากเพื่ อให้ ได้ ครี มกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้ องกันรังสี
UV–B ได้ อย่างเพียงพอสาหรับแสงแดดในประเทศไทย คือป้ องกันได้ มากกว่าร้ อยละ 93.3 (SPF > 15)
เมื่อต้ องใช้ Titanium Dioxide (TiO2) และ Zinc Oxide (ZnO) ในปริมาณมากในตารับ จะทาให้ เกิดปัญหา
ของผลิตภัณฑ์ท่เี มื่อนามาทาแล้ ว สีผิวจะมองดูขาววอกไม่เป็ นธรรมชาติ การวิจัยในครั้ งนี้จึง เลือกใช้ สาร
ป้ องกันแสงแดดแบบกายภาพชนิดที่มีอนุ ภาคขนาดเล็ก คือ Titanium Dioxide ขนาด 15 nm และ Zinc
Oxide ขนาด 35 nm ซึ่งมีความทึบแสงน้ อยลง ทาแล้ วสีผิวไม่มองดูขาววอก แต่มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
แสงได้ เช่นเดิมมาเป็ นส่วนประกอบในตารับ
สาหรับส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ช่วยเยียวยาผิวที่ถูกทาลายจากแสงแดดในการวิจัยครั้ งนี้เลือกใช้
Madecassoside ซึ่งเป็ นสารสกัดจากใบบัวบก (Centella Asiatica Extract) พื ชสมุ นไพรที่มีสรรพคุ ณ
แพร่ หลายมายาวนานและถูก อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร)
สารสกัดจากใบบัวบก
Madecassoside มีสรรพคุณในการสมานแผลให้ หายเร็ว มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย ฆ่าเชื้อรา และลด
อาการอักเสบ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างคอลลาเจน ซึ่งเปรียบเสมือนร่ างแหที่ประกอบกันเป็ น
โครงสร้ างหลักของเซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เหมาะต่อการนามาใช้ เยียวยาผิวที่ถูกแสงแดดทาลาย เกิด
อาการอักเสบไหม้ ร้อนแดง (sunburn) คอลลาเจนใต้ ผิวหนังถูกทาลาย เกิดริ้วรอยของผิวก่อนวัย
จากข้ อจากัดค่า pH ที่เหมาะสมของตารับคือ ต้ องเป็ นช่วง pH ที่ไม่ทาให้ เกิดความระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง และเป็ นช่วง pH ที่ส่วนประกอบต่างๆ ในตารับโดยเฉพาะสารสกัดจากใบบัวบก Madecassoside จะมี
ความคงตัว การพัฒนาสูตรตารับในครั้งนี้จึงกาหนดค่า pH ของตารับครีมกันแดดให้ อยู่ระหว่าง 4.00 6.50
และทาการศึกษาความคงสภาพทางเคมีของสูตรตารับด้ วยการตรวจวัดปริมาณ Madecassoside ที่
เป็ นส่วนประกอบสาคัญของตารับครีมกันแดดในความเข้ มข้ น 1 % w/w ในสูตรตารับ โดยเลือกใช้ วิธีท่มี ี
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ความละเอียดและแม่นยาที่สดุ คือการวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดบัวบก Madecassoside ด้ วยวิธีโครมาโตกราฟฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)
สูตรตารับครีมกันแดดชนิด Water-in-Oil (w/o) Emulsion ที่พัฒนาต่อเนื่อง และคัดเลือกมาศึกษา
ถึงประสิทธิภาพ และความคงสภาพด้ านกายภาพ ด้ านเคมี และด้ านชีวภาพ จานวน 3 ตารั บ ดังแสดงใน
ตารางที่ 12
นั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยที่ ท้ั ง 3 สู ต รต ารั บ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด บั ว บก
Madecassoside 1 % w/w เท่ากัน แต่ในสูตรตารับที่ 1 มีปริมาณสารป้ องกันแสงแดด Titanium Dioxide
(TiO2) และ Zinc Oxide (ZnO) อย่างละ 10 % W/W และเป็ นตารับที่มีจานวนส่วนประกอบเพิ่มเติมอื่น
น้ อยที่สุดคือ 5 ชนิด จึงมีปริมาณนา้ ในตารับอยู่ถึง 56 % ทาให้ เนื้อครีมที่ได้ ค่อนข้ างเหลว ไหลเยิ้ม เมื่อทา
ทิ้งไว้ ให้ ลักษณะผิวแห้ งและด้ าน
การศึกษาในครั้งนี้ จึงทาการปรับปรุงได้ เป็ นสูตรตารั บที่ 2 โดยการเติมส่วนประกอบที่เพิ่มความข้ น
ของเนื้อครีมและเพิ่มความชุ่มชื่นให้ มากขึ้น คือ Methyl Methacrylate Cross Polymer, 4D Hyaluronic
Acid, Avocado Oil (Refined) และ Pisum Sativum Extract ทาให้ ปริมาณนา้ ส่วนที่เหลือในตารับลดลง
เป็ น 45.5 % ครีมกันแดดในตารับที่ 2 นี้ได้ เนื้อครีมที่ข้นขึ้นเล็กน้ อย เกลี่ยง่าย ทาแล้ วให้ ลักษณะผิวชุ่ม
ชื่น แต่ เหลื อ ความมัน วาว และให้ ค่า pH ในตารั บ ค่ อนข้ างสูง ซึ่งอาจมีผลต่ อความคงตัวด้ า นเคมีของ
ส่วนประกอบสาคัญคือสารสกัดบัวบก Madecassoside เมื่อนาไปทดสอบวัดค่า SPF ในเบื้องต้ นพบว่า สูตร
ตารับที่ 1 และ 2 มีค่า SPF ที่ 16.5 (±1.3) และ 23.4 (±1.1) ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่า SPF 15 ที่สามารถ
ป้ องกันรังสี UV B ได้ มากกว่าร้ อยละ 93.3 แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ อกี
ในสูตรตารับที่ 3 จึงได้ ทาการเพิ่มปริมาณสารป้ องกันแสงแดด Titanium Dioxide (TiO2) และ Zinc
Oxide (ZnO) เป็ น 25 % และ 15 % ตามลาดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ มีค่า SPF สูงขึ้น แต่ไม่เกินกว่า
ปริมาณสูงสุดที่อนุ ญาตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในประเทศไทย (ตารางที่ 2) การเพิ่มปริมาณ
สารป้ องกันแสงแดด Titanium Dioxide (TiO2) และ Zinc Oxide (ZnO) นี้ สามารถช่วยให้ เนื้อครีมข้ นขึ้น
ได้ อีกด้ วย นอกจากนี้ได้ ปรับลดความมันวาวลงแต่ให้ คงความชุ่มชื่นไว้ โดยการลดปริมาณ Avocado Oil
(Refined) แต่เพิ่มปริมาณ Methyl Methacrylate Cross Polymer และ 4D Hyaluronic Acid
ความแตกต่างจากสูตรตารับที่ 1 และ 2 ของสูตรตารับที่ 3 อีกส่วนหนึ่งก็คือ การใช้ Citric acid ทา
หน้ าที่เป็ น Buffer ปรับค่า pH ให้ อยู่ในช่วงระหว่าง 4.00 - 6.50 เพื่อความคงตัวของสารสกัดบัวบก
Madecassoside และเนื่องจากสูตรตารับมี Avocado Oil (Refined) ซึ่งถูก oxidize ได้ ง่าย จึงเติม dl-alpha
tocopherol ทาหน้ าที่เป็ น Antioxidant ป้ องกันไม่ให้ ครี มกันแดดเกิดความเหม็นหืนเมื่อตั้งทิ้งไว้ รวมทั้งใช้
Rose Water เติมเต็มตารับแทน Sterile Water เพื่อให้ ครีมกันแดดมีกลิ่นหอมน่าใช้ อกี ด้ วย
ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ ว่า สูตรตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก
Madecassoside ที่พัฒนาขึ้น 3 ตารับนั้น ให้ เนื้อครีมชนิด Water-in-Oil (w/o) emulsion ที่เข้ าเป็ นเนื้อ
เดียวกัน ไม่แยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ โดยที่ประสิทธิภาพการป้ องกันรังสี UV ของทั้ง 3 สูตรตารับ สามารถ
แสดงฉลากเป็ น broad spectrum sunscreen ได้ เนื่องจากมีค่า critical wavelength > 370 ตามข้ อกาหนด
ของ US FDA มีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี UV-A อยู่ในระดับดี เมื่อประเมินด้ วยค่า UVA I/UV Ratio
และ Boots Star Rating System และมีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี UV–B ได้ อย่างเพียงพอสาหรับแสงแดด
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ในประเทศไทย คือป้ องกันได้ มากกว่าร้ อยละ 93.3 (SPF>15) โดยในสูตรตารับที่ 3 มีค่า SPF สูงสุดคือ
42.19±1.7
เมื่อพิจารณาข้ อมูลระดับการปกป้ องของสารกันแดดตามค่า SPF ในภาพที่ 14 จะเห็นว่าครีมกันแดด
ที่มีค่า SPF 30 ป้ องกันรังสี UV-B ได้ 97 % ในขณะที่ค่า SPF มากกว่า 50 ป้ องกันได้ 98 % ซึ่งต่างกัน
เพียงเล็กน้ อย จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องมุ่งเน้ นในการพัฒนาสูตรตารับให้ มีค่า SPF มากขึ้นไปกว่านี้

ภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงระดับการปกป้ องของสารกันแดดตามค่า SPF
ครี มกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบั วบกที่พัฒนาขึ้น 3 สูตรตารั บ นี้ มีระดับความชุ่ มชื่น
ต่ า งกัน หลั ง ทา ซึ่ ง อาจเหมาะกับ สภาพผิ ว ที่ต่ า งกั น ของผู้ ใ ช้ แต่ เ มื่ อ จั ด เก็บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นสภาวะจริ ง ที่
อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) นาน 6 เดือน สังเกตได้ ว่าลักษณะเนื้อครีมของสูตรตารั บที่ 1 มีความ
เหนียวข้ นเพิ่ มขึ้น สอดคล้ องกับค่ าความหนาแน่ นที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากการสูญเสียนา้ ในตารับ และน่าจะเป็ นสาเหตุท่ที าให้ พบว่าปริมาณสารสกัดบัวบก Madecassoside
หลังการจัดเก็บในสภาวะจริงที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) นาน 6 เดือนของตารับที่ 1 นี้ มีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตามไปด้ วย
และจากข้ อจากัดค่า pH 4.00 - 6.50 ซึ่งเหมาะต่อความคงตัวของส่วนประกอบในตารับนั้น ค่า pH
ที่สูงกว่า 6.50 ของครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกสูตรตารับที่ 2 น่าจะเป็ นสาเหตุสาคัญต่อ
ความไม่คงตัวของ Madecassoside โดยพบว่ามี % Labeled amount ของ Madecassoside ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) หลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะจริงที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) นาน 6
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เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาความคงตัวของ pentacyclic triterpene enriched (PRE) ของบัวบก10 ที่
พบว่า Madecassoside ไม่มีความคงตัวที่ pH 8.20
สาหรับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกสูตรตารับที่ 3 นั้น ได้ ทาการปรับปรุงตารับโดย
เพิ่มปริมาณสารกันแดดเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพป้ องกันแสงแดดสูงขึ้น , เพิ่มส่วนประกอบที่เป็ น antioxidant
เพื่ อความคงตัวของส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ น oil, เติมส่วนประกอบทาหน้ าที่เป็ น buffer ให้ สามารถ
ปรับ pH ของสูตรตารับให้ อยู่ในช่วง 4.00 - 6.50 เพื่อความคงตัวของส่วนประกอบและสารสกัดบัวบก
Madecassoside , เลือกใช้ Rose Water เป็ นนา้ กระสายยา แทน Sterile Water เพื่อให้ ครีมกันแดดมีกลิ่น
หอมได้ โดยไม่ใช้ สารแต่งกลิ่นซึ่งมักกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ และเลือกใช้ humectant ที่สามารถควบคุมการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ แทนการใช้ preservative เพื่ อให้ สูตรตารั บไม่มีส่วนประกอบที่กระตุ้นปฏิกิริยา
ภูมิแพ้ เช่นกัน
โดยครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกสูตรตารับที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้จัดเป็ นครีมกัน
แดดที่มีประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสีช่วงกว้ าง (Broad Spectrum Sunscreen) มีค่า Critical Wavelength
(CW)มากกว่า 370 คือ 377.5±0.46 มีประสิทธิภาพป้ องกัน UV–A ที่ค่า UVA I/UV Ratio 0.73
(High), Boots Star Rating 3 (good) และมีประสิทธิภาพป้ องกัน UV-B ที่ค่า SPF 42.19 (±1.7)
เมื่อจั ดเก็บในสภาวะจริ งที่อุณ หภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) นาน 6 เดือน ครี มกันแดดแบบ
กายภาพผสมสารสกัดบัวบกสูตรตารับที่ 3 ยังคงมีความคงสภาพด้ านกายภาพของเนื้อครีมที่ชุ่มชื่น ไม่ขาววอก
มีกลิ่นหอม ยังคงมีค่า pH อยู่ในช่วงที่จากัดระหว่าง 4.0-6.5 คือค่า pH หลังผลิตเสร็จ และเมื่อจัดเก็บใน
สภาวะจริงที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) ระยะเวลานาน 6 เดือน เป็ น 5.81±0.02 และ 5.87 ± 0.03
ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.658) จึงทาให้ ตารับมีความคงสภาพ
ทางเคมีโดยประเมินได้ จากค่า % Labeled amount ของสารสกัดบัวบก Madecassoside มีค่าอยู่ในช่ วง
85.00–118.00 คือมีค่า % Labeled amount หลังผลิตเสร็จ และเมื่อจัดเก็บในสภาวะจริ งที่อุณหภูมิห้อง
ปกติ (30.5±2.1C) ระยะเวลานาน 6 เดือน เป็ น 97.00 ± 0.80 และ 95.83 ± 0.57 ตามลาดับ
โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.110)
สาหรับมีความคงสภาพด้ านชีวภาพ ซึ่งในครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกสูตรตารับที่
3 นี้ ไม่ได้ ใช้ สารกลุ่ม preservative ในสูตรตารับ แต่ได้ เลือกใช้ humectant ที่สามารถควบคุมการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียแทนนั้น ก็เห็นได้ ว่าตารับมีความคงสภาพด้ านชีวภาพ จากการไม่พบเชื้อก่อโรคทั้ง 4 ชนิด
และปริมาณ Total Aerobic Bacteria Plate Count, Total Yeast  Mold Count ก็อยู่ในเกณฑ์ท่กี าหนดคือ
 1,000 CFU/g ทั้งหลังผลิตเสร็จ และเมื่อจัดเก็บในสภาวะจริงที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C) ระยะ
เวลานาน 6 เดือน
จากการศึกษาในครั้งนี้ทาให้ สถาบันราชประชาสมาสัย ได้ มีการพั ฒนาสูตรตารับครีมกันแดดแบบ
กายภาพที่มีประสิทธิภาพป้ องกันรังสีช่วงกว้ าง (Broad Spectrum Sunscreen) และมีประสิทธิภาพป้ องกันรังสี
UV A และ B ในระดับดี ความเสี่ยงต่อการกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ท่มี ีอยู่ในบัญชียาของ
สถาบันราชประชาสมสัย และที่สาคัญประการหนึ่ งคือมีส่วนประกอบสาคัญจากสารสกัดสมุนไพรบั วบก
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Madecassoside ที่มีความคงสภาพในสูตรตารับ ช่วยออกฤทธิ์เยียวยาผิวหนังที่ถูกทาลายจากแสงแดดและโรค
ผิวหนังต่างๆได้
อย่างไรก็ตามหากสามารถนาสูตรตารับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบกที่พัฒนาขึ้นนี้ไป
ศึกษาเพิ่มเติมให้ มีการนาไปใช้ จริงในอาสาสมัคร ก็จะทาให้ สูตรตารับนี้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้
เป็ นครีมกันแดดสูตรทางเลือกแก่ผ้ ูรับบริการ ให้ สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์กนั แดดที่มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย
ต่อผู้ท่มี ีความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกริ ิยาภูมิแพ้ ในราคาที่สมเหตุผล อีกทั้งมีส่วนประกอบสมุนไพรช่วยเยียวยา
ผิวหนัง เป็ นการสนับสนุนการใช้ สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อความยั่งยืนด้ านยาของประเทศอีกด้ วย
สรุป
การพัฒนาครีมกันแดดแบบกายภาพที่มีส่วนผสมสารสกัดบัวบก Madecassoside ในการศึกษาครั้งนี้
ครีมกันแดดสูตรตารับที่ 3 เป็ นสูตรตารับที่มีความสมบูรณ์ท่สี ุด จัดเป็ นครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพป้ องกัน
รังสีช่วงกว้ าง (Broad Spectrum Sunscreen) ที่ค่า Critical Wavelength (CW) 377.5±0.46 มีประสิทธิภาพ
ป้ องกัน UV–A ที่ค่า UVA I/UV Ratio 0.73 (High), Boots Star Rating 3 (good) และมีประสิทธิภาพ
ป้ องกัน UV-B ที่ค่า SPF 42.19 (±1.7) เมื่อจัดเก็บในสภาวะจริงที่อุณหภูมิห้องปกติ (30.5±2.1C)
นาน 6 เดือน มีความคงสภาพด้ านกายภาพของเนื้อครีมที่ชุ่มชื่น ไม่ขาววอก กลิ่นหอม ค่า pH อยู่ในช่วงที่
จากัดระหว่าง 4.0-6.5 , มีความคงสภาพทางเคมีของสารสกัดบัวบก Madecassoside ค่า % Labeled amount
อยู่ในช่วง 85.00–118.00 และมีความคงสภาพด้ านชีวภาพโดยไม่พบเชื้อก่อโรคทั้ง 4 ชนิด รวมทั้งปริมาณ
Total Aerobic Bacteria Plate Count และ Total Yeast  Mold Count ก็อยู่ในเกณฑ์ท่กี าหนดคือ 
1,000 CFU/g
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ภาคผนวก ข.
แบบบันทึกการติดตามประสิทธิภาพและความคงสภาพครีมกันแดด

รายการติดตาม

ค่าทีค่ วร
จะเป็ น

สูตรตารับที่…… วันทีบ่ นั ทึก...............................
รุ่นที่ A1
รุ่นที่ A2
1

2

3

1

2

3

1. ลักษณะทางกายภาพ
1.1 สี

คงเดิม

1.2 กลิ่น

คงเดิม

1.3 ลักษณะเนื้อครีม

เป็ นเนื้อ
เดียวกัน

1.4 ความหนาแน่น
1.5 ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH) 4.0-6.5
2. ประสิทธิภาพการป้ องกันรังสี
ค่า CW

 370

ค่า SPF

 15

ค่า PA

+++

3. คุณภาพทางจุลินทรีย์
3.1 เชื้อก่อโรค 4 ชนิด
Pseudomonas aeruginosa

Absent

Staphylococcus aureus

Absent

Candida albicans

Absent

Clostridium spp.
3.2 จานวนรวมของแบคทีเรีย
ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ (Total aerobic plate count)
4. % Labeled Amount ของ
Madecassoside

<1,000
(cfu/g)
95 –
105 %
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: รูปแบบการเริ่มให้ ยาวาร์ฟารินแนวทางใหม่ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่
โรงพยาบาลราชวิถี 2540
: การบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยอายุรกรรม อาคารร่มสุข 2542
: การป้ องอันตรกิริยาต่อกันของยา รพ.สมุทรสาคร 2548
: ระบบแจ้ งเตือนความเสี่ยงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาในผู้ป่วยผิวหนัง
เนื้อชาที่มีภาวะไตบกพร่อง วารสารควบคุมโรค 38, 1(ม.ค.-มี.ค. 2555) 51-60
: การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop
สูตรปราศจากสารกันบูดด้ วยไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี วารสาร
สถาบันป้ องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มี.ค.-ส.ค. 2563) 28-43
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