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งานวิจยั นี เป็ นการพัฒนาสมุนไพรพอกหน้า มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของ
ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตํารับวังสวนสุ นนั ทา” โดยรับสมัครอาสาสมัครหญิงสุ ขภาพดี
จํานวน 100 คน อายุระหว่าง16 - 60 ปี ช่วงระยะการทดลองเป็ นระยะเวลา 3 เดือน เพือวัดความพึงพอใจการ
ทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน มีการติดตามผลทุกๆ 2 สัปดาห์ จํานวน 6 ครัง ใน
ระยะเวลา 3 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพืนฐานเกียวกับ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Paired T Test ใช้
ระดับความเชือมัน 95% Confidence Interval of the Difference
การประเมิ น คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพจากลัก ษณะภายนอกหลัง การเตรี ย มครี ม เสร็ จ ที
อุณหภูมิหอ้ ง และวิธี Freeze-Thaw cycle พบว่า เนือครี มหยาบเล็กน้อย ค่อยข้างหนื ดมาก มีสีนาตาลอ่
ํ
อนได้
กลิ นหอมของกาแฟ ไม่เกิ ดการแยกชัน การวัดความพึงพอใจผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้า
ตํารับวังสวนสุ นนั ทา” เปรี ยบเทียบกับครี มพอกหน้าทีเป็ น Placebo จากผลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ด้านผิวหน้านุ่มชุ่มชืน ความเรี ยบเนียน สิ วเสี ยนลดลง หน้าขาวกระจ่างใส ความมันบนใบหน้าลดลง ทาแป้ ง
แต่งหน้าง่ายขึน พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจสมุนไพรพอกหน้า “งามผิวหน้าตํารับวังสวนสุ นนั ทา”
มากกว่าครี มพอกหน้าทีเป็ น Placebo ในทุกด้าน
คําสําคัญ : สมุนไพร, ผิวหน้า
Abstract
The objective of this thesis is to evaluate the performance of “Suan Sunandha” Beauty Face
Cream. The method conducts by using female volunteers, 16-60 year of age, duration for 3 months, the
volunteers are divided into 2 groups, 50 of each, The follow up has been done in every 2 weeks for 6
times in 3 months, the evaluation results are interpreted by using percentage, Means, Standard deviation
and used Paired T Test for 95% Confidence Interval of the Difference
The physical appearance of the Product after the production that conduct at room temperature by
using Freeze Thaw Cycle, the cream texture look moderately smooth, high viscosity, brownish
appearance, light coffee smell, the phase separation not appear, the satisfaction of the cream compare to
placebo show that the cream has high humectant properties, create smoother and white facial complexion
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and all volunteers give high satisfaction to the “Suan Sunandha” Beauty Facial Face Mask than the
placebo group.
Keywords: Herbals / Face skin
บทนํา (Introduction)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา ปั จจุบนั ได้ก่อกําเนิดหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึนและ
มีศูนย์สปาและความงามให้บริ การเพือรองรับคนไข้และผูท้ ีต้องการนวดผ่อนคลายด้านสปาและความงาม
ตังแต่สมัย รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุ เวช ดํารงตําแหน่งเป็ นอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เนื องจาก
ท่านให้ความสําคัญและกล่าวไว้ว่า การนําจุดเด่ นของ "การนวดรั กษาและ สปาชาววัง" มรดกแห่ งความ
ภาคภู มิ ใ จในประวัติศ าสตร์ แ ห่ ง วัง เจ้า จอมของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นันทาแห่ ง นี ตามข้อมู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ ตงแต่
ั สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที5 สมัยนันเจ้าจอมแห่ งสยามธิ
ราชเจ้ามีผิวพรรณอันผุดผ่องมีการใช้สมุนไพรในการประทินผิวดังปรากฏตามหลักฐานใน ”หนังสื อย้ อน
รอยเจ้ าจอมก๊ กออ ในรั ชกาลที 5” ความว่า “เจ้ าจอมเอี ยมมีเรื อนร่ างงดงาม อวบอิ ม มีความงามพริ ! มเพราไม่
แพ้ ใ ครและมี ผิ วพรรณผุ ดผ่ อง ดุ จ ดั ง ผิ ว มะปรางสุ ก ” และมี ก ารกล่ า วถึ ง การใช้ดิ นสอพองในการดู แ ล
ผิวพรรณดังข้อความ” เวลาเสวยมื อ! คําพร้ อมกับเจ้ าจอมมารดาอ่ อนและเวลาประทั บที พระแท่ นระหว่ าง
ทอดพระเนตรโทรทัศน์ ระหว่ างนั!นเจ้ าจอมมารดาอ่ อนชอบนอนบนพื !น ท่ านแต่ งตัวตามสบายใส่ เสื !อคอ
กระเช้ า หน้ าประดิ นสอพอง” และมีขอ้ ความทีแสดงให้เห็นว่าทรงโปรดนําอบนําปรุ งจากพรรณไม้ดอกไม้
จาก “หนังสื อย้ อนรอยพระราชอุทยานสวนสุ นันทา” ความว่า “เจ้ าจอมมารดาเหม มีฝีมือในการบี บนวดและ
การปรุ งนํา! หอม...การปรุ งพระสุ คนธ์ ถวายตลอดรั ชกาล สามารถปรุ งได้ หลายแบบ ตั!งแต่ นา!ํ อบธรรมดา
จนถึ ง นํ!า อบฝรั ง เป็ นสู ตรที คิ ดค้ น ขึ !นเอง นํ!า อบที โปรดมากที สุ ด คื อ นํ!า อบสารภี ต่ อมาเรี ยกว่ า นํ!า อบ
นางใน” คงเป็ นการต่อยอดความรู ้ ตามประวัติศาสตร์ แห่ งวังสวนสุ นันทามาพัฒนาทางวิชาการเพือนํามา
สร้างจุดขาย และโอกาสในการบุกเบิกตลาดธุ รกิจวิชาการของชาวสวนสุ นนั ทา (กุมารี วัชชวงษ์. 2551. สปา
ชาววัง มรดกจากสวนสุ นนั ทา.) ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา ใช้พอกผิวหน้า ช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื น
ผิวหน้ากระจ่างใส ลดรอยด่ างดํา รู ขุมขนกระชับเรี ยบเนี ยน ในตํารั บมี สมุ นไพรทังหมด 9 ชนิ ด เช่ น ผง
ขมินชัน, ผงว่านนางคํา, ผงมะหาด, ผงบัวบก, ผงทานาคา, ผงเมล็ดกาแฟสด, นํามันมะพร้าว,ดินสอพองสะตุ
และวุน้ จากใบว่านหางจระเข้ โดยในตํารับเป็ นสมุนไพรแบบสด และสมุนไพรแบบแห้ง ผูว้ ิจยั จึงมี ความ
สนใจทีทําการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้าเพือให้สะดวกต่อการนํามาใช้และเก็บรักษาได้นาน
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับตํารับสมุนไพรพอกหน้า ทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคทุกสภาพผิวหน้า เพือสรุ ปเป็ นความรู ้ ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงาม
ผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา”
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา”
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องจากหนังสื อ นิ ตยสาร วารสารหนังสื อพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต งานวิจยั ทีเกียวข้องและการสัมภาษณ์ผทู ้ ีเชียวชาญด้านสมุนไพรของวังสวนสุ นนั ทา
2. ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านประชากร ในการวิจยั ครังนี ศึกษาเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครหญิง โดย
รับสมัครอาสาสมัครหญิงสุ ขภาพดี จํานวน 100 คน อายุระหว่าง 16 - 60 ปี เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า
3. ขอบเขตด้านสถานที และระยะเวลา ในการวิจยั ครัง ดําเนิ นการ ณ สนามกอล์ฟปั ญญาอินทรา เพือ
สะดวกในการเก็บข้อมูล และติดตามผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกๆ 2 สัปดาห์ จํานวน 6 ครังเป็ นระยะเวลา
3 เดือน
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วรรณกรรมทีRเกียR วข้ อง (Review of Literatures)
ผิวหนัง (The Skin) เป็ นส่ วนทีปกคลุมป้ องกันอวัยวะต่างๆของร่ างกาย โดยเฉพาะนําในร่ างกายมิให้
สู ญเสี ยมากเกินไปจนดํารงชี วิตอยูไ่ ม่ได้ ทังยังเป็ นด่านหน้าทีจะเผชิ ญอันตรายทังมวลจากภายนอกร่ างกาย
เช่ น การกระทบกระแทก การทุบตี สารพิษ ความร้ อน แสงแดด เป็ นต้น(วิไล ชิ นธเนศม และคณะ. 2542.
Chula’s Atlas of Basic Anatomy.)
สมุนไพรในการดูแลผิวหน้า ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา คุณสมบัติของสมุนไพรพอกหน้าใน
“ตํา รั บ งามผิ วหน้า วัง สวนสุ นันทา” ประกอบด้ว ยสมุ นไพร 9 ชนิ ด มี ดัง นี 1.ขมิ นชัน ชื อวิท ยาศาสตร์
Curcuma longa Linn., C.domesticaValeton ชื อวงศ์ZINGIBERACEAE มีสารสําคัญ : เหง้า ประกอบด้วย
Volatile oil 3-4% สารสี เ หลื อ ง เป็ นสารจํา พวก diferuloyl methane มี ชื อว่ า curcumin,
monodeamethexycurcumin, didesmethoxycuruminในนํามันหอมระเหย มีสาร p –Tolymethylcarbinol ซึ งมี
ฤทธิ€ ขับนําดี (รวมอนุ รักษ์มรดกไทย สารานุ กรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. หน้า 124) จาก
การศึ ก ษาทดลองทางคลิ นิกเรื องประสิ ท ธิ ผ ลของมาส์ กขมิ นชันในการรั กษาสิ ว พบว่า มาส์ ก ขมิ นชันมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการรั กษาสิ ว ทังสิ วอัก เสบและไม่อกั เสบ (มะลิ อาจริ ย ะกุ ล, ภาสกร ศรี ทิพ ย์สุ โข. คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) 2.ว่านนางคํา ชื อวิทยาศาสตร์ Curcuma aromatica Salisb. วงศ์
ZINGIBERACEAE มีสารสําคัญ เหง้า ประกอบด้วย Volatile oil สารสี เหลื อง เป็ นสารจําพวก diferuloyl
methane มี ชือว่า curcumin, monodeamethexycurcumin, didesmethoxycuruminในนํามันหอมระเหย
สรรพคุณด้านความงาม อุไรวรรณ เกศสวัสดิ€สกุล(2009) ฤทธิ€ ของสารสกัดจากว่านนางคําและข่า ทีมีสาร
antioxidant phenolics ต่ อการสร้ างเม็ดสี ผิวเมลานิ นของเซลล์ที ถู กกระตุ ้นด้วยรั ง สี อลั ตราไวโอเลต
โครงการวิจยั นี ได้พบฤทธิ€ ต้านการทํางานของ tyrosinae ของข่าและว่านนางคํา ซึ งมีความสัมพันธ์กบั ฤทธิ€
ต้านอนุมูลอิสระ และเป็ นการศึกษาทีไม่เคยรายงานมาก่อน โดยฤทธิ€ ยบั ยังภาวะ oxidative stress และกระตุน้
antioxidantdefense อาจเป็ นกลไกการออกฤทธิ€ ทีสําคัญของสมุนไพรทัง 2ชนิ ดในการลดการสร้ างเม็ดสี ที
เกิดจาก UVA 3.มะหาด ชื อวิทยาศาสตร์ Artocarpuslakoocha Roxb. ชื อวงศ์MORACEAE มีสารสําคัญ :
oxyresveratrol สารสกัดจากแก่นมะหาด จะทําให้สีผิวอ่อนลงได้โดยการ ลดการยับยังการสร้ างเม็ดสี ชนิ ด
นําตาลแดง( EU MELANIN) สรรพคุณด้านความงาม ดร.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิ ชภาควิชาเภสัชเคมีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จากผลการทดสอบสารสกัดมะหาดในการยับยังเอ็นไซม์ tyrosinase ใน
หลอดทดลอง และประสิ ทธิ ภาพในการยับยังการสร้างเมลานิ นในอาสาสมัคร พบว่าสารสกัดมะหาดช่วยให้
ผิวขาวขึนได้เมือใช้ทาติดต่อกันเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ นอกจากนี ตํารับเครื องสําอางโลชันชนิ ดไขมันในนํา
(oil-in-water emulsion) สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดมะหาด (0.10 %w/w) ในการทําให้ผิวขาวได้
ดี ขึน เมื อใช้ติดต่อกันเป็ นเวลา 2-3 สั ปดาห์ ดังนันการเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ส ารสกัดมะหาดเพื อให้ผิวขาว
นอกจากจะต้องพิจารณาถึงความเข้มข้นของสารสกัดมะหาดในผลิตภัณฑ์แล้ว รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ก็มีผล
ต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการทํ า งานของสารสกั ด มะหาดเช่ น กั น
4.บั ว บก ชื อวิ ท ยาศาสตร์
Centellaasiatica Urban. ชื อวงศ์ : UMBELLIFERAE มีสารสําคัญ : กรดลิโนเลอิกและกรดไธโอบาร์ บิทูริก
มีฤทธิ€ ตา้ นอนุ มูลอิสระจากการศึกษาฤทธิ€ ต้านอนุ มูลอิสระในโมเดลกรดลิโนเลอิกและกรดไธโอบาร์ บิทูริก
พบว่าสารสกัดด้วยเอธานอลจากบัวบกมีฤทธิ€ ต้านอนุ มูลอิสระได้ดี และมีเทียบเท่ากับการใช้ α-tocopherol
ในกลุ่มควบคุม (Abdul Hamid, A., Shah, Z.M., Muse, R. and Mohamed, S. 2002.) สรรพคุณด้านความงาม
ผลการศึกษาในหนู โดยใช้สารสกัดด้วยเอธานอลจากบัวบก ทังจากการกินและการทา พบว่าสารสกัดบัวบก
มีผลเพิมการแบ่งตัวของเซลล์และการสร้างคอลลาเจน ดีเอ็นเอ และโปรตีนในเนื อเยือ เร่ งการสร้างเยือบุผิว
และกระตุน้ การเจริ ญและการสร้างเครื อข่ายคอลลาเจนทีผิวหนัง นอกจากนันยังมีส่วนเร่ งการหายของแผล
โดยเพิมเอนไซด์ดิสมิวเทส คะตะเลสกลูตาไธโอนเปอร์ ออกซิ เดส และเพิมปริ มาณของวิตามินอีในผิวหนังที
สร้างใหม่ (Shukla, A., Rasid, A.M. and Dhawan, B.N. 1999.) 5.ว่านหางจระเข้ ชื อวิทยาศาสตร์ Aloe
vera (Linn.) Burm.f. ชื อวงศ์ ASPHODELACEAE (LILIACEAE) มีสารสําคัญ : สารอโลคูติน และสารอะ
ลอกตินเอ มีฤทธิ€ ในการฆ่าเชื อโรคและสลายพิษของเชื อโรค, สารอโลไมซิ น เป็ นสารทีสามารถระงับการ
ขยายตัวของเชือไวรัสและโรคมะเร็ งได้,สารโพลีซกั คาไรด์ ช่วยกระตุน้ การสมานแผลได้, สารบาร์ บาโลอิน
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มีฤทธิ€ ในทางระงับเชื อวัณโรค,สารแอนทราควิโนน มีฤทธิ€ ในการฆ่าเชื อโรค (ภัคจีรา ศุภวิชชา. ว่านหาง
จระเข้ สมุ นไพรใกล้ตวั และสุ ดยอดเมนู บาํ รุ งร่ างกาย. หน้า 60.)สรรพคุ ณด้านความงามสรรพคุ ณทางเวช
สําอางว่านหางจระเข้เกียวกับการสมานผิวหนังเมือมีบาดแผล หรื อมีริวรอยต่างๆ รวมทังการลดการติดเชื อ
สลายพิษของเชือโรค ช่วยบํารุ งผิว บํารุ งเส้นผม ทําให้มีการคิดค้นเวชสําอางทีมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
ซึ งได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย และยอมรับกันทัวไปว่า ว่านหางจระเข้มีประสิ ทธิ ภาพในการบํารุ งผิว
อย่างยอดเยียม เนื องจากว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติสามารถช่ วยให้ขบวนการเผาผลาญพลังงานในร่ างกาย
ทํางานได้เป็ นปกติ ลดการติดเชื อ สลายพิษของเชื อโรค กระตุน้ การเกิดใหม่ของเนื อเยือทีชํารุ ด ฉะนันว่าน
หางจระเข้จึงสรรพคุณสําหรับนํามาใช้เพือบํารุ งผิวพรรณเป็ นอย่างดี ผูท้ ีใช้วา่ นหางจระเข้บาํ รุ งผิวพรรณอยู่
เป็ นประจํา จะรู ้สึกได้วา่ ว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยให้ผิวผุดผ่อง สดชื น มีนามี
ํ นวล และยังสามารถขจัดสิ วได้
อีกด้วย (ภัคจีรา ศุภวิชชา. ว่านหางจระเข้ สมุนไพรใกล้ตวั และสุ ดยอดเมนู บาํ รุ งร่ างกาย.หน้า 71-72.) 6.
พญายา ชื อวิทยาศาสตร์ Hesperethusacrenulata (Roxb.) Roem. ชื อวงศ์ RUTACEAE มี ส ารสําคัญ :
marmesin เป็ นสารกรองแสงอัลตร้าไวโอเลต แสงอัลตร้าไวโอเลตก่อให้เกิดการเสื อมของเซลล์ผิวหนังโดย
กระตุน้ การสังเคราะห์เอนไซม์แมทริ กซ์-เมทัลโลโปรตีเนส-1(matrix-metalloproteinase-1, MMP-1) ซึ งจะ
ไปตัดเส้นใยโปรตีนคอลลาเจนทีช่วยคงความแข็งแรงและยืดหยุน่ ของเนื อเยือผิวหนังและลดการสังเคราะห์
โปร-คอลลาเจน สรรพคุณด้านความงาม : ในอดีตกระแจะ (พยาญา) จะถูกนํามาบดรวมกับเครื องหอมได้
เป็ น “กระแจะจันทน์” เป็ นเครื องหอมประทิ นผิวของสาวไทยในอดี ต ทุกส่ วนของกระแจะมีกลินหอม มี
สรรพคุ ณแก้ฝ้า แก้สิว รักษาผิวพรรณ ทําให้ผิวขาวสดใส มีการศึกษาวิจยั โดยแกะรอยภูมิปัญญาชาวบ้าน
พบว่ากระแจะมีฤทธิ€ ในการป้ องกันแสงยูวี (ภญ.ดร.สุ ภาภรณ์ปิติพร. บันทึกของแผ่นดิน 3 พืชหอมเป็ นยา.
หน้า 66. 7.มะพร้าว ชื อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera Linn. ชื อวงศ์ : PALMAE มีสารสําคัญ กรดลอริ กทีทํา
ให้นามั
ํ นมะพร้ าวมีคุณสมบัติพิเศษในการเสริ มสุ ขภาพและความงามของมนุ ษย์, กรดคาปริ ก ซึ งแม้ว่าจะมี
น้อยกว่ากรดลอริ ก คือ 6-7% แต่ก็ช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพของกรดลอริ ก,วิตามิ นอี (vitamin E) นํามัน
มะพร้าวทีไม่ผา่ นกระบวนการ RBD ยังคงมีวิตามินอีเหลื ออยู่ และก็เป็ นอีกสิ งหนึ งทีทําให้นามั
ํ นมะพร้าว
โดดเด่นกว่านํามันพืชชนิดอืนๆ (สุ ทธิ ชยั ปทุมล่องทอง. นํามันมะพร้าว นํามันบริ สุทธิ€ สุ ดยอดยามหัศจรรย์.
หน้า 72.) สรรพคุณด้านความงาม : นํามันมะพร้าวมีวติ ามินอีและความชุ่มชื นสู ง ช่วยบํารุ งผิวพรรณให้เปล่ง
ปลังสดใสไม่แห้งกร้าน ใช้นามั
ํ นมะพร้าวตามต้องการ วิธีทาํ นํานํามันมะพร้าวทาผิวทีต้องการการบํารุ งทุก
วัน ทําให้เปล่งปลังสดใสไม่แห้งกร้าน ลดรอยเหี ยวย่น ประโยชน์นามั
ํ นมะพร้าวจะช่วยต้านอนุ มูลอิสระ ทํา
ให้ล ดการเหี ยวย่นของผิว อี ก ทังความชุ่ ม ชื นที มี ในนํามันมะพร้ า วกับ วิตามิ นจะบํา รุ งผิวให้ดีขึน นํามัน
มะพร้าวใช้ในปริ มาณทีเหมาะสม วิธีทาํ นํานํามันมะพร้าวทาบางๆ หลังทําความสะอาดผิวหน้า เช้า-เย็น ช่วย
ทําให้ผวิ ชุ่มชืนและแข็งแรง (กาลพลู. มหัศจรรย์นามั
ํ นมะพร้าว 100 สู ตรทีดีทีสุ ดต่อสุ ขภาพ. หน้า 43-44.) 8.
กาแฟ ชื อวิทยาศาสตร์ Coffeaarabica Linn., C.libericaHiern., C. robustaLinn. ชื อวงศ์ : RUBIACEA
สาระสําคัญ : ในเมล็ดกาแฟ มี caffeine, trigonellin, แทนนิ น, กลูโคส, เดกซ์ตริ น, ไขมัน และโปรตีน (รวม
อนุรักษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. หน้า 100.) สรรพคุณด้านความงาม สครับ
กาแฟล้างพิษ เผยผิวสวยใส มลภาวะทีประสบพบเจอกันทุกวันนี เป็ นสาเหตุหนึ งของผิวหมองคลํากาแฟมี
คุณสมบัติขยายหลอดเลือด ทําให้การขจัดของเสี ยทางระบบไหลเวียนนําเหลืองทํางานได้ดียิงขึนเมือนํามา
ผสมกับ นมหรื อ ผสมอื นๆจากธรรมชาติ จึ ง ช่ ว ยทํา ให้ ผิ ว ที หยาบกร้ า นกลับ มานุ่ ม นวลสดใสอี ก ครั ง
นอกจากนี ยังมีคุณสมบัติพิเศษของกาแฟทีมีนามั
ํ นหอมระเหยกลินเฉพาะตัว จึงช่วยคลายความตึงเครี ยดใน
ชีวติ ประจําวันได้ ส่ วนผสม กาแฟบริ สุทธิ€ บดเป็ นผง 2 ช้อนโต๊ะ นมสด 1 ช้อนโต๊ะ วิธีทาํ ละลายผงกาแฟกับ
นมสด โดยไม่ให้ส่วนผสมเหลวหรื อข้นจนเกินไป ขัดผิวหน้า สครับเป็ นวงกลมตังแต่ปลายเท้าขึนมาสะโพก
มือ แขน ไหล่ หน้าอก ขัดวนเบาๆเพือกระตุน้ ให้เลือดหมุนเวียน สําหรับส่ วนทีหยาบกร้าน เช่น ข้อศอก หัว
เข่ า ควรนวดซําๆครั งละประมาณ 15-20 นาที แล้วจึ งอาบนําให้ส ะอาดด้วยนําอุ่ น ปิ ดท้า ยด้วยนําเย็น
เพียงแค่นีผิวก็จะสวยเปล่งปลัง (อังคณา ทองพูล. สวยง่ายๆด้วยสมุนไพรใกล้ตวั .หน้า 4.) 9. ดิ นสอพอง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็ นดินทีเกิดตามธรรมชาติ มีสีขาวละเอียดนํามากรองเอาสิ งสกปรกออก แล้วทํา
เป็ นก้อนๆมีทาํ กันมากทีจังหวัดลพบุรี สรรพคุณ : รสเย็น แก้เม็ดผด ผืนคัน ห้ามเหงือ ดับพิษร้อน ใช้ผสมกับ
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ยาอืน เพือทํายาประสะผิว (รวมอนุรักษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. หน้า 191)
งานวิจัยทีเR กียR วข้ อง
อุไรวรรณ เกศสวัสดิ€ สกุล (2550). ฤทธิ€ ของสารสกัดจากข่าและว่านนางคําทีมีสาร antioxidant
phenolics ต่อการสร้ างเม็ดสี ผิวเมลานิ นของเซลล์ทีถูกกระตุน้ ด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต โครงการวิจยั นี ได้
ศึกษาฤทธิ€ของสมุนไพร 2 ชนิ ด คือข่า (Alpiniagalanga) และว่านนางคํา (Curcumaaromatica) ซึ งมีฤทธิ€ ต้าน
อนุ มูลอิ สระและเป็ นสมุ นไพรที มี ประวัติการใช้ในการรั กษาปั ญหาเกี ยวกับผิวหนังและใช้บาํ รุ งผิว โดย
ทดสอบการทํางานและการแสดงออกของ tyrosinaseซึ งมีหน้าทีในการผลิตเมลานิ น และวัดปริ มาณของเม
ลานิ นทีถูกผลิตในเซลล์ human melanoma (G361) ทีได้รับการฉายแสง UVA นอกจากนันยังมีการศึกษา
บทบาทต้านอนุ มูลอิสระของสมุนไพรในการยับยัง melanogenesis โดยทดสอบฤทธิ€ ยับยังภาวะ oxidative
stress ของเซลล์ และฤทธิ€กระตุน้ antioxidant การศึกษานี พบว่า UVA (8 J/cm2) กระตุน้ การทํางาน และการ
แสดงออกระดับ mRNA ของ tyrosinase และUVA (16 J/cm2) กระตุน้ การผลิตเมลานิ นของเซลล์ (G361)
อย่า งไรก็ ตามสมุ น ไพรทัง 2 ชนิ ดสามารถยับ ยัง melanogenesis ดัง กล่ า วโดยลดการทํา งานและการ
แสดงออกของ tyrosinase และลดการผลิตเมลานิ น โดยไม่ทาํ ให้เกิดพิษต่อเซลล์ นอกจากนันสมุนไพรทัง 2
ชนิดสามารถยับยัง UVA ทีทําให้เกิด cellular oxidative stress โครงการวิจยั นี ได้พบฤทธิ€ ต้านการทํางานของ
tyrosinae ของข่าและว่านนางคํา ซึ งมี ความสัมพันธ์ กบั ฤทธิ€ ต้านอนุ มูลอิ สระ และเป็ นการศึ กษาที ไม่เคย
รายงานมาก่อน โดยฤทธิ€ ยับยังภาวะ oxidative stress และกระตุน้ antioxidantdefense อาจเป็ นกลไกการออก
ฤทธิ€ ทีสําคัญของสมุนไพรทัง 2 ชนิดในการลดการสร้างเม็ดสี ทีเกิดจาก UVA
อรพิณ โกมุติบาล (2014). วิจยั เรื องฤทธิ€ ต้านอนุ มูลอิสระสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด จากการ
สกัดสารจากแก่นมะหาดด้วยวิธีการแช่ในตัวทําละลายอินทรี ย ์ (Maceration) เอทิลอะซิ เตต เมทานอล และ
เอทธานอล พบว่าตัวทําละลายเมทานอลจะได้เปอร์ เซ็อร์ ของสารสกัดหยาบเมือเทียบกับนําหนักพืชแห้งสู ง
ทีสุ ดจากกาวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกทังหมด (Total Phenolic Content) และการทดสอบฤทธิ€
การต้านอนุ มูลอิสระด้วยเทคนิ กสคาเวนกิง (Scavenging Metthod) โดยวิธี DPPH ของสารสกัดหยาบจาก
แก่นมะหาด พบว่าสารสกัดหยาบเอทิ ลอะซิ เตต จะมี ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิ กทังหมดสู งทีสุ ด และมี
ฤทธิ€ ตา้ นอนุมูลอิสระสู งทีสุ ด เมือเทียบกับสารสกัดหยาบเมทานอลและเอทธานอล
Agero, Verallo-Rowell (2004) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการใช้นามั
ํ นมะพร้ าว บริ สุทธิ€ กับ
นํามันจากแร่ ธาตุ เพือใช้เป็ นสารให้ความชุ่มชื นในการรักษาโรคผิวหนังแห้งคันระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
โดยทําการศึกษาแบบ randomized double-blind controlled ในผูป้ ่ วยจํานวน 34 คน โดยสุ่ มให้ได้รับการทา
นํามันมะพร้าวบริ สุทธิ€ หรื อนํามันจากแร่ ธาตุบริ เวณขา วันละ 2 ครัง เป็ นเวลานาน 2 สัปดาห์ พบว่าการทา
นํามันทัง 2 ชนิ ดช่ วยให้อาการแห้งของผิวหนังดีขึนและเพิมระดับไขมันบนผิวหนังได้เท่ากัน และไม่มีผล
เปลียนแปลงค่าการสู ญเสี ยนําและค่าความเป็ นกรดเบสบนผิวหนัง รวมทังไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงขณะ
ใช้นามั
ํ นทัง 2 ชนิดทาบนผิวหนัง
Castellani C, Marai A, Vacchi P. (1981) การใช้ทางยาจะใช้ส่วนเหนื อดินของบัวบก ทางการแพทย์
พืนบ้านของเอเชียตะวันออกจะใช้ทงในรู
ั ปของผงแห้ง, infusion, สารสกัดทีเตรี ยมจากพืชสด หรื อพืชแห้ง
นอกจากนันยังใช้เป็ นยาภายนอกในรู ปของครี ม และ ointments ในทางการค้าและอุตสาหกรรมรู ปแบบทีมี
ขายอยูเ่ ป็ นส่ วนสกัดทีประกอบด้วย triterpene acids และ triterpene acid sugar ester
Jaswir H, Hassan TH, Said MZ.(2004) ทีทําการศึกษาฤทธิ€ ต้านออกซิ เดชันของบัวบกโดยใช้
oxygen consumption method และ differential scanning calorimetry ว่าสารสกัดบัวบกมีฤทธิ€ ต้านออกซิ
เดชันได้ดีเทียบเท่ากับ rosemary และ sage ซึ งเป็ น anti-oxidant ทีมีขายทัวไปในตลาดในมาเลเซี ย
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วิธีดําเนินการวิจัย (Methodology)
แหล่ งข้อมูลการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมเกี ยวกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ของงานวิจยั ที เกี ยวข้อง
เรื อง งามผิวหน้าตํารับวังสวนสุ นนั ทาเพือพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกผิวหน้าในห้องทดลองเป็ นการ
ค้นคว้า จากแหล่ ง ข้อมู ล ประเภททุ ติย ภู มิ จะรวบรวมข้อมู ล จากหนัง สื อ นิ ตยสาร วารสารหนัง สื อพิ ม พ์
อินเตอร์ เน็ต งานวิจยั ทีเกียวข้อง การทดสอบผลิ ตภัณฑ์และประเมินผลการทดลองใช้เป็ นกลุ่มอาสาสมัคร
หญิงจํานวน 100 คน อายุระหว่าง 16 - 60 ปี ช่วงระยะการทดลองเป็ นระยะเวลา 3 เดือน โดยเปรี ยบเทียบการ
เปลียนแปลงของผลการทดลองใช้ในอาสาสมัครแต่ละคน ระหว่างก่อนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (before) และ
หลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (after)
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population)
อาสาสมัครหญิง อายุระหว่าง 16-60 ปี ทีต้องการดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรพอกหน้า
กลุ่มตัวอย่ าง (Sample)
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพสมุนไพรพอกหน้าในอาสาสมัครหญิง ดําเนินการ ณ สนามกอล์ฟปั ญญา
อินทรา โดยรับสมัครอาสาสมัครหญิงสุ ขภาพดี จํานวน 100 คน อายุระหว่าง16 - 60 ปี ช่วงระยะการทดลอง
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง (Inclusion criteria)
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั เป็ นเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 16-60 ปี
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ไม่เคยแพ้สมุนไพรใดๆ ทีใช้บนใบหน้า
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั ด้วยความสมัครใจ
หลักเกณฑ์ การคัดออกกลุ่มตัวอย่ าง (Exclusion criteria)
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ใช้ยา หรื อวิธีการใดๆในการรักษาผิวบนใบหน้าทีศึกษา
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทีไม่สามารถมาติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้าตาม ข้อกําหนดในช่วง
ระยะเวลาทีกําหนด
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต้องทดสอบการแพ้ครี มพอกหน้า โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ พอกครี ม กับผิวหนังส่ วน
ด้านในของข้อพับแขนทิงไว้ 30 นาที แล้วล้างออกด้วยนําสะอาดทิงไว้ 24 ชัวโมง สังเกตว่ามีความผิดปกติ
ของผิวหนังบริ เวณทีพอกไว้ เช่น อาการแสบ คัน ระคายเคือง ผืนแดง ตุ่มคัน ฯลฯ หากอาสาสมัครคนใดมี
อาการแพ้จะถูกคัดออกจากการทดลอง
เกณฑ์ ให้ หยุดจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต้องการออกจากการศึกษา
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการศึกษา
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับการรักษาผิวหน้าด้วยวิธีอืนๆ นอกเหนือทีได้จากโครงการวิจยั
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ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สมุนไพรพอกหน้ า “งามผิวหน้ าตํารับวังสวนสุ นันทา”
ส่ วนประกอบ
ปริ มาณ (กรัม)
ปริ มาณ (กรัม)
1. นํา (Purified water)
69.60
6,960.00
2. ผงทานาคา
6.00
600.00
3. มะหาด (สารสกัด)
5.00
500.00
4. บัวบก (สารสกัด)
5.00
500.00
5. Glycerin
3.00
300.00
6. สารกันเสี ย (Preservatives)
2.30
230.00
7. ผงว่านหางจระเข้
2.00
200.00
8. ผงกาแฟสด
2.00
200.00
9. ผงดินสอพองสะตุ
1.50
150.00
10. Xanthan gum
1.00
10.00
11. ผงมะหาด (กาก)
1.00
100.00
12. นํามันมะพร้าว
1.00
100.00
13. ว่านนางคํา (สารสกัด)
0.40
40.00
14. ขมินชัน (สารสกัด)
0.20
20.00
รวม
100.00
10,000.00
ขัaนตอนการวิจัย
1. สมุนไพรพอกหน้า “ตํารั บงามผิวหน้าวังสวนสุ นันทา” โดยการทบทวนวรรณกรรมแนวคิ ด
ทฤษฏี ทีเกี ยวข้อง และจากผูเ้ ชี ยวชาญด้านสมุนไพรเกี ยวกับการดูแลผิวหน้ามาวิเคราะห์และสรุ ปประเด็น
สําคัญเพือกําหนดสมุนไพรทีใช้เป็ นส่ วนประกอบสําคัญ (Active ingredients) ปริ มาณ (Dosage) และวิธีการ
ทําสมุนไพรพอกหน้าเพือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรสํ า หรั บ พอกผิ ว หน้า ผ่า นขบวนการวิ เ คราะห์ ใ นห้ อ งทดลอง สรุ ป สู ต รผลิ ต ภัณ ฑ์
สมุนไพรพอกหน้า
2. การวิเคราะห์คุณภาพครี มสมุนไพรพอกหน้า โดยการประเมินคุ ณสมบัติทางกายภาพ โดยการ
สังเกตลักษณะทางกายภาพ ด้วยวิธี Freeze-Thaw cycle เป็ นเวลา 5 cycle และสังเกตลักษณะทางกายภาพ
หลังเตรี ยมครี มเสร็ จทีอุณหภูมิหอ้ ง
3. การวัดความพึงพอใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้ากับอาสาสมัครหญิง จํานวน 100 คน
ก่ อนทดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละหลัง ทดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จากการจับ ฉลากเลื อ กข้า งการศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม
อาสาสมัครออกเป็ น 2 กลุ่ม(กลุ่มละ50 คน)โดยการจับฉลากกระทําโดยเจ้าหน้าทีไม่เกียวข้องกับผูว้ ิจยั และ
อาสาสมัคร กลุ่ม A ได้รับผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” และกลุ่ม B
ได้รับผลิ ตภัณฑ์เปรี ยบเทียบ (Placebo) โดยผลิ ตภัณฑ์จะบรรจุในหลอดทีเหมือนกัน และขนาดเท่ากัน ให้
อาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์พอกหน้าโดยพอกทีผิวหน้าทิงไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยนําสะอาด
ใช้ 2 ครังต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน ประเมินผลความพึงพอใจและสรุ ปผลความพึงพอใจจากกลุ่ม
อาสาสมัค ร เก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ในส่ ว นที ต้องประเมิ นก่ อ นการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล, ข้อมูลทัวไปเกียวกับผิวหน้า, สภาพผิวหน้าก่อนการทดลองติดตามผลการ
ทดลองใช้ ทุก 2 สัปดาห์ บันทึกผลการเปลียนแปลงจํานวน 6 ครัง (สัปดาห์ที 2, 4, 6, 8, 10 และ12) โดยใช้
แบบสอบถาม ประเมินผลการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์จากอาสาสมัคร, สภาพผิวหน้า บันทึกผลการเปลียนแปลงจํานวน 6 ครังประเมินผล ความรู ้สึกเมือ
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หลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กบั ผิวหน้าเพือประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากอาสาสมัคร
โดยใช้แบบสอบถามเมื อสิ นสุ ดการทดลองใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ประมาณ 3 เดื อน การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ของการ
ทดลองใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากแบบสอบถาม การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื นฐานเกี ยวกับ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage), ค่าเฉลีย (Mean), ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ Paired T Test ใช้ระดับความเชื อมัน 95% Confidence Interval of the Difference ช่วยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัย
การประเมิ นคุ ณสมบัติทางกายภาพ ดู จากลักษณะภายนอกของครี มสมุ นไพรพอกหน้าหลังการ
เตรี ยมทีอุณหภูมิหอ้ ง พบว่า ลักษณะเนือครี มสมุนไพรพอกหน้า เนื อหยาบเล็กน้อย ค่อยข้างหนื ดมาก สี ของ
เนื อครี มสมุนไพรพอกหน้า นําตาลอ่อน ได้กลินหอมของกาแฟ ไม่เกิดการแยกชันของเนื อครี มสมุนไพร
พอกหน้า และการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวของครี มสมุนไพรพอกหน้า ด้วยวิธี FreezeThaw cycle พบว่า ลักษณะเนือครี มสมุนไพรพอกหน้า เนือหยาบเล็กน้อย หนื ดมาก สี ของเนือครี มสมุนไพร
พอกหน้า นําตาลอ่อน ได้กลินหอมของกาแฟ ไม่เกิดการแยกชันของเนือครี มสมุนไพรพอกหน้า
ข้อมูลทัวไปของอาสาสมัคร ข้อมูลทัวไปของอาสาสมัครทังหมด 84 คน กลุ่มอาสาสมัครเป็ นเพศ
หญิงมีเลือดกรุ๊ ป O มากทีสุ ด มีช่วงอายุ 42-50 ปี มากทีสุ ด สถานภาพโสดมากทีสุ ด ระดับการศึกษาขันสู งสุ ด
จบมัธยมศึกษามากทีสุ ด มีอาชี พเป็ นแคดดี และมีรายได้เฉลี ยต่อเดื อนมากทีสุ ด คือ 10,000 – 20,000 บาท
ปั จจัยทีมีผลต่อการใช้ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า ปั จจัยทีมีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้าใน
กลุ่มอาสาสมัคร 84 คน เคยใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทัง 84 คน ปั จจัยทีมีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พอกหน้า อาสาสมัครหญิง เคยใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทัง 84 คน ผลิ ตภัณฑ์จากสมุนไพรทีใช้มากทีสุ ด
คือ สบู่ อาสาสมัครหญิงนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าทีมีกลินตามวัตถุดิบทีใช้มากทีสุ ด บุคลทีมีอิทธิ พลใน
การตัดสิ นใจใช้ผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามากทีสุ ด คือ ตนเอง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้ผลิ ตภัณฑ์
จากสมุนไพรมากทีสุ ด คือ ความเชือว่าสมุนไพรดีต่อการบํารุ งผิวหน้า ลักษณะประเภทของผิวหน้ามากทีสุ ด
คือ ผิวผสม อาสาสมัครหญิงมีปัญหาเรื อง กระ/ฝ้ า มากทีสุ ด
ตาราง ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าก่อนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พอกหน้าของกลุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ A(N=44)
ผลิตภัณฑ์ B(N=40)
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าก่อน
การแปล
การแปล
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอก Mean SD. ความหมาย Mean SD. ความหมาย
หน้า
น้อย
น้อย
1) ผิวหน้าเรี ยบเนียน รู ขมุ ขนกระชับ 2.23 0.831
1.88 0.723
น้อย
น้อย
2) ผิวหน้าขาวกระจ่างใส
2.05 0.806
2.05 0.749
น้อย
น้อย
3) ผิวหน้านุ่มชุ่มชืน
2.32 0.829
2.13 0.757
น้อย
น้อย
ความพึงพอใจโดยรวม
2.20 0.824
2.02 0.740
ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าก่อนทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้าและลักษณะผลิ ตภัณฑ์
สมุนไพรพอกหน้าก่อนทดลองใช้ ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” ให้
คะแนนความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าก่อนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผิวหน้าเรี ยบเนี ยน รู ขุมขนกระชับ ผิวหน้า
ขาวกระจ่างใส ผิวหน้านุ่ มชุ่ มชื นที ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมทีระดับ น้อย (ค่าเฉลี ยเท่ากับ 2.20) และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ปรี ย บเที ย บ (Placebo) ให้ ค ะแนนความพึ ง พอใจลัก ษณะผิ ว หน้า ก่ อ นทดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
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สมุนไพรพอกหน้าผิวหน้าเรี ยบเนี ยน รู ขุมขนกระชับ ผิวหน้าขาวกระจ่างใส ผิวหน้านุ่ มชุ่ มชื น โดยรวมที
ระดับ น้อย (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.02)
ตาราง ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจลักษณะผลิ ตภัณฑ์พอกหน้าก่อนทดลองใช้ของ
กลุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ A(N=44)
ผลิตภัณฑ์ B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
ความพึงพอใจลักษณะผลิตภัณฑ์
Mean
SD.
ความหมาย
Mean
SD.
ความหมาย
พอกหน้าก่อนทดลองใช้
มาก
มาก
1) กลินหอมน่าใช้
4.05 0.714
3.98 0.733
มาก
มาก
2)เนื อครี มผลิตภัณฑ์น่าใช้
3.59 0.787
3.65 0.622
มาก
3) สี ของเนือครี มผลิตภัณฑ์น่าใช้ 3.39 0.754
มาก
3.53 0.816
มาก
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
3.67 0.796
3.72 0.75
ความพึงพอใจลักษณะผลิตภัณฑ์พอกหน้าก่อนทดลองใช้ให้คะแนน กลินหอมน่าใช้ เนือครี ม สี ของ
เนื อครี ม ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” ความพึงพอใจโดยรวมทีระดับ
มาก (ค่ า เฉลี ยเท่ า กับ 3.67) และผลิ ตภัณ ฑ์เปรี ย บเที ย บ (Placebo) ความพึ ง พอใจโดยรวมที ระดับ มาก
(ค่าเฉลียเท่ากับ 3.72)
ตาราง ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้ 2 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์ A(N=44)
ผลิตภัณฑ์ B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
หลังการใช้ 2 สัปดาห์
Mean SD. ความหมาย Mean SD. ความหมาย
1) ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน

3.61 0.993

2) ผิวหน้าขาว กระจ่างใส

2.70 0.765

3) ลดเลือนรอยหมองคลํา

2.30 0.632

4) ผิวหน้าเรี ยบเนียน

2.59 0.726

5) สิ วเสี ยนลดน้อยลง

3.16 0.745

6) ความมันบนใบหน้าลดลง

2.64 0.487

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.58

0.501

1.70

0.723

1.53

0.554

1.43

0.501

1.10

0.304

1.60

0.545

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อยมาก
น้อยมาก
น้อย

น้อย
7) แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า 2.55 0.504 ปานกลาง 1.63 0.667
ปานกลาง
น้อย
ความพึงพอใจโดยรวม
2.79 0.817
1.65 0.692
ผลการทดลองใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์พ อกหน้า หลัง ทดลองใช้ 2 สั ป ดาห์ ผลิ ตภัณ ฑ์ส มุ นไพรพอกหน้า
“ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” ให้คะแนนความพึงพอใจหลังทดลองใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
(มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.79) ให้ความสําคัญในด้าน ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน มากทีสุ ด
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ตาราง ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้ 4 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
หลังการใช้ 4 สัปดาห์
Mean SD. ความหมาย Mean SD. ความหมาย
1) ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน

3.98 0.927

2) ผิวหน้าขาว กระจ่างใส

3.20 0.701

3) ลดเลือนรอยหมองคลํา

2.93 0.759

4) ผิวหน้าเรี ยบเนียน

3.07 0.695

5) สิ วเสี ยนลดน้อยลง

3.68 0.883

6) ความมันบนใบหน้าลดลง

3.57 0.625

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

2.93

0.730

2.13

0.686

1.85

0.770

1.53

0.506

1.18

0.385

1.80

0.608

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยมาก
น้อย

มาก
น้อย
7) แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า 3.75 0.651
1.88 0.757
น้อย
ความพึงพอใจโดยรวม
3.45 0.832 ปานกลาง 1.90 0.816
ผลการทดลองใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์พ อกหน้า หลัง ทดลองใช้ 4 สัป ดาห์ ให้ค ะแนนความพึ งพอใจหลัง
ทดลองใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.45) ให้ความสําคัญในด้าน ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชื น
มากทีสุ ด รองลงมา แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า
ตาราง ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้ 6 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
หลังการใช้ 6 สัปดาห์
Mean SD. ความหมาย Mean SD. ความหมาย
มาก

1) ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน

4.25

0.892

2) ผิวหน้าขาว กระจ่างใส

3.55

0.791

3) ลดเลือนรอยหมองคลํา

3.59

0.816

4) ผิวหน้าเรี ยบเนียน

3.45

5) สิ วเสี ยนลดน้อยลง

4.30

0.901 ปานกลาง
มาก
0.795

6) ความมันบนใบหน้าลดลง

3.98

0.628

7) แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า

3.89

0.655

ความพึงพอใจโดยรวม

3.86

0.842
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มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

3.05

0.904

2.48

0.554

2.20

0.687

1.80

0.791

1.68

0.730

2.38

0.897

1.88

0.939

2.21

0.904

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
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ผลการทดลองใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์พ อกหน้า หลัง ทดลองใช้ 6 สัป ดาห์ ให้ค ะแนนความพึ งพอใจหลัง
ทดลองใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.86) ให้ความสําคัญในด้าน สิ วเสี ยนลดน้อยลง มาก
ทีสุ ด รองลงมา ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน
ตาราง ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้ 8 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
หลังการใช้ 8 สัปดาห์
Mean SD. ความหมาย Mean SD. ความหมาย
1) ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน

4.39

0.754

2) ผิวหน้าขาว กระจ่างใส

3.70

0.701

3) ลดเลือนรอยหมองคลํา

3.68

0.800

4) ผิวหน้าเรี ยบเนียน

4.02

0.876

5) สิ วเสี ยนลดน้อยลง

4.34

0.776

6) ความมันบนใบหน้าลดลง

4.14

0.668

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.30 0.723
2.58 0.636
2.45 0.639
2.70 0.853
2.03 1.000
2.73 1.037

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

มาก
7) แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า 4.45 0.697
2.83 0.903 ปานกลาง
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
4.10 0.804
2.66 0.906 ปานกลาง
ผลการทดลองใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์พ อกหน้า หลัง ทดลองใช้ 8 สัป ดาห์ ให้ค ะแนนความพึ งพอใจหลัง
ทดลองใช้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.10) ให้ความสําคัญในด้าน แต่หน้าง่ายขึน ทาแป้ ง
ติดหน้า มากทีสุ ด รองลงมา ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน
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ตาราง ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้ 10 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
หลังการใช้ 10 สัปดาห์
Mean SD. ความหมาย Mean SD.
ความหมาย
2) ผิวหน้าขาว กระจ่างใส

4.59 0.497 มากทีสุ ด
มาก
3.91 0.709

3) ลดเลือนรอยหมองคลํา

3.86 0.632

มาก

2.38 0.490

น้อย

4) ผิวหน้าเรี ยบเนียน

4.05 0.746

มาก

2.75 0.670

ปานกลาง

5) สิ วเสี ยนลดน้อยลง

4.59 0.583 มากทีสุ ด
มาก
4.23 0.605

1.90 0.672

น้อย

2.83 0.781

ปานกลาง

1) ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน

6) ความมันบนใบหน้าลดลง

3.20 0.687

ปานกลาง

2.63 0.705

ปานกลาง

7) แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า 4.57 0.501 มากทีสุ ด 2.55 0.959 ปานกลาง
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
4.26 0.682
2.60 0.805 ปานกลาง
ผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์พอกหน้า หลังทดลองใช้ 10 สัปดาห์ คะแนนความพึงพอใจหลังทดลอง
ใช้ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.26) ให้ความสําคัญในด้าน ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชื น และ สิ วเสี ยน
ลดน้อยลง มากทีสุ ด รองลงมา แต่หน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า
ตาราง ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้ 12 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
หลังการใช้ 12 สัปดาห์
Mean SD. ความหมาย Mean SD.
ความหมาย
2) ผิวหน้าขาว กระจ่างใส

4.70 0.462 มากทีสุ ด
มาก
4.09 0.563

3) ลดเลือนรอยหมองคลํา

3.98 0.590

มาก

2.78 0.577

ปานกลาง

4) ผิวหน้าเรี ยบเนียน

4.25 0.576

มาก

3.08 0.764

ปานกลาง

5) สิ วเสี ยนลดน้อยลง

4.66 0.479 มากทีสุ ด
มาก
4.36 0.487

3.13 0.607

ปานกลาง

3.48 0.877

ปานกลาง

1) ผิวหน้านุ่ม ชุ่มชืน

6) ความมันบนใบหน้าลดลง

3.88 0.648

มาก

2.98 0.620

ปานกลาง

มาก
7) แต่งหน้าง่ายขึน ทาแป้ งติดหน้า 4.68 0.471 มากทีสุ ด 3.68 0.694
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
4.39 0.586
3.28 0.778 ปานกลาง
ผลการทดลองใช้ผลิ ตภัณ ฑ์พอกหน้า หลังทดลองใช้ 12 สัป ดาห์ ความพึง พอใจหลัง ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.39) ให้ความสําคัญในด้าน ผิวหน้าชุ่มชื น สิ วเสี ยน
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ลดน้อยลง แต่งหน้าง่ายขึน รองลงมา ทาแป้ งติดหน้า ความมันบนใบหน้าลดลง ผิวหน้าเรี ยบเนี ยน ผิวหน้า
กระจ่างใส ลดเลือนรอยหมองคลํา
ตาราง ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พอกหน้าของกลุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าหลัง
การแปล
การแปล
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอก Mean SD. ความหมาย Mean SD ความหมาย
หน้า
มาก
1) ผิวหน้าเรี ยบเนียน รู ขมุ ขนกระชับ 4.27 0.585
3.25 0.543 ปานกลาง
2) ผิวหน้าขาวกระจ่างใส

4.11 0.579

มาก

2.55 0.597

ปานกลาง

3) ผิวหน้านุ่มชุ่มชืน

4.75 0.438

มากทีสุ ด

3.35 0.662

ปานกลาง

ความพึงพอใจโดยรวม

4.38 0.599

มาก

3.05

ปานกลาง

0.70

ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าหลังทดลองใช้ ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวัง
สวนสุ นนั ทา” ให้คะแนนความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า ผิวหน้า
เรี ยบเนี ยน รู ขุมขนกระชับขาวกระจ่างใส ผิวหน้านุ่ มชุ่ มชื น ความพึงพอใจโดยรวมทีระดับ มาก (ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.38) และผลิตภัณฑ์เปรี ยบเทียบ (Placebo) ให้คะแนนความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าหลังทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมทีระดับ น้อย (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.05)
ตาราง ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจลักษณะผลิตภัณฑ์พอกหน้าหลังทดลองใช้ของ
กลุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์A(N=44)
ผลิตภัณฑ์B(N=40)
ความพึงพอใจ
การแปล
การแปล
ความพึงพอใจลักษณะผลิตภัณฑ์
Mean SD. ความหมาย Mean SD
ความหมาย
พอกหน้าหลังทดลองใช้
4.77 0.424
มาก
4.45 0.639
มาก
1) กลินหอมน่าใช้
2) เนื อครี มผลิตภัณฑ์น่าใช้

4.27 0.544

มาก

3.58 0.712

มาก

3) สี ของเนือครี มผลิตภัณฑ์น่าใช้

4.68 0.471

มาก

3.78 0.660

มาก

4.58 0.526
มาก
3.93 0.76
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ โดยรวมทีระดับ น้อย (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.05)
ส่ วนความพึงพอใจลักษณะผลิ ตภัณฑ์หลังทดลองใช้ ผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวัง
สวนสุ นนั ทา” ให้คะแนนความพึงพอใจลักษณะผลิตภัณฑ์พอกหน้าหลังทดลองใช้ให้คะแนน กลินหอมน่า
เนื อครี มผลิ ตภัณฑ์น่าใช้ สี ของเนื อครี ม ความพึงพอใจโดยรวมที ระดับ มาก (ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.58) และ
ผลิตภัณฑ์เปรี ยบเทียบ (Placebo) ให้คะแนนความพึงพอใจลักษณะผลิตภัณฑ์ โดยรวมทีระดับ มาก (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.93)
2788

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

การอภิปรายผล
อาสาสมัครมีความพึงพอใจลักษณะผิวหน้าก่อนการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นอ้ ย เพราะเห็นว่าผิวหน้า
ของตัวเองไม่เรี ยบเนี ยน รู ขุมขนกว้าง ผิวหน้าไม่กระจ่างใส มีจุดด่างดํา ฝ้ า และกระ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ซิ สา สุ ภทั รากุลและคณะ (2553) พบว่า สาวโรงงานในเขตสมุทรปราการให้ความสําคัญกับเรื อง ฝ้ า
กระ จุดด่างดํามากทีสุ ด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล บัวระบัดทอง (2548) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสตรี
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าขันตอนการรับรู ้ปัญหาส่ วนใหญ่ คือ ผิวหน้าหม่นหมอง ฝ้ า และ กระ
ความพึ ง พอใจโดยรวมหลัง การใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ส มุ นไพรพอกหน้า ผลิ ตภัณ ฑ์ส มุ นไพรพอกหน้า
“ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง 44 คน ความพึงพอใจลักษณะผิวหน้า
หลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า ผิวหน้านุ่มชุ่มชื นทีระดับ มากทีสุ ด ผิวหน้าเรี ยบเนี ยน รู ขุมขน
กระชับ ผิวหน้า ขาวกระจ่า งใส และความพึ งพอใจลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์พ อกหน้า หลัง ทดลองใช้ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” ให้คะแนนความพึงพอใจลักษณะ
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าหลังทดลองใช้ให้คะแนน กลินหอมน่าใช้ทีระดับ มาก รองลงมาเนือครี มผลิตภัณฑ์น่าใช้
และสี ของเนือครี มผลิตภัณฑ์น่าใช้
หลังการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้า “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” อาสาสมัครมี
ความพึงพอใจมาก เพราะเห็นว่าผิวหน้าของตัวเองเรี ยบเนี ยน รู ขุมขนกระชับหน้าขาวกระจ่างใส ผิวหน้านุ่ม
ชุ่มชื น โดยใน “ตํารับงามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา” มีสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิ ดเป็ นส่ วนประกอบใน
ตํารับ ว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณบํารุ งผิวพรรณเป็ นอย่างดี ผูท้ ีใช้วา่ นหางจระเข้บาํ รุ งผิวพรรณอยูเ่ ป็ นประจํา
จะรู ้สึกได้วา่ ว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยให้ผวิ ผุดผ่อง สดชืน มีนามี
ํ นวล และยังสามารถขจัดสิ วได้อีกด้วย (ภัค
จีรา ศุภวิชชา. ว่านหางจระเข้ สมุนไพรใกล้ตวั และสุ ดยอดเมนู บาํ รุ งร่ างกาย.หน้า 72.) ในสู ตรพอกหน้า
รักษาสิ วด้วยผงขมิน เหมาะสําหรับผูท้ ีเป็ นสิ วบนใบหน้ามาก วิตามิ นอีในขมิ นจะช่ วยลดการอักเสบและ
บวมแดงจากสิ ว ทํา ให้สิวหนองยุบ ตัวเร็ วขึ น เมื อทําเป็ นประจํา รอยแผลเป็ นจากสิ วจะลดลงและทําให้
ใบหน้าเรี ยบเนี ยนขึน (บรรจบ กําจัด. ประโยชน์มหัศจรรย์ ขมิน. หน้า 77.) และนํามันมะพร้าว มีวิตามินอี
และความชุ่มชืนสู ง ช่วยบํารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลังสดใสไม่แห้งกร้าน ใช้นามั
ํ นมะพร้าวตามต้องการ วิธีทาํ
นํา นํามัน มะพร้ า วทาผิวที ต้องการการบํา รุ ง ทุ ก วัน ทํา ให้เปล่ ง ปลังสดใสไม่ แห้ ง กร้ า น ลดรอยเหี ยวย่น
ประโยชน์นามั
ํ นมะพร้ าวจะช่ วยต้านอนุ มูลอิ สระ ทําให้ลดการเหี ยวย่นของผิว อี กทังความชุ่ มชื นที มี ใน
นํามันมะพร้ าวกับวิตามินจะบํารุ งผิวให้ดีขึน นํามันมะพร้าวใช้ในปริ มาณทีเหมาะสม (กาลพลู. มหัศจรรย์
นํามันมะพร้าว 100 สู ตรทีดีทีสุ ดต่อสุ ขภาพ. หน้า 44.) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Shukla, A., Rasid, A.M.
and Dhawan, B.N. (1999.) บัวบก การสร้างเครื อข่ายคอลลาเจนทีผิวหนัง เร่ งการหายของแผลโดยเพิมเอน
ไซด์ดิสมิวเทส คะตะเลสกลูตาไธโอนเปอร์ ออกซิ เดส และเพิมปริ มาณของวิตามินอีในผิวหนังทีสร้างใหม่
ข้ อจํากัดของการศึกษา
การศึกษานี มีการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครหญิงแต่ละรายเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
ถึงแม้วา่ ตังแต่ก่อนเข้าร่ วมโครงการอาสาสมัครทุกรายได้รับทราบถึงข้อตกลงว่าจะต้องมาติดตามผลการใช้
ผลิตภัณฑ์ทุกๆ 2 สัปดาห์ แต่อาสาสมัคร 16 คน ได้ขอออกจากการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์ เนื องด้วยสาเหตุ
อาสาสมัครไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืองตามข้อกําหนดทําให้ขาดการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. หน่วยงานทีมีงบประมาณในการต่อยอดงานวิจยั เช่น สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทีทําเกียวกับทางด้านเภสัช นําผลวิจยั ทีได้ไปต่อยอด โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ผูท้ ีสนใจต่อไปใน
อนาคต
2. หน่ วยงานเอกชนที ผลิ ตภัณฑ์เกี ยวกับสมุนไพร ควรนําผลิ ตภัณฑ์ทีได้ไปต่อยอด เนื องจาก
หน่ วยงานเอกชนทีผลิ ตภัณฑ์เกี ยวกับสมุนไพรมีเครื องจักรทีขยายฐานการผลิ ตได้ การร่ วมมือกับนักวิจยั
โดยการศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าทีได้จากสมุนไพรมีมูลค่าทางการตลาดเท่าไหร่
กลุ่มเป้ าหมายคือใคร เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครัaงต่ อไป
1. ควรพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกหน้าทีมีการแยกตามประเภทผิวต่างๆ
2. ควรศึ ก ษาเพิ มเติ ม ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งอาสาสมัค รหญิ ง และอาสาสมัค รชาย เพื อให้ มี ค วาม
หลากหลายของกลุ่มมากขึน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมีการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีทีเฉพาะทางมากขึน เช่น การวัดสภาพ
ผิวหน้า การเปลี ยนแปลงก่ อนและหลังใช้ผลิ ตภัณฑ์ด้วยเทคนิ คเครื องมื อการวิเคราะห์การเปลี ยนแปลง
ความชืนของผิวหนัง เช่น Corncometer CM28 และ วิเคราะห์การเปลียนแปลงของความยืดหยุน่ และผิวหนัง
โดยเครื อง Cutometer SEM 575 เพือศึกษาเจาะลึกลงถึงประสิ ทธิ ภาพลบรอยเหี ยวย่นบนผิวหนังด้วย “ตํารับ
งามผิวหน้าวังสวนสุ นนั ทา”
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