
 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
สิว เปนโรคอักเสบเรื้อรังที่ขุมขน-ตอมไขมัน พบไดบอยโดยเฉพาะที่บริเวณใบหนาและ

สวนบนของลําตัว สิวที่เปนตามธรรมชาติ (acne vulgaris) เกิดขึ้นในระยะวัยรุน  สิวเปนความ
ผิดปกติของ pilosebaceous units ซ่ึงประกอบดวยตอมไขมัน (sebaceous gland), เสนขน (hair) และ 
infundibulum  ซ่ึงเปนเซลลบุลอมรอบเสนขนและเปดออกสูผิวสวนนอก     สิวเกิดขึ้นเนื่องจากการ
เพิ่มการผลิตไขผิวหนัง (sebum) ของตอมไขมันรวมกับการเพิ่มจํานวนอยางผิดปกติของเคราติน 
(keratin) ภายใน pilosebaceous unit การรวมตัวกันของเซลลผิวช้ัน stratum corneum ซ่ึงอยูบริเวณรู
เปดของทอไขมัน ทําใหเกิดการอุดตันแนน จนโปงเปนตุมนูนที่ เ รียกวา   ไมโครคอมิโดน 
(microcomedones) ถาปลอยทิ้งไวจะมีขนาดใหญขึ้น เพิ่มมากขึ้นและอัดแนน กอใหเกิดสภาพเปน
สิวหัวปด (closed comedones หรือ white head)  ถาสภาพนี้ยังคงดําเนินตอไปจะเกิดการดันและ
แตกของปลายเปดของทอตอมไขมันสูผิวหนังสวนนอก กลายเปนสิวหัวเปด (opened comedones) 
เซลลเยื่อบุภายในทอเมื่อถูกแสงจะทําใหสารเมลานิน มีสีคลํ้าลง เห็นเปนสิวหัวดํา (blackhead) [21] 
และพบเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ไดตามปกติภายในตอมไขมัน โดยจะสรางเอนไซม
ไลเปส (lipase) ไปทําลายไทรกลีเซอไรด (triglycerides) ในไขผิวหนังเกิดเปนกรดไขมัน นอกจากนี ้
P. acnes ยังหล่ังเอนไซม protease, hyaluronidase และ low molecular weight chemotactic factor 
ซ่ึงทําใหตอมระคายเคืองและเกิดกระบวนการอักเสบขึ้น หากเกิดการอุดแนนของทอตอมไขมัน 
ผนังของ pilosebaceous unit แตกออก ปลอยกรดไขมันสูเนื้อเยื่อรอบๆ ทําใหบวมและมีเซลลเม็ด
เลือดขาวสะสม เกิดเปนสิวอักเสบ เปนตุมแดง (papules), ตุมหนอง (pustules), สิวหัวชาง 
(nodulocystic acne) และ cyst หรือฝ (absecess) การติดเชื้อระหวางที่ยังเปนสิวหัวปดอยู และผนัง
ของคอมิโดนแตกลงสูช้ันหนังกําพราดานลางและหนังแทเกิดเปนกระเปาะนูนใหญที่เรียกวา สิวหัว
ชาง (nodulocystic acne) และหากสิวมีการอักเสบรุนแรงมากขึ้น เชน มีการบีบเคนสิว สิวที่อักเสบ
จะเกิดเปนหนองขึ้น หัวสิวทําใหเกิดการอักเสบไดไมเทากันในแตละคน การรักษามีความจําเปนใน
รายที่มีความกังวลหรือเปนสิวอักเสบรุนแรง สวนใหญสิวจะหายขาดเมื่อพนวัยรุน  แตถาเคย
เปนมากจะทิ้งรอยแผลเปนไวใหเห็นได การรักษามักจะตองใชเวลานาน ประมาณ 6 เดือน กวาจะ



 

4 

เห็นผลดีชัดเจน ผูที่เปนสิวเพียงเล็กนอยอาจจะใชเพียงยาทาก็เพียงพอสําหรับสิวที่พบในผูใหญ
มักจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน เชน เครื่องสําอาง ยา หรือความผิดปกติของฮอรโมน เปนตน [22-23]   

 

                          
                                          (1)                    (2)                                               
 

                  
                 (3)                  (4) 

รูปที่ 2.1 แสดงลําดับการเกิดสิว :  
pilosebaceous units ที่ปกติ (1) และ เมื่อเกดิสิวลักษณะตางๆ (2-4)   [24,25] 

 
 พยาธิกําเนิดของสิว  มีสาเหตุสําคัญรวมกัน 4 ประการซึ่งเกี่ยวของกับพยาธิกําเนิดของสิว 
คือ 
 1. ตอมไขมันสราง sebum เพิ่มขึ้น การที่ระดับของ sebum สูงขึ้นกวาปกติ อาจเนื่องจาก
เหตุผลดังนี้ 
  ก. มีการสรางฮอรโมน androgen เพิ่มขึ้น ซ่ึงมีการหลั่งเพิ่มขึ้นในระยะวัยรุน 
กระตุนตอมไขมันใหมีการสรางไขมันเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปความรุนแรงของสิวจะแปรตามอัตราการ
สรางไขมันที่ผิวหนัง 
  ข. Androgen อิสระเพิ่มขึ้นเพราะการขาด sex-hormone-binding globulin (SHBG) 
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  ค. ตอมไขมันมีความไวตอการกระตุนเพิ่มขึ้นโดยระดับปกติของฮอรโมนในเลือด 
โดยอาศัยการออกฤทธิ์ของเอนไซม 5 alpha-reductase ซ่ึงเปลี่ยน testosterone ไปเปนสารที่มีฤทธิ์
มากกวา คือ 5 alpha-dihydrotestosterone ภายในเซลลของตอมไขมัน 
  ง. เปนความสามารถของ receptor ภายในเซลลที่จะจับฮอรโมน 
  

2. มีความผิดปกติในการสรางเคราตินภายในทอขุมขน-ตอมไขมัน (pilosebaceous follicle) 
ภายในทอขุมขน-ตอมไขมันของผูที่เปนสิวมีการสรางสารเคราตินเพิ่มขึ้นและอัดกันแนนเกิดเปน
สิวหัวขาว (comedones ชนิดปด) และสิวหัวดํา (comedones ชนิดเปด) มีหลายปจจัยที่สงเสริมใหมี
การสรางเคราตินเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน  
  ก. มีความผิดปกติตามกําเนิดในอัตราการสรางเคราติน 
  ข. ผลโดยตรงของฮอรโมน androgen ตอ corneocyte 
  ค. เมื่อตอมไขมันสราง sebum เพิ่มมากขึ้น เปอรเซ็นตของกรด linoleic ซ่ึงเปน
กรดไขมันจําเปนในสวนประกอบของไขมันในขุมขนจะลดลง กอใหเกิด hyperkeratosis ได และ
หนาที่ในการปกปองของหนังกําพราก็ลดลง ทําใหสารกอการอักเสบสามารถซึมผานผนังของ 
comedoones ไดงายขึ้น 

 
3. บทบาทของเชื้อจุลินทรียซ่ึงอาศัยอยูที่ผิวหนังและภายในทอขุมขน เชื้อจุลินทรียที่ตรวจ

พบไดสวนใหญมีดังนี้ 
ก. Propionibacterium acnes (P. acnes) เปน anaerobic pleomorphic diphtheroid 

ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับพยาธิกําเนิดของสิว 2 ประการ คือ  
1. เชื้อ P. acnes กอการอักเสบ  โดย P. acnes ในทอตอมไขมันจะหลั่ง

เอนไซม lipase และสารที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ซ่ึงมีคุณสมบัติกระตุนการรวมตัวกันของเม็ดเลือด
ขาวชนิดนิวโทรฟล   เอนไซม lipase มีคุณสมบัติยอยไขมันกลายเปนกรดไขมันอิสระ กรดไขมัน
อิสระและสารที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํานี้สามารถซึมผานทอตอมไขมันไปสูหนังกําพราใกลเคียงได 
แลวจะรวมกับแอนติบอดีและคอมพลีเมนตจากน้ําเหลือง ทําใหเกิดปฏิกิริยาแลวมีเอนไซม 
hydrolytic เกิดขึ้นใหม ซ่ึงมีน้ําหนักโมเลกุลสูง สามารถกระตุนเม็ดเลือดขาวทั้งชนิดนิวโทรฟลและ
มาโครฟาจไดโดยตรง โดยไมตองมีแอนติบอดี หรือคอมพลีเมนต เอนไซมที่เกิดขึ้นใหมนี้จะยอย
เคราตินและเสนขน ทําใหเกิดการอักเสบที่ไมเกี่ยวกับภูมิตานทานบริเวณดังกลาว 
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 2. เชื้อ P. acnes  ผลิตเอนไซมไลเปส (lipase)   ซ่ึงสามารถสลาย         
ไทรกลีเซอไรด (triglycerides) ในไขผิวหนัง ใหเปนกรดไขมันอิสระ ดังรูปที่ 2.2 กรดไขมัน เชน 
linoleic acid ซ่ึงมีฤทธิ์ระคายกอใหเกิด comedones และการอักเสบ  เชื้อ P. acnes เปนแบคทีเรียที่
ไมใชออกซิเจน ดังนั้นจึงชอบอยูในที่ที่มีความดันออกซิเจนต่ํา คือ สวนลึกของตอมไขมัน ซ่ึงเปนที่
อยูรวมของแบคทีเรียบนผิวหนัง ในสิวหัวขาวจะพบ P. acnes ประมาณรอยละ 77  ในสิวหัวดําพบ
รอยละ 72  ในคนเปนสิวจะพบแอนติบอดีตอ P. acnes สูงกวาปกติ และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหมีการ
อักเสบเกิดขึ้น  อยางไรก็ตาม จํานวน P. acnes บนผิวหนังไมสัมพันธกับความรุนแรงของสิว   แต
จํานวนของ       P. acnes ในทอตอมไขมันจะเกี่ยวของโดยตรงกับความรุนแรงของสิวโดยการหลั่ง
สารชีวเคมีที่ทําใหเกิดการอักเสบ 

 
รูปที่ 2.2 แสดงการสลายไขมันเปนกรดไขมันกับกลีเซอรอล โดยกระบวนการ hydrolysis และการ

เกิดไขมนัไตรกลีเซอไรด โดยกระบวนการดีไฮเดรชัน หรือ condensation 
  

พบวาระดับของกรด linoleic ใน comedone ต่ํากวาในขุมขนปกติ และ 
กรด linoleic สามารถกด phagocytosis และ oxygen metabolism ของ neutrophil ได ดังนั้นการที่
พบวาระดับของกรด linoleic ต่ําลงเฉพาะที่ใน comedone นาจะเกี่ยวของกับการเกิดการอักเสบใน
โรคสิวดวย 
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กลไกที่ทําใหเกิดสิวโดย P. acnes เนื่องมาจากการหลั่งเอนไซมชนิดตางๆ 
ไดแก lipase, phosphatase, lecithinase, deoxyribonuclease, hyaluronidase, protease, neuraminidase 
และสารที่ไมใชเอนไซม ซ่ึงเปนสารแอนติเจนหรือสารเคมีที่กระตุนเม็ดเลือดขาวใหมารวมตัวกัน
มากขึ้น 

ข. Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) และ Staphylococcus aureus     
(S. aureus) 

ค. Malassezia furfur (Pityrosporum) 
 4. การเกิดปฏิกิริยาการอักเสบ  เปนผลของ mediator ตางๆ  ซ่ึงเกิดจากเชื้อ P. acnes  ที่อยู
ภายใน ขุมขนกระจาย ผานรู (gap) ที่ผนังของขุมขนออกมาทําใหเกิดปฏิกิริยาอักเสบขึ้น ดังกลาว
มาแลวขางตน [23, 26] 
 
แบคทีเรียท่ีใชในการศึกษาที่เปนสาเหตุของการเกิดสิว 

1. Propionibacterium acnes  [27-29] 
 เชื้อ P. acnes เจริญเติบโตชา ใชเวลาในการเพาะเลี้ยงอยางนอย 72 ช่ัวโมง ตองใชอาหาร
พิเศษเพื่อชวยใหเชื้อเจริญรวดเร็วขึ้น การเพาะเชื้อตองนําไปใสในภาชนะที่มีบรรยากาศที่ปราศจาก
ออกซิเจน เชน ตูไรออกซิเจน (anaerobic chamber) และ/หรือกระปองไรออกซิเจน (anaerobic jar) 
การเตรียม anaerobic jar ใหอยูในสภาพที่ไมมีออกซิเจนทําไดหลายทาง วิธีหนึ่งที่ทําได คือใช 
hydrogen-carbon dioxide generator (GasPak Anaerobic jar) หรือโดยการแทนที่อากาศดวย N2 
85%, H2 10% และ CO2 5% ซ่ึงเปนวิธีที่ส้ินเปลืองคาใชจายนอยกวาการใช gas generator และยังทํา
ใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเพิ่มจํานวนของแอนแอโรปสไดรวดเร็วกวา 
 

 
รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ Propionibacterium acnes บนอาหารเลี้ยงเชือ้ chocolate agar 
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ลักษณะรูปพรรณ 
 เปน obligate anaerobic แบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะ pleomorphism อาจพบเปนรูปไข 
แทงสั้น หัวทายโตไมเทากัน (club shaped) มีรูปรางเปลี่ยนแปลงหลายแบบ ไมเคลื่อนที่ สวนใหญมี
รูปรางและการเรียงตัวคลายพวก Corynebacterium นอกจากนี้อาจจะพบเปนรูปงาม (bifid) เชื้อกลุม
นี้ทนออกซิเจนไดนานหลายชั่วโมง แตการเจริญใชเวลา 5-7 วัน โดยเฉพาะสําหรับการเพาะแยกเชื้อ
คร้ังแรก แตเมื่อเพาะเชื้อคร้ังตอๆ ไป การเจริญจะเห็นไดภายใน 3 วัน เจริญในสภาวะไมมีออกซเิจน 
สลายน้ําตาลสวนใหญจะไดกรดโพรพิโอนิคและกรดอะซิติค เปนผลผลิตหลัก มีการผลิตเอนไซม 
catalase 
 
คุณสมบัติ 
 คุณสมบัติตางๆ ของ  P. acnes ซ่ึงเปนแบคทีเรียแกรมบวกไมสรางสปอร 
 - โคโลนีบน blood agar : เรียบ 
 - Nitrate reduction : positive reaction 
 - Catalase : positive 
 - Indole production : positive 
 - Esculin Hydrolysis : negative 
 - Urease : non detect 
 - Red colony : non detect 
 - Oxygen tolerance : Anaerobic ; microaerophilic 
 - Fermentation ของ 
  - Glucose : most strains positive, reaction helpful if positive 
  - Mannitol : non detect 
  - Raffinose : non detect 
  - Ribose : non detect 
  - Trehalose : non detect 
  - Arabinose : negative 
  - Erythritol : most strains negative, reaction helpful if negative 
  - Maltose : negative 
 - Fatty acids จาก peptone yeast glucose broth : Acetic, Propionic, isovaleric, lactic, 
succinic 
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การทําใหเกิดโรค 
 พบเชื้อนี้ตามผิวหนัง เปนเชื้อประจําถ่ินที่บริเวณผิวหนัง รูขุมขน ตอมเหงื่อ สามารถสราง
เอนไซม lipase และ hyaluronidase เปนสาเหตุใหเกิดโรค จึงเปนแบคทีเรียสําคัญที่กอใหเกิดสิว 
 P. acnes ผลิตกรดโพรพิโอนิคชอบอาศัยอยูบริเวณจมูก สามารถใชน้ําตาลกลูโคสแบบไม
ใชออกซิเจน เปนตนเหตุสําคัญของสิว และบางครั้งอาจทําใหเกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบ 
 ตนเหตุของสิว เร่ิมตนเนื่องจากมีการอุดตันของรูขุมขนที่เชื่อวาเกิดจากผิวหนังที่ตายแลว
ไมยอมหลุดลอกออกไป จับตัวกันแนนอยูในรูขุมขน เมื่อรวมตัวกับเชื้อสาเหตุ โดยเฉพาะ P. acnes 
และไขมันที่ตอมไขมันบริเวณรูขุมขนขับออกมา จะกลายเปนกอนอุดตันขึ้น เรียกวา คอมิโดน 
(comedone) ซ่ึงจะเห็นเปนหัวขาวๆ อยูที่ผิวหนัง ตอมาเชื้อ P. acnes จะมีการแบงตัวเพิ่มจํานวน 
และสามารถยอยไขมันดังกลาว (ซ่ึงปกติไขมันเหลานี้ไมมีปฏิกิริยาตอผิวหนัง) ใหกลายเปนกรด
ไขมัน (fatty acid) ซ่ึงจะไปรบกวนผิวหนัง ทําใหเกิดการอักเสบและมีผ่ืนแดง เมื่อมีการอักเสบขึ้น
มากๆ จะเกิดเปนตุมหนอง เกิดเปนลักษณะสิวหัวหนอง ถาแตกออกมาจะหายเปนรอยดําและถาเปน
หัวหนองใหญ จะมีแผลเปนรวมดวย 
 

2. Staphylococcus aureus  [27,29] 
 Staphylococcus มาจากภาษากรีก “Staphyle” แปลวาพวงองุน  สวน aureus มาจากคําวา 
“aurum” แปลวาทอง เปนแบคทีเรียที่มีความสําคัญในทางการแพทย เปนตนเหตุที่พบบอยที่สุดของ
การติดเชื้อแบคทีเรียในคนและทําใหเกิดโรคไดเกือบทุกระบบของรางกาย สวนใหญมักเกี่ยวกับ
ทางผิวหนัง ไดแก ฝ หนอง สิว รวมถึงการติดเชื้อที่แผลหลังการผาตัด สามารถปรับตัวในภาวะ
แวดลอมตางๆ ไดดีและรวดเร็ว การทําใหเกิดโรคเปนเพราะ S. aureus สรางสารพิษและเอนไซมได
หลายชนิด ซ่ึงสารเหลานี้จะชวยใหแบคทีเรียสามารถตอสูกับกลไกตางๆ ที่รางกายใชในการกําจัด
จุลชีพ ทําใหเชื้อสามารถแบงตัวเจริญเติบโตและกอใหเกิดพยาธิสภาพแกรางกายของมนุษยได 

 
รูปที่ 2.4 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ Staphylococcus aureus   

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hinton Broth (MHB) 



 

10 

รูปพรรณและคุณสมบัติทั่วไป 
 เปนแบคทีเรียที่มีรูปรางทรงกลมติดสีแกรมบวก มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 
ไมโครเมตร เรียงตัวเปนกลุมๆ ทําใหดูเหมือนพวงองุน แตจะพบเปนเซลลเดี่ยว เปนคู และเปนสาย
ส้ันๆ (โดยมากมักไมเกิน 4 เซลล) อยูปะปนดวยเสมอ เชื้อนี้ไมสรางสปอร ไมเคลื่อนไหว สวนใหญ
ไมมีแคปซูล ใหผลบวกในการทดสอบ catalase และในภาวะที่ไมมีออกซิเจนจะสลายน้ําตาล
กลูโคสใหกรด 
ลักษณะของโคโลนีและคุณสมบัติทางชีวเคมี 
 เนื่องจากเปนเชื้อที่เจริญเติบโตไดงายจึงไมตองการอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษ สามารถขึ้นไดดี
แมบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดธรรมดาที่สุด จัดเปนแบคทีเรียที่มีความทนทานมาก เปนพวก facultative 

เจริญเติบโตไดดีที่ 37°ซ แตสามารถเจริญเติบโตไดในอุณหภูมิระหวาง 8-48°ซ สราง pigment ไดดี

ที่ 25°ซ 
 โคโลนีขนาดปานกลาง โดยมีเสนผาศูนยกลาง 2-4 มม. กลม ขอบเรียบ ทึบ ผิวหนาเปนมัน
และเมื่อเขี่ยดูจะมีลักษณะคลายเนย สีของโคโลนีมีสีเหลืองทองแตบางครั้งอาจพบเปนสีครีมได 
โดยเฉพาะเมื่อเพาะเลี้ยงผานอาหารเลี้ยงเชื้อไปหลายๆ คร้ัง สีเกิดจากสารพวก carotenoid สามารถ
สลายน้ําตาลแมนนิทอลได ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่แตกตางจาก S. epidermidis 
ความทนทาน 
 คุณสมบัติเดนอีกประการของ Staphylococcus คือทนทานที่สุดในจําพวกแบคทีเรียที่ไม
สรางสปอร ทนตอความแหงไดดีและสามารถมีชีวิตอยูในหนองหรือเสมหะแหงๆ ที่ปนเปอนตาม

ส่ิงแวดลอมไดนานเปนเดือนๆ โดยทั่วไปนั้นแบคทีเรียอ่ืนๆ จะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 60°ซ ในเวลา 
30 นาที แต Staphylococcus ไมตายที่อุณหภูมินี้และในระยะเวลานี้ และพบไดบอยที่สามารถทน

ความรอน 60°ซ ไดนานถึง 1 ช่ัวโมง แตจะตายที่ 100°ซ ในเวลา 2-3 นาที นอกจากนี้ยังมีความ
ทนทานพิเศษในความเขมขนของเกลือขนาดสูงมาก สามารถเติบโตไดในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีความ
เขมขนของ NaCl รอยละ 7.5-10 เนื่องจากคุณสมบัตินี้จึงพบเชื้อนี้ไดแมในอาหารประเภททําเค็ม
ตากแหง 
 
 ลักษณะโรคสิวทางคลินิก  มหีลายลักษณะ อาจแบงความรุนแรงของสิวอยางคราวๆ เพื่อ
เปนแนวทางในการรักษาคือ  
 ระดับ 1 มีสิวหัวขาว, สิวหวัดํา และมีตุมอกัเสบนูนแดงจาํนวนไมมาก อาจมีตุมหนองตื้นๆ 
 ระดับ 2 มีทั้งสิวหวัขาว หัวดาํ และตุมนนูแดง ตุมหนองและจํานวนสิวทั้งหมดมากกวา
ระดับ 1 และมรีอยของแผลเปนตื้นๆ 
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 ระดับ 3 มีตุมหนองเปนจํานวนมากและพบโพรงหนองขนาดเล็กประปราย 
 ระดับ 4 มีการอักเสบมากขึ้น พบโพรงหนองขนาดใหญ [30] 
 

สิวท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ [23] 
สิวท่ีเกิดจากยา (Drug-induced acne) 

ตารางที่ 2.1 ยาที่เคยมีรายงานวาทําใหเกิดสิวหรือผ่ืนคลายสิว 
กลุมยา ชื่อยา 

ฮอรโมนและสเตียรอยด (Hormone and Steroid) 
 
 
 

Gonadotropins 
Androgens 
Anabolic steroids 
Oral and topical steroids 

กลุมฮาโลเจน (Halogens) Bromides 
Iodides 
Halothane 

ยารักษาโรคลมชัก Diphenylhydantoin 
Phenobarbitone 
Troxidone 

ยารักษาวัณโรค Isoniazid 
Rifampicin 

ยากลุมอื่นๆ Chloral hydrate 
Cyanocobalamine 
Disulfiram 
Lithium 
Psoralens (รวมกับ UVA) 
Quinine 
Sulphur 
Thiouracil 
Thiourea 
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สิวท่ีเกิดจากการรักษาดวยรังสี  การเกิดสิวภายหลังไดรับการรักษาดวยรังสี อาจเปนผล
เนื่องจากมี hypercornification ภายในขุมขน นอกจากนี้การเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อภายในชั้นหนัง
แทก็มีบทบาทเกี่ยวของ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมักพบไดเสมอในผูปวยที่เปนสิวภายหลัง
การรักษาดวยรังสี 

Acne excoriée  สิวชนิดนี้มักเกิดในผูหญิง และเกิดบริเวณใบหนา บางรายมีสิวเล็กๆ 
นอยๆ อยูกอน บางรายไมมีสิวอยูกอน แตเมื่อผูปวยพบจุดเล็กจุดนอยบนใบหนาก็จะแกะจนเกิด
อักเสบเปนบริเวณกวางขึ้นและมีสะเก็ด ผูปวยที่เปน acne excoriée เกือบทุกคนมีปญหาดานจิตใจ 

Endocrine acne ใชเรียกเฉพาะในกรณีที่เปนสิวรวมกับอาการแสดงออกทางคลินิกวา มี
ความผิดปกติของระบบ endocrine เทานั้น เชน รายที่เปน Cushing’s disease, adrenogenital 
syndrome และ polycystic ovarian syndrome 
 

สิวท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอก (Externally induced acne) 
 Cosmetic acne (acne cosmetica)  สารเคมีในเครื่องสําอางซึ่งมีฤทธิ์กอใหเกิด comedo 
(โดยการทดสอบในรูหูช้ันนอกของกระตาย) ไดแก lanolin, petrolatum, น้ํามันพืชบางชนิด, 
butylstearate, lauryl alcohol และ oleic acid 
 Pomade acne  ลักษณะคลาย cosmetic acne แตมีรอยโรคในบริเวณหนาผาก หรือบริเวณ
อ่ืนที่ขี้ผ้ึงซึ่งมีลักษณะเปนมันเยิ้มไหลจากเสนผมบนศีรษะลงมาสัมผัสได เปนภาวะที่เกิดในกลุมคน
อาฟริกาผิวดําที่ใชขี้ผ้ึงเพื่อเหยียดผม 
 Occupational acne due to oils and tars  สิวที่เกิดจากการประกอบอาชีพ มักพบในผูชาย
มากกวาผูหญิง ตุมสิวจะปรากฏในบริเวณผิวหนังสวนที่สัมผัสกับน้ํามันหรือ crude tars น้ํามันซึ่ง
เปนสาเหตุที่พบบอย ไดแก paraffin mixtures ที่ไมบริสุทธิ์ใชในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 
crude petroleum ในโรงกลั่นน้ํามัน สารอื่นๆ ที่กอสิว ไดแก  heavy coal tar distillates โดยเฉพาะ 
pitch และ creosote นอกจากนี้ยังมี DDT, asbestos และ heavy-water distillate 
 Chloracne  เปนสิวที่เกิดเนื่องจากการสัมผัสกับสารพิษจําพวก chlorinated hydrocarbons 
ไดแก chlornaphthalenes, polychlorbiphenyls, polychlorinated dibenzofurans, chlorophenol 
contaminants, chlorobenzenes 
 Mechanical acne  คือ สิวที่เกิดในบริเวณผิวหนังที่มี physical trauma เชน นักสีไวโอลนิจะ
เกิดสิวบริเวณมุมระหวางคอและขากรรไกร, นักกีฬาอาจเกิดสิวในบริเวณหนาผากที่คาดผาหรือเกิด
บริเวณขอบเสื้อยกทรงที่คอนขางคับของผูหญิง ผูปวยเหลานี้มักจะมีความโนมเอียงตอการเกิดสิวอยู
กอนแลว, Immobility acne พบในผูปวยวัยรุนที่ตองนอนนิ่งๆ อยูบนเตียงเปนเวลานาน อาจพบการ
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เหอของสิว อาจเนื่องมาจากภาวะแวดลอมของผิวหนังเปลี่ยนแปลงไป เชื้อแบคทีเรียในทอขุมขน
เพิ่มมากขึ้น 
 Detergent acne การลางหนาฟอกสบูบอยๆ อาจเปนเหตุใหเกิดสิวได โดยเฉพาะการใชสบู
กําจัดเชื้อบางชนิดที่มีสาร hexachlorophene อาจมีฤทธิ์เปน acnegenic อยางออน 
 Tropical acne (hydration acne)   อาชีพบางอยางอาจกอใหเกิดการเหอของโรคสิว 
โดยเฉพาะการทํางานในที่ที่มีอากาศรอนและชื้น เชน ทํางานในครัว และ ทหารที่ตองออกสงคราม
ในเขตรอน  สาเหตุของการเกิดสิวอาจเพราะความชื้นทําใหมี hydration บริเวณปากทอขุมขน-ตอม
ไขมัน เกิดการอุดตันและการอักเสบตามมา [23] 
 

การปองกันการเกิดสิว  หลีกเลี่ยงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสิว เชน สารสัมผัสจําพวก 
chlorinated, hydrocarbon, corticosteroid, mineral oils, เครื่องสําอาง, ยารับประทานบางชนิดอาจทํา
ใหเกิดผ่ืนแบบสิว เชน phenobarbital, tuberculostatic drugs เปนตน, ความเครียด, การแกะ เกาทํา
ใหสิวแตก เกิดหัวสิวใหมเล็กๆ เปน secondary comedone  [27] 

 
การรักษาสิว  ควรปองกันและแกไขที่สาเหตุ เชน การรักษาดวยยา เพื่อกําจัดและปองกัน

การเกิด comedone และรักษาการอักเสบ  การใชยารับประทาน(ไดแก ยาปฏิชีวนะ, เอสโตรเจน, 
สเตอรอยด, วิตามินเอ และเรตินอยด เปนตน) , ยาเฉพาะที่(ไดแก สารยับยั้งไขผิวหนัง, สารขจัดคอ
มิโดน, สารทําใหเกิดการหลุดลอกของผิวหนัง และสารระงับน้ําหรือเหงื่อ), การบําบัดทางกายภาพ 
(ไดแก การผาตัด, การฉายรังสี และการฉายแสงอัลตราไวโอเลต), การรักษาดวยการกดหัวสิวโดย
ใชเครื่องมือ การผาหรือดูดเอาหนองออก และการรักษาแผลเปน นอกจากนี้ยังมีการรักษาทางเลือก 
(ไดแก การกดจุด, อาหาร, สุคนธบําบัด และธรรมชาติบําบัด) [21]  ตัวอยางสมุนไพรที่ไดมี
การศึกษาและนํามาใชในการรักษาสิว ไดแก กระเทียม หัวหอมแดง ขมิ้นชัน วานหางจระเข 
สวนผสมจาก chamomile และใบของ horsechestnut (ลิขสิทธิ์ของฮังการี) สารสกัด propolis น้ํามัน
กานพลู และสารสกัดจาก blue gum eucalyptus [5], สารสกัดโรสแมรี [6-7], สารสกัดแคลรี เสจ [7] 
สารสกัดมังคุด [8-13] นอกจากนี้ยังมีน้ํามันหอมระเหยจากพืชอีกหลายชนิด เชน  น้ํามันทีทรี [14], 
Lemon myrtle oil (Backhousia citriodora) [15], Black pepper, Clove, Geranium, Nutmeg, 
Oregano, Thyme [16-18], น้ํามันดอกคําฝอย, น้ํามันโจโจบา, น้ํามันฮาเซลนัท, Petitgrain, 
Australian eucalyptusและ Juniper twig [19-20] 
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มังคุด (Mangosteen) 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.5 แสดงลักษณะตน, ดอกและผลของมังคุด (Garcinia mangostana Linn.) 
 
ช่ือพฤกษศาสตร : Garcinia mangostana Linn. 
ช่ือพอง  : Mangostana garcinia Gaertner (1790) 
ช่ือทั่วไป : อังกฤษ: mangosteen.  ฝร่ังเศส: mangoustan.  อินโดนีเซยี, มาเลเซีย: 

manggis.  ฟลิปปนส: manggustan, manggis.  กัมพูชา: mangkhut.  ลาว: mangkhud.  ไทย: มังคุด.  
เวียดนาม: cay mang cut. 

วงศ   : Guttiferae 
 

 ลักษณะทั่วไป   เปนไมยืนตน สูง 10-12 เมตร ทรงพุมเปนรูปเจดีย เปลือกสีน้ําตาลดํา ทุก
สวนมียางสีเหลือง ใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปรีแกมขอบขนาน  ปลายใบแหลมหรือเปนติ่ง โคนใบ
มนหรือแหลม ขอบในเรียบ เนื้อใบหนา สีเขียวเขมเปนมัน มีเสนใบจํานวนมาก ดอกออกเดี่ยวหรือ
เปนคูตามปลายกิ่ง ดอกสมบูรณเพศหรือแยกเพศ ดอกเมื่อบานกวางประมาณ 5 ซม. กลีบเลีย้งสเีขยีว
อมเหลือง มี 4 กลีบ หนา งอเปนกระพุง กลีบดอกสีแดงฉ่ําน้ํา ขอบสีชมพู มี 4 กลีบ มีเกสรเพศผู
จํานวนมาก กานเกสรเล็ก อับเรณูรูปไขแกมขอบขนาน มี 2 พู รังไขรูปไข ผิวเรียบ เกสรเพศเมียไมมี
กาน ผลกลม เมื่อออนเปลือกสีเขียวออน เมื่อแกหรือสุกจะเปลี่ยนเปนสีมวง หนา มียางสีเหลือง ที่
ปลายผลมียอดเกสรเพศเมียติดอยู แยกเปน 4-7 แฉกที่ขั้ว ผลมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบติดอยู ภายในมีเนื้อสี
ขาว 4-7 กลีบ มีเมล็ด 0-5 เมล็ด สวนใหญเมล็ดลีบ มังคุดปลูกมากทางภาคใตและภาคตะวันออก
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ของประเทศไทย ชอบอากาศรอนชื้น [31-33]  นอกจากมังคุดจะไดช่ือวาเปนราชินีแหงผลไมของ
โลก เนื่องจากมีรสชาติที่อรอยแลวยังมีสรรพคุณทางยาตางๆ มากมาย ผลมังคุดประกอบดวยเปลือก
เปนสวนใหญ ดังนั้นจึงมีเปลือกผลที่ตองกําจัดทิ้งจํานวนมาก  สมัยกอนคนไทยใชเปลือกมังคุดฝน
กับน้ําปูนใสทาแผล ชวยสมานแผล ระงับการอักเสบและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค   ใน
เปลือกผลมังคุดมีสาระสําคัญกลุมแซนโทน (Xanthones) คือ  แมงโกสติน (Mangostin) อยูใน
ปริมาณคอนขางมาก ซ่ึงมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของสิว
อักเสบ นอกจากนี้ยังมีสารแทนนิน (Tannin) ซ่ึงเปนสารฝาดสมาน มีฤทธิ์ชวยสมานผิว ทําใหรูขุม
ขนกระชับ ทําใหเชื้อโรคหรือสารพิษจะแทรกเขาผิวหนังผานรูขุมขนยากขึ้น [9,10,33] 

สรรพคุณของเปลือกผลมังคุด ใชแกแผลเปนหนอง แกแผลเปอย แกทองรวง แกบิด เปนยา
คุมธาตุ รักษาน้ํากัดเทา สมานแผล มีฤทธิ์ตานการอักเสบ มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบาง
ชนิด [8,32,34] 
 องคประกอบสําคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา        
 

 
รูปที่ 2.6 แสดงสูตรโครงสรางของสารแมงโกสติน 

 
สูตรโครงสราง : 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis-(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthone 
สูตรโมเลกุล : C24H26O6 (C 70.23%, H 6.38%, O 23.39%) 
มวลโมเลกุล : 410.47 กรัม 
จุดหลอมเหลว : 181.6-182.6 °ซ 
การละลาย : ละลายไดดีในแอลกอฮอล, อีเทอร, อะซีโตน, เอทิล อะซีเตท และ

คลอโรฟอรม [35,36] 
 
Sundaram BM และคณะ  ศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อจุลชีพของสารสําคัญ mangostin และอนุพันธ

ของ mangostin 4 ตัว คือ3-O-methyl mangostin, 3-6-di-O-methyl mangostin, 1-isomangostin และ 
mangostin triacetate แยกไดจากมังคุดที่เติบโตบนภูเขา Courtallam ทางตอนใตของประเทศอินเดีย 
ทดสอบตอเชื้อแบคทีเรีย 8 สายพันธุ และเชื้อรา 14 สายพันธุ โดยวิธีเพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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(streak plate method) ผลตอเชื้อแบคทีเรีย พบวา mangostin ฤทธิ์ดีที่สุดมีความไวตอเชื้อ 7 สายพันธุ  
(มีความไวสูงสุดตอเชื้อ S. aureus, P. aeruginosa  S. typhimurium และ B. subtilis)  สวนเชื้อรามี
ความไวตอเชื้อ 13 สายพันธุ (มีความไวสูงตอเชื้อ Epidermophyton floccosum, Alternaria solani, 
Mucor sp., Rhizopus sp. และ Cunninghamella echinulata)   mangostin triacetate ไมสามารถยับยั้ง
ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได และหาคา MIC โดยวิธี tube dilution method พบวา mangostin มีคา 
MIC ตอเชื้อแบคทีเรียอยูในชวง 12.5 – 50 μg/ml และเชื้อราอยูในชวง 1 – 5 mg/ml  [8] 

Mahabusarakam W และคณะ ศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อจุลชีพ S. aureus สายพันธุปกติ (ATCC 
25923) และสายพันธุที่ดื้อตอเพนิซิลลินของสารเคมีที่สกัดจากเปลือกผลมังคุดที่แหงและ
บดละเอียด   โดยใชเบนซินเปนตัวทําละลาย  สารเคมีที่สกัดไดเปนสารประกอบประเภท xanthones 
ดังนี้ mangostin, gartanin, γ-mangostin, 1-isomangostin และ 3-isomangostin  หาคา MIC โดย 
broth dilution method ทดสอบตอเชื้อ S. aureus (ATCC 25923) เปรียบเทียบกับ methicillin ซ่ึงใช
เปนยารักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไดคาดังนี้methicillin 3.9 μg/ml, mangostin 15.6 μg/ml, γ-
mangostin 31.2 μg/ml, 1-isomangostin 62.5 μg/ml, 3-isomangostin 125 μg/ml และ gartanin 250 
μg/ml เมื่อทดสอบตอเชื้อ S. aureus ที่ดื้อตอเพนิซิลลิน โดยวิธี agar dilution method   ไดคา MIC 
ดังนี้   methicillin 1.56-12.5 μg/ml, mangostin 1.56-12.5 μg/ml,   1-isomangostin 125 μg/ml, 3-
isomangostin 250 μg/ml,  γ-mangostin 250 μg/ml  และ gartanin 250 μg/ml  สาร mangostin แสดง
ฤทธิ์ดีที่สุด และใหคา MIC ใกลเคียงกับยา methicillin [9] 

Phongpaichit S และคณะ ศึกษาถึงสาร mangostin, γ-mangostin และ mixture mangostin 
จากเปลือกมังคุด ตอเชื้อ MRSA 49 สายพันธุ โดยวิธีเจือจางยาในอาหารเหลว และเชื้อ MRSA 50 
สายพันธุ และ Enterococcus spp. 13 สายพันธุ โดยวิธีเจือจางสารในวุนอาหาร พบคา MIC90 ของ 
mangostin ตอเชื้อ MRSA ทั้งสองกลุมมีคาใกลเคียงกัน คือ 3.125 และ 3.7 μg/ml ตามลําดับ สาร 
mixture mangostin มีประสิทธิภาพดีที่สุดมีคา 1.48 μg/ml และมีประสิทธิภาพเทากับ vancomycin 
สําหรับเชื้อ Enterococcus spp. ไวตอ mangostin มีคา MIC100 เทากับ 1 μg/ml [10] 

Iinuma M และคณะ  ศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
(MRSA) ของ   α-mangostin (เปน xanthone derivative) ซ่ึงแยกไดจากสารสกัดเปลือกมังคุด มีคา 
minimal inhibitory concentration (MIC) เทากับ 1.57-12.5 μg/ml หาโดยวิธี Broth dilution method 
ขณะที่ยาปฏิชีวนะ vancomycin มีคาเปน 3.13-6.25 μg/ml เมื่อนํา vancomycin มารวมกับ 
mangostin จะไดฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ MRSA มากขึ้นกวาเดิม [11] 

วัลลภา คงฉันทมิตรกุล ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมังคุดซึ่งสกัดดวย 95%
เอทานอล การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อดวยวิธีเจือจางสารสกัดในวุนเลี้ยงเชื้อ (Agar dilution method) 
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พบสารสกัดหยาบมีประสิทธิภาพสูงในการตานเชื้อ Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus 
aureus มีคา Inhibition Titer ในชวง 51,200-102,400 และ 25,600-51,200 ตามลําดับ ทดสอบเวลา
ในการฆาเชื้อของสารสกัดโดยใชสารสกัดเขมขน ¼ เทาของ Inhibition Titer พบวาสารสกัด
สามารถลดจํานวนเชื้อ S. aureus ATCC 29213 ไดมากกวายาเจนตามัยซินที่เวลา 10 นาที และฆา
เชื้อไดหมดภายในเวลา 30 นาที เทากับเวลาที่ยาเจนตามัยซินสามารถฆาเชื้อได [12] 

Chomnaswang MT และคณะ ศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes 
(ATCC 6919) และ Staphylococcus epidermidis (ATCC 14990) ของสารสกัดพืชสมุนไพร 13 ชนิด 
ผลพบวา   สารสกัดมังคุดใหฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่สุด  คือใหคา MIC 0.039 mg/ml  โดยวิธี
เจือจางในอาหารเหลว  และใหคา MBC เปน 0.039 และ 0.156 mg/ml ตอเชื้อ P. acnes และ           
S. epidermidis  ตามลําดับ [13] 
  นอกจากมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย ยังมีฤทธิ์ตานเชื้อราทั้งที่เกิดโรคในคนและทีก่อโรคพืช, 
ยับยั้งเอนไซม viral reverse transcriptase, HIV protease, ตานเชื้อมาลาเรีย, ยับยั้งการเกาะกลุมของ
เซลล, แกทองเดิน, ตานฮีสตามีน, ลดการอักเสบ, ลดการเกดิแผลในทางเดินอาหาร [32] 
 ขอมูลพิษวิทยาเบื้องตน  เมื่อใหสาร mangostin แกหนูขาวในขนาดสูง 200 มก.ตอน้ําหนัก 
1 กก. โดยฉีดเขาทางชองทอง ทําใหความวองไว (activities) ของเอนไซม serum glutamic-
oxaloacetic transaminase (SGOT) และ serum glutamic-pyruvic transaminase (SGPT) เพิ่มขึ้นและ
เพิ่มขึ้นสูงสุดหลังจากหนูไดรับสารนี้แลว 12 ช่ัวโมง  ความวองไวของเอนไซมนี้จะแปรผันโดยตรง
กับขนาดของสารที่ไดรับ เมื่อเปรียบเทียบผลของ mangostin และพาราเซทตามอล โดยใหสาร
เหลานี้ขนาด 1.5 กรัมตอน้ําหนักหนู 1 กก. ทางปาก พบวาพาราเซทตามอลมีผลทําใหความวองไว
ของเอนไซมทั้งสองเพิ่มขึ้นมากกวาของ mangostin และปริมาณโปรตีนรวมในตับหนูที่ไดรับพารา
เซทตามอลลดลงอยางมีนัยสําคัญในขณะที่สาร mangostin ขนาดสูงไมมีผลตอปริมาณโปรตีนรวม
ในตับ [37] นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงสารในเปลือกมังคุดไมกอใหเกิดพิษเฉียบพลัน [38] 

การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดไปเปนตํารับยารักษา  อรวรรณ  ทิตยวรรณและ
คณะ เตรียมสารสกัดมังคุดในรูปยาน้ําเขมขน 1% ใหผลในการฆาเชื้อ S. aureus ATCC 25923 
ขอบเขตการยับยั้งเชื้อได 23.25 มิลลิเมตร เมื่อทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครและในกระตาย 
ไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง และตํารับมีความคงตัวดีในสภาวะเรง สามารถยับยั้งเชื้อได 
[39]  วัฒนีย  ปานจินดาไดนําครีมเปลือกมังคุด 1.5% มาศึกษาการหายของแผลเรื้อรัง ในผูปวย
แผนกผูปวยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา จํานวน 30 ราย พบวาแผลหายไดโดย
ไมพบผลขางเคียงที่ทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย โดยแผลดานลึกหายเร็วที่สุด ภายในเวลา 3 สัปดาห 
และตําแหนงที่ลําตัวหายเร็วที่สุด [40]  
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การพัฒนาวิธีการวิเคราะหสารสกัดเปลือกมังคุด     กฤษณา  ภูตะคามและคณะ วิเคราะห
หาปริมาณแมงโกสตินในสารสกัดเปลือกมังคุดและยาพนคอรักษาคอหอยอักเสบ โดยวิธีโครมา-
โตกราฟของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบความถูกตอง สภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการหาปริมาณแมงโกสติน ใชวัฏภาคคงที่เปนคอลัมภ Alltech® RP-C18 ที่อุณหภูมิหอง  
วัฏภาคเคลื่อนที่เปนสวนผสมของ เมธานอลและน้ํา  ในอัตราสวน 97.5 : 2.5 อัตราเร็วการไหล 1.5 
มล.ตอนาที ทําการตรวจวัดโดยใชเครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 319 นาโน
เมตร ใชสารแซนโทนเปน internal standard จากโครมาโตแกรมสามารถแยกตัวอยางไดดี ( R = 
3.02) รีเทนชันไทมส้ัน 3.94 นาที ใหความเปนเสนตรง R-square > 0.998 เปอรเซ็นตการคืนกลับ 
วัดที่ 4 ระดับของการเติม  สําหรับตัวอยางที่เตรียมขึ้น เติม 20, 40, 60 และ 80 พีพีเอ็ม เฉลี่ยที่  93.37   
± 1.82 % และหาคา repeatability ได % RSD < 1.2 % และคา reproducibility วิเคราะหดวย สถิติ 
one way ANOVA ไมพบความแตกตางระหวางวัน  และขีดจํากัดต่ําสุดที่ตรวจวัด(LOD)ไดคือ 
0.00156  ppm และ ปริมาณต่ําสุดที่วิเคราะหได (LOQ) 0.00625 ppm  นําวิธีการวิเคราะหที่ได
พัฒนาขึ้นไปวิเคราะหปริมาณแมงโกสตินในตัวอยางสารสกัด 2 ตัวอยาง ไดความเขมขน 2 เทากับ 
6.27% , 11.43 %w/w  และยาพนคอรักษาคอหอยอักเสบจากเปลือกมังคุด 1 ตัวอยาง ความเขมขน
ของแมงโกสตินเทากับ ความเขมขนสารสกัด 0.5 % w/w มีแมงโกสติน 204.73  ppm  วิธีที่ไดนี้เปน
วิธีที่งาย  รวดเร็ว และเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการควบคุณคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑจาก
สารสกัดเปลือกมังคุด [41] 
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โรสแมรี (Rosemary) 
 

 
 
         รูปที่ 2.7 แสดงลักษณะของตนสมุนไพรโรสแมรี (Rosemarinus officinalis Linn.)  [42] 
 

ช่ือพฤกษศาสตร : Rosemarinus officinalis Linn.  
ช่ือพอง  : R. coronarium หรือ R. laxiflorus de Noé. 
ช่ือทั่วไป : Rosmarin(Fr.),Rosmarin(Ger.),Romero(Sp.),Rosmarino(It.) 
วงศ   : Lamiaceae 
 

 ลักษณะทั่วไป  เปนไมพุมขนาดเล็ก สูง 4-6 ฟุต (1.2-1.8 เมตร) กวาง 4 ฟุต (1.2 เมตร) ใบมี
ลักษณะแคบรปูเข็มยาวประมาณ 2.5 ซม. ใบออกแบบตรงขาม เปนแบบ leathery บริเวณปลายใบมี
สีเขียวเขม สวนบริเวณฐานใบมีสีเขียวออน  ดอกชอ (axillary) ดอกมีสีฟาออน  บางครั้งอาจมีสี
ชมพูหรือสีมวง-น้ําเงิน ออกตามซอกใบ ประกอบดวยเกสรตัวผู 2 อัน ยื่นออกไปจากใตกลุมกลีบ
ดอก รูปดอกเปนหลอดสั้น ดานบนมี 2 กลีบ ดานลางมี 3 กลีบ ดอกจะบานในชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงกรกฎาคม ลําตนตั้งตรงสูงประมาณ 1-2.5 เมตร 
 โรสแมรีมีแหลงกําเนิดอยูในแถบเมดิเตอรเรเนียน (Mediterranean) ปจจุบันมีการเพาะปลูก
อยางแพรหลายในแคลิฟอรเนีย, รัสเซีย, ตะวนัออกกลาง, อังกฤษ, ฝร่ังเศส, สเปน, โปรตุเกส, 
ยูโกสลาเวีย, โมร็อคโค, อิตาลี, จีน และอื่น ๆ  โดยสวนใหญน้ํามันหอมระเหยโรสแมรีจะผลิตมา
จากประเทศสเปน 
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 น้ํามันหอมระเหยโรสแมรีกล่ันไดจากสวนยอด (flowering tops) โดยวิธี steam distillation 
หรือ hydrodistillation น้ํามันหอมระเหยที่ไดมีลักษณะใสหรือมีสีเหลืองออน มีกล่ินเฉพาะตัว 
 

องคประกอบสําคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
 น้ํามันหอมระเหยโรสแมรีมีองคประกอบหลักคือ camphor, cineol, α-pinene, borneol, 
camphene (โดยปริมาณของสารแตละชนิดแตกตางกัน ขึ้นกับแหลงที่เพาะปลูกและระยะของการ
เจริญเติบโต) องคประกอบอื่น ๆ เชน linalool, verbenol, diosmin, rosemarinic acids, terpinene, 
terpineol, bornyl acetate, limonene, citral 
 น้ํามันหอมระเหยโรสแมรีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเปน antibacterial, antifungal 
 ประโยชนทางดานการแพทยและเภสัชกรรม : โรสแมรีมีฤทธิ์กระตุนการหลั่งน้ําดีจากตับ 
(choleretic), ขับปสสาวะ, กระตุนระบบยอยอาหาร, ยับยั้งการเกิดนิ่วที่ไตและกระเพาะปสสาวะ, 
antioxidant, spasmolytic และมีฤทธิ์ฆาเชื้อจึงมีการนํามาใชในการทํายาบวนปาก 
 -  ใบของโรสแมรีชวยกระตุนระบบไหลเวียนโลหิต, ลดอาการปวดศีรษะ, มีฤทธิ์ตานเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อรา 

- rosemary extract สามารถใชผสมกับไวนขาวดื่มเพื่อกระตุนการไหลเวียนโลหิตในผูที่มี
อาการเจ็บปวยหรือผูที่ขาดการออกกําลังกาย 

- rosmarinic acid มีฤทธิ์ตานการอักเสบโดยยับยั้งการเกิด complement factorC3 และใช
รักษา septic shock ได 

- diosmin (สารที่มีอยูในโรสแมรี)สามารถชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับหลอดเลือดที่เปราะ
แตกงาย 

นอกจากนี้ยังมีการใชโรสแมรีในรูปยาขี้ผ้ึง (ointment) เพื่อทาผิวหนังบริเวณที่มีอาการปวด 
 ประโยชนทางดานอาหาร : ใชเปนสารแตงกลิ่นรส และพบวาการใชโรสแมรีที่มีความ
เขมขน 0.02% สามารถใชเปนสารกันเสยีและสารตานออกซิเดชันได โดยที่ความเปนพิษของโรส
แมรีนอยกวา BHA และ BHT 
 ประโยชนทางดานสุคนธบําบัด : น้ํามันหอมระเหยโรสแมรีสามารถใชผสมน้ําเพื่ออาบ
หรือใชผสมในยาทาถูนวด (liniment) เพื่อกระตุนผิวหนังและผอนคลายกลามเนื้อ นอกจากนี้ยังใช
ผสมในน้ําหอมหรือ eau de cologne เพื่อชวยปองกันการฝนรายและบรรเทาอาการออนลาของ
สมอง 
 ประโยชนทางดานเครื่องสําอาง : ใชผสมในแชมพู คอนดิชันเนอร เพื่อชวยขจัดรังแคและ
บํารุงสภาพเสนผม, แตงกลิ่นในผงขัดฟน ยาสีฟนและอื่น ๆ  
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 ประโยชนอ่ืน ๆ : ใชขับไลแมลง 
 ในปจจุบันพืชโรสแมรีและน้ํามันหอมระเหยโรสแมรีที่บริโภคอยูในประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดตองนําเขาจากตางประเทศ สวนน้ํามันหอมระเหยที่ผลิตจากพืชโรสแมรีที่เพาะปลูกใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ยังนับวามีการศึกษาและการนํามาใชในปริมาณที่นอยมาก [45-46] 
 Campo DJ และคณะ  ศึกษาฤทธิ์การตานเชื้อจุลชีพที่กอใหเกิดอาหารบูดของสารสกัดโรส
แมรี พบวาสารสกัดโรสแมรีใหฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกมีคา MIC (%v/v) ใน
สารละลายเอธานอล โดยวิธี dilution method ดังนี้คือ  Leuconostoc mesenteroides 1%, Listeria 
monocytogenes 0.5%,     S. aureus 0.5%, Streptococcus mutans 0.13% และ Bacillus cereus 0.06%  
พบวาไมมีฤทธิ์ (มีคาเกิน 1%) ตอแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli, Salmonella enteritidis และ 
Erwinia carotovorai และ ยีสต Rhodotorula glutinis และ Cryptococcus laurentii  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ เชน ที่คาพีเอชต่ํา (ปรับความเปนกรดดางดวย 1N hydrochloric acid) และ
ความเขมขนของ sodium chloride (NaCl) สูง มีผลเพิ่มฤทธิ์ในการยับยั้งและการฆาเชื้อแบคทีเรีย
ของสารสกัดโรสแมรี  พบผลตอเชื้อ S. aureus ที่ 30 องศาเซลเซียส ที่ความเขมขน 10%NaCl และ 
0.13%ของสารสกัด     โรสแมรี เพียงพอที่จะฆาเชื้อ S. aureus ได  ขณะที่ ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว
ปกติ TSB ซ่ึงมี NaCl 0.5% ตองใชสารสกัดโรสแมรีความเขมขน 1% จึงจะฆาเชื้อได และคา 
minimum lethal concentration (MLC) ที่ pH 6 และ 2%NaCl มีคาต่ํากวา 4 เทา และ ที่ pH 5 และ 
3%NaCl มีคาต่ํากวา  16 เทาเมื่อเทียบกับในอาหารเลี้ยงเชื้อ  TSB ปกติ  และไดทําการแยก
องคประกอบในสารสกัดโรสแมรีดวย hexane แยกโดยใช RP-HPLC เทียบกับสารมาตรฐาน 
rosmarinic acid แยกได 2 fraction คือ F1 (สกัดโดย hexane สวนใหญเปน apolar phenolic 
compound มี retention times นานกวา 80 นาที) และ F2 (ไดหลังจากการสกัดดวย hexane เปน polar 
phenolic compound คา retention times ต่ํากวา 80 นาที) Fraction F1 มีคา MIC ตอเชื้อ S. aureus 
เทากับ 79 μg/ml สวน fraction F2 ไมมีฤทธิ์ในความเขมขนที่ทดสอบ (MIC > 129 μg/ml) 
องคประกอบของสารสกัดโรสแมรีประกอบดวย phenolic 3 กลุม คือ  phenolic acid เชน ferrulic 
acid, cafeic acid และ rosmarinic acid; flavonoids เชน apigenin และ rutin; และ phenolic 
diterpenoids เชน carnosic acid และ carnosol  พบวา Phenolic diterpenoids เปนองคประกอบหลัก
ของ apolar fraction  [6] 
 จากการศึกษาของผูวิจัยเอง เกี่ยวกับฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดสิวของสารสกัด
สมุนไพรหลายๆ ชนิดในตัวทําละลาย 96%Denature ethanol โดยวิธี well diffusion  พบวาโรสแมรี
และแคลรีเสจที่ 1% ยังให Inhibition zone และคา MIC สารสกัดทั้งสองอยูที่ 0.3125 mg/ml และ 
0.1562 mg/ml ตามลําดับ และ MBC ของสารสกัดทั้งสองมีคาเทากันเปน 0.3125 mg/ml [7] 



 

22 

แคลรี เสจ (Clary sage)  
 

                                                
                                               

รูปที่ 2.8 แสดงลักษณะของตนสมุนไพรแคลรี เสจ (Salvia sclarea L.)  [43,44] 
 

ช่ือพฤกษศาสตร : Salvia sclarea L.  
ช่ือทั่วไป : Clary sage, clary wort, muscatel sage, cleareye, see bright, common 

clary, clarry, eye-bright (อังกฤษ), sauge sclarée, orvale (ฝร่ังเศส), Muskatellersalbei (เยอรมัน), 
Salvia muscatel, Salvia silvestre (สเปนิช), Salvia sclarea, Erba moscatella (อิตาเลียน),  
Gorgógianni (กรีก), Shalfeimuskati (รัสเซียน) และ musky sage 

วงศ  : Lamiaceae 
 ลักษณะทั่วไป   ไมลมลุก อายุมากกวา 2 ป ลําตนมีขนและตั้งชัน สูงประมาณ 1 เมตร ใบ
ออกตรงขาม รูปไข มีขนาดใหญและยาว อาจยาวถึง 23 ซม. กานใบสั้นมากหรือเกือบไมมี เสน
กลางใบลึก ขอบใบหยักเปนฟนปลาแตไมลึก สีเขียวปนเทา ผิวใบมีรอยยนและมีขน  ดอกเกิดจาก
ลําตน มีขนาดเล็ก สีขาว มวงหรือชมพู กลีบดอกมี 2 กลีบ กลีบบนแคบและโคงยื่นออกมา กลีบลาง
มวนเขาเปน 2 lobes กลีบประดับแหลม ออกดอกประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม และกันยายน 

แหลงเพาะปลูกและผลิต   : มีแหลงกําเนิดแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเพาะปลูกใน
ประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต รัสเซีย ซีเรีย อังกฤษ อิตาลี บัลกาเรีย สเปน โมร็อกโก แอฟริกาเหนือ 
และจีน [46] 

องคประกอบสําคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
 องคประกอบ : Pinene, cineol, linalol, sclareol, myrcene, phellandrene และ pinene   
Yields ที่ไดจากน้ํามันมีกล่ินแรง มีสีอําพัน ในทางอุตสาหกรรมเรียก clary oil หรือ muscatel sage 
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 จาก French  oil  มีคา specific gravity เทากับ 0.895 – 0.930 ละลายใน 2 volume ของ 80% 
แอลกอฮอล และจาก German  oil  มีคา specific gravity เทากับ 0.910 – 0.960 ละลายใน 2 volume 
ของ 90% แอลกอฮอล 
 ผูทําวิจัยไดศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (ATCC 25923) และ 
Propionibacterium acnes  ดวยวิธี Agar well diffusion โดยดูผลจากความกวาง (mm) ของ 
inhibition zone ที่เกิดขึ้น  พบวาในสารสกัดโรสแมรีและสารสกัดแคลรี เสจ ให zone ตอเชื้อทั้งสอง
ที่กวางกวา เมื่อเทียบกับสารสกัดคาโมมาย, สารสกัดเจอราเนียม, สารสกัดลาเวนเดอร และสารสกัด
ไทม และคา MIC ของสารสกัดทั้งสองอยูที่ 0.3125 mg/ml และ 0.1562 mg/ml ตามลําดับ และ 
minimal bactericidal concentratin (MBC) ของสารสกัดทั้งสองมีคาเทากันเปน 0.3125 mg/ml ตอ
เชื้อทั้งสอง [7] 
 
การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรียตอยาตานจุลชีพ  [47-50] 
 การทดสอบความไวของเชื้อจุ ลินทรียตอยาตานจุลชีพ  เปนการวัดหรือทดสอบ
ความสามารถของยาตานจุลชีพวาสามารถยับยั้งการเจริญหรือฆาเชื้อจุลชีพนั้นไดหรือไม โดยทั่วไป
ศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) มีวิธีการหลักทําได 2 วิธี คือ Dilution method และ Diffusion 
method ซ่ึงในการทดสอบจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบจากสิ่งตอไปนี้ คือ การเลือกใชอาหารเลี้ยง
เชื้อ จํานวนของ inoculum ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง อุณหภูมิ และชนิดของเชื้อที่ตองการทดสอบ 
1. Dilution method 

เปนการทดสอบหาปริมาณ เนื่องจากสามารถหาความเขมขนของยาที่ทําลายเชื้อได นิยมใช
ทดสอบเชื้อที่เจริญไดชา ใชทดสอบยืนยันผลวิธี Diffusion ที่ใหผลความไวปานกลางหรือดื้อยา 
และใชทดสอบความไวของเชื้อแอนแอโรปส 

 มีหลักการสําคัญคือ เจือจางยาตานจุลชีพใหมีความเขมขนตางๆ กัน ชวงความ
เขมขนที่ใชจะตางกันไปขึ้นกับชนิดของยา เชื้อที่ใชทดสอบและบริเวณที่ติดเชื้อ โดยเลือกชวงความ
เขมขนใหใกลเคียงกับระดับความเขมขนของยาที่พบในกระแสเลือดหลังจากไดรับยาขนาดปกติ ทํา
การเจือจางยาแบบ two-fold serial dilution ถาความเขมขนของยาที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
อยูในชวงที่พบไดโดยเฉลี่ยในเลือดภายหลังการใหยาขนาดธรรมดา ถือวาเชื้อไวตอยา ผลการ
ทดสอบประเมินได 2 ทาง คือ ผลเชิงประสิทธิภาพ (qualitative) เชน เชื้อที่ทดสอบมีความไวตอยา 
(susceptible) ไวตอยาปานกลาง (intermediate) หรือดื้อตอยา (resistant) และผลเชิงปริมาณ 
(quantitative) เชน คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) การทดสอบวิธีนี้
แบงออกเปน 
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1.1 Agar dilution method   
ทําโดยการเจือจางยาใหมีความเขมขนตางๆ กันแลวผสมกับอาหารวุนขณะที่หลอมเหลวที่

อุณหภูมิ 45-55°ซ แลวเทลงจานแกวใหยาและวุนผสมเขาดวยกัน (ใชวุน 20 มล./จานแกวขนาด
เสนผาศูนยกลางภายใน 10 ซม.) สามารถผสมยากับอาหารเลี้ยงเชื้อใหมีความเขมขนตามตองการ 
เมื่อวุนแข็งแลวนําเชื้อที่ตองการทดสอบมาแตะเปนจุดๆ โดยใช loop หรือ multipoint inoculator 
ขนาดความจุ 1-2 ไมโครลิตร ใหเร่ิมเพาะเชื้อจานที่มีความเขมขนของยาต่ํากอน 

ขอดี คือ สามารถทําการทดสอบเชื้อหลายชนิดบนจานอาหารเดียวกันได และถามีเชื้ออ่ืนๆ 
ปนเปอนหรือผาเหลาดื้อยาสามารถมองเห็นได  

ขอเสีย คือ ไมสามารถหาคา MBC ได 
 

 1.2 Broth dilution method 
 ทําโดยการเจือจางยาในอาหารเหลว ใหความเขมขนของยาลดลงทีละครึ่งตามลําดับ จนมี
ความเขมขนสุดทายเทาที่ตองการ แลวเติมเชื้อที่ตองการทดสอบลงไปเทาๆ กันทุกหลอด (ปริมาณ

เชื้อประมาณ 105-106 เซลล/มล.) นําไปเพาะเลี้ยงในตูบม 35-37°ซ นาน 18-24 ช่ัวโมง (ระยะเวลา
ขึ้นกับชนิดของเชื้อ) แลวนํามาหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
(Minimal Inhibitory Concentration : MIC) โดยดูจากหลอดที่มีความเขมขนต่ําสุดที่เชื้อไมเจริญ เมือ่
ดูดวยตาเปลา การหาคาความเขมขนต่ําสุดที่ฆาเชื้อได (Minimal Bactericidal Concentration : 
MBC) สามารถใชการทดลองในชุดเดียวกัน นําน้ําเล้ียงเชื้อในหลอด MIC และในทุกหลอดที่มี
ความเขมขนของยาสูงกวา (หลายหลอด) มาเพาะเชื้อ เพื่อดูวาหลอดใดที่ไมมีเชื้อขึ้น ปริมาณยาใน
หลอดที่มียาเขมขนนอยที่สุดที่ไมมีเชื้อขึ้น คือคา MBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9 แสดงการหาคา MIC และ MBC ดวยวิธี Broth dilution method 
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ขอดี คือ สามารอานคาไดละเอียด ใหผลเช่ือถือได เหมาะกับงานวิจัย ใชทดสอบฤทธิ์ฆา
เชื้อของสารได ยาตานจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อจะมีคา MIC และ MBC ใกลเคียงกัน สวนยาที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของเชื้อมักมีคา MIC และ MBC แตกตางกัน 

ขอเสีย คือ การทดสอบวิธีนี้ส้ินเปลือง ใชเวลามาก ไมสามารถดูการปนเปอนจากเชื้ออ่ืนได 
และการทดสอบในแตละชุดสามารถทดสอบเชื้อไดเพียงชนิดเดียวเทานั้น 
  1.2.1 Macrobroth dilution 
  วิธีนี้จะทําการเจือจางยาในอาหารเหลวใหมีความเขมขนตางๆ กัน โดยทําในหลอด
ทดลอง ปริมาตรสุดทายเทากับ 1-2 มล. 
  1.2.2 Microbroth dilution 
  วิธีนี้จะทําการเจือจางยาในอาหารเหลวใหมีความเขมขนตางๆ กัน โดยทําใน 
microtiter tray ปริมาตรสุดทายเทากับ 0.1-0.2 มล. 
 
2. Diffusion method 

เปนวิธีที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด คือ disc diffusion method (Kirby-bauer) เปนวิธี
ทดสอบเชิงคุณภาพเทานั้น บอกผลไดเพียงวาเชื้อมีความไวตอยา มีความไวปานกลางหรือดื้อยา ไม
อาจทราบคา MIC หรือ MBC ได ไมเหมาะในการทดสอบเชื้อที่เจริญชา แตอยางไรก็ตามเปนวิธีการ
ทดสอบประจําหองปฏิบัติการที่ดีที่สุด และอาจใชวิธี Dilution method รวมดวยเมื่อจําเปน 

หลักการทั่วไป โดยการทําใหตัวยาซึมไปในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไดกระจายเชื้อแบคทีเรีย
จํานวนพอเหมาะไว อาศัยหลักการแพรของยาจากภาชนะบรรจุยา เชน หลุม (well) ที่เจาะลงในเนื้อ
ของอาหารวุน ถวยทรงกระบอก (cylinder cup) เม็ดยา (tablet) หรือกระดาษซับวงกลม (filter paper 
disc) เขาไปในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อที่ตองการทดสอบอยู แลวนําไปเพาะเลี้ยงใหเชื้อเจริญเติบโต 
ในขณะที่ยาแพรเขาไปในอาหารวุน แบคทีเรียที่อยูในอาหารวุนและไมถูกยับยั้งโดยยา จะแบงตัว
จนทําใหเห็นเชื้อขึ้นเต็มพื้นที่ อานผลการทดสอบโดยวัดขนาดของ zone of inhibition ซ่ึงจะเห็น
เปนวงใสรอบ disc ซึ่งเปนบริเวณที่ถูกยับยั้งโดยยา จะไมมีการเจริญและเกิดเปนวงใสรอบภาชนะ
บรรจุยา ขนาดของเสนผาศูนยกลางวงใสที่ไดจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของยา 

ขนาดของ zone of inhibition นอกจากจะขึ้นอยูกับความไวของเชื้อตอยาแลว ยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน ขนาดโมเลกุลของยาตานจุลชีพ ปริมาณและอัตราการเจริญของเชื้อ ภาวะ
ความเปนกรดดางและสวนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนระยะเวลาในการเพาะเชื้อเหลานี้ 
เปนตน ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพชนิดตางๆ บนอาหารชนิด
เดียวกัน โดยอาศัยการเปรียบเทียบจากขนาดของ zone of inhibition เพียงอยางเดียว ตองอาศัย
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เปรียบเทียบขนาดของ zone of inhibition กับคา MIC ของยา ซ่ึงจะสัมพันธกับระดับความเขมขน
โดยเฉลี่ยของยาที่พบในเลือด เพื่อตัดสินวา zone of inhibition ของยาตานจุลชีพแตละชนิดควรมี
ขนาดเทาใดจึงจะหมายความวา เชื้อนั้นไว ปานกลาง หรือดื้อยา 

ขอดี คือ คาใชจายนอย ทํางาย ไมตองอาศัยเครื่องมือพิเศษ สะดวกรวดเร็วเนื่องจากความ
แรงของยาที่ใชในการทดสอบนั้นสามารถใชเพียงความเขมขนเดียว สามารถปรับใชไดกับยาหลายๆ 
ตัว  

ขอเสีย คือ ผลการทดสอบที่ไดเปนเพียงผลการทดสอบในเบื้องตนเทานั้น ไมสามารถหาคา
ความเขมขนต่ําสุดที่ยับยั้งเชื้อได ดังนั้นจึงนิยมใชในงานที่ตองการความรวดเร็ว และไมตองการผล
ที่ละเอียดมากนัก เชน การทดสอบเบื้องตนในการหาความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพตัวใหม  
 
การศึกษาฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียโดยการหาเวลาในการฆาเชื้อ (Time killing assy) [51-54] 
 เปนการศึกษาเวลาในการฆาเชื้อหลังจากเชื้อสัมผัสกับยาหรือสารทดสอบ นิยมใช
เปรียบเทียบยาเดิมกับยาใหม การศึกษานี้ชวยบอกไดวายาหรือสารทดสอบนั้นมีฤทธิ์ฆาหรือยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย โดยการนําตัวอยางที่มีความเขมขนที่ตองการศึกษา หรือความเขมขนของยาที่พบใน
กระแสเลือด หรือความเขมขนเปน 1, 4 หรือ 8 เทาของความเขมขนต่ําสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
ซ่ึงความเขมขนที่เลือกสามารถเปนตัวแทนของระดับยาที่ใชทางคลินิกได นํามาผสมรวมกับเชื้อที่
ตองการทดสอบ เล้ียงในสภาวะที่เหมาะสม ในระยะเวลาตางๆ ในชวงเวลา 0-24 ช่ัวโมง หรือ 0-48 
ช่ัวโมง หลังจากเชื้อสัมผัสกับยา  นําตัวอยางมาเจือจางลง 10 เทาหลายๆ dilution แลวหยดลงบน

อาหารวุนที่มีพื้นผิวแหง นําไปบมที่อุณหภูมิ 35-37 °ซ  เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง เพื่อนับโคโลนีของ
เชื้อที่เกิดขึ้น ซ่ึงความเร็วในการฆาเชื้อจะขึ้นอยูกับชนิดและความเขมขนของยา  
 
การตั้งตํารับผลิตภัณฑใชภายนอกสําหรับผิวหนัง [55-56] 
 การตั้งตํารับผลิตภัณฑสําหรับผิวหนังมีวัตถุประสงคหลายประการ โดยหลักเพื่อใชบําบัด
อาการอักเสบและทําลายเช้ือจุลินทรีย, บําบัดอาการปวด, บํารุงรักษาและปองกันผิวหนังจาก 
ส่ิงแวดลอมภายนอก จากสารเคมี จากเชื้อจุลินทรีย, ชวยทําความสะอาดผิวหนัง และชวยหลอล่ืน
และเพิ่มความชุมชื้นใหผิวหนัง ซ่ึงผลิตภัณฑทางผิวหนังมีขอดี คือ สะดวกในการใช สามารถหยุด
ใชไดทันทีเมื่อตองการ ไมเกิดปญหา stomach emptying ผลของคาความเปนกรด-ดาง ไมถูกทําลาย
โดยเอนไซมในทางเดินอาหาร และไมถูกทําลายโดยตับจากขบวนการ first-pass metabolism  
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รูปแบบผลิตภัณฑท่ีใชทางผิวหนัง [56] 
 ผลิตภัณฑที่ใชทางผิวหนัง มีหลายรูปแบบ รูปแบบที่นิยม คือ ครีม เจล ขี้ผ้ึง และยาน้ําใส 
ผลิตภัณฑที่ดี ควรมีลักษณะภายนอกสวยงามนาใชเปนเนื้อเดียวกัน ไมมีกล่ิน ทาแลวไมติดสี ใชงาย 
ยาพื้น (base) ของผลิตภัณฑควรเขากันไดกับสาระสําคัญในตํารับ เขาไดกับผิวหนัง ไมกอใหเกิด
การระคายเคืองหรือทําใหตอมไขมันอุดตัน 
เจล (gels , jell หรือ jelly) [55, 57-61] 
 เจลเปนระบบการกระจายตัวของสารกอเจล (gelling agent) ในตัวกลางของเหลว โดยสาร
กอเจลจะเกิดเปนโครงสรางตาขาย (network) และกักเก็บโมเลกุลของตัวกลางของเหลวไว  เจลเปน
ยาเตรียมที่มีลักษณะกึ่งแข็ง มีของเหลวเปนองคประกอบเปนสวนใหญและมีสารที่ทําหนาที่เพิ่ม
ความเหนียวหรือกึ่งแข็ง ไดแก สารประเภทโพลีเมอร เชน ทรากาคานท (tragacanth), เพคติน 
(pectin), กรดอัลจินิค (alginic acid),  เมทิลเซลลูโลส (methylcellulose), ไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส 
(hydroxymethylcellulose), ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (hydroxypropylcellulose) และ      
คารโบพอล (carbopol) เปนตน โพลีเมอรเหลานี้บางชนิดละลายน้ําไดดี บางชนิดไมละลายน้ําแต
พองตัวในน้ําทําใหสารละลายมีความหนืดสูงและกึ่งแข็งคลายเยลลี  การใชสารเพิ่มความหนืดเปน 
กัม (gums) สามารถควบคุมความสม่ําเสมอของเจล โดยปรับความเขมขนของกัมที่ใชในตํารับ แต
กรณีที่สารเพิ่มความหนืดสังเคราะหอ่ืนที่ไมใชกัม ความสม่ําเสมอของเจลขึ้นกับขนาดและชนดิของ
โมเลกุลของสารเพิ่มความหนืดที่เลือกใช หรือขึ้นกับกระบวนการทําใหเปนกลาง (neutralization) 
ในการเตรียมเจล  ขอดีของเจล คือ ทางาย เมื่อน้ําระเหยออกไปจะทําใหรูสึกเย็น ทิ้งแผนฟลมบางๆ 
ที่ลางออกงาย และมักปลดปลอยตัวยาไดเร็ว 
ชนิดของเจล แบงตามวัฏภาค ได 2 กลุมใหญๆ คือ 

1. เจลชนิดวัฏภาคเดียว (single phase gel)  
ประกอบดวยอนุภาคของสารอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดใหญหรือคอลลอยด (colloid) ของ

สารอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดใหญ กระจายอยางสม่ําเสมอในของเหลว ไมสามารถแบงแยกระหวาง
โมเลกุลที่กระจายตัวอยูกับวัฏภาคตัวกลาง (dispersion medium) จะมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
โปรงใส  โดยประกอบไปดวย synthetic macromolecule เชน คารโบพอล หรือ กัม เชน ทรากา
คานทเจล หรือ คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสเจล หรืออาจเรียกวา mucilage 

2. เจลชนิดสองวัฏภาค (two phase system)  
เปนเจลที่เตรียมจากคอลลอยดอนินทรียที่มีขนาดโมเลกุลเล็กๆ กระจายตัวอยู สารกอเจลมี 

การกระจายตัวไมสม่ําเสมอ เมื่อตั้งทิ้งไวจะเกิดการตกตะกอน เชน อะลูมิเนียมไฮดรอกไซดเจล ถา
อนุภาคมีขนาดคอนขางใหญหรืออนุภาคขนาดเล็กมารวมกลุมกันเปนฟลอคคูล (floccules) มักเรียก
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ระบบนี้วา magma หรือ milk เชน Bentonite magma หรือ Magnesia magma ซ่ึงเจลในระบบนี้มี
ความคงตัวไมคอยดีนัก  แตสามารถกระจายตัวไดใหม และมีคุณสมบัติเปน thixotropic คือ เมื่อตั้ง
ทิ้งไวจะมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว แตถามีแรงไปกระทําหรือเกิดการเขยาจะเกิดเปนของเหลวซึ่ง
จําเปนจะตองเขยากอนนําไปใช เพื่อใหไดเจลที่มีความสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียวกัน (homogenicity) 
ชนิดของเจล แบงตามชนิดของตัวกลางของเหลวที่ใช แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. Hydrogel (Hydrophillic gel) 
 เจลชนิดนี้นิยมใชในทางเภสัชกรรม มีตัวกลางของเหลวเปนน้ํา สารกอเจลที่ใช ไดแก สาร
กอเจลธรรมชาติ เชน กัม, ทรากาคานท, คาราจีแนน (carrageenan), เพกติน, ไคโตซาน (chitosan)  
สารกอเจลกึ่งสังเคราะห ไดแก อนุพันธตางๆ ของเซลลูโลส เชน คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส, เมทิล
เซลลูโลส และสารกอเจลสังเคราะห เชน คารโบเมอร (carbomer) 
 เจลชนิดนี้นอกจากจะประกอบไดดวยสารกอเจลและน้ํา ยังอาจเติมสารอื่นๆ เพื่อใหเจลมี
คุณสมบัติตามตองการ เชน 

- สารเก็บความชื้นหรือน้ํา  เพื่อปองกันน้ําระเหยเร็วเกินไป  เชน   โพรพิลีนกลัยคอล  
กลีเซอรีน 

- สารเพิ่มความคงตัวในตํารับ เชน สารตานออกซิเดชัน สารจับโลหะหนัก สารกันเสีย 
เปนตน 

2. Oleogels (Hydrophobic gel) 
 เจลชนิดนี้ประกอบดวย colloidal silica หรือ metallic soap กับตัวกลางของเหลวที่ไมชอบ
น้ํา เชน น้ํามันแร ตัวอยางของเจลชนิดนี้ เชน Plastibase ซ่ึงเปน polyethylene ชนิดน้ําหนักโมเลกุล
ต่ํา กระจายในน้ํามันแร และ aluminium stearate รวมกับน้ํามันแร เปนตน 
 
ยาน้ําใส (solution) [56, 59, 62] 
 เปนยาเตรียมในรูปแบบของเหลวที่มีสวนผสมของสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีสารที่เปน
ผงยาหรือของแข็งซึ่งมีขนาดอนุภาคเพียงโมเลกุลเล็กๆ ละลายในตัวทําละลาย (solvent) หรือ
สวนผสมของตัวทําละลาย ประกอบดวยตัวทําละลายมากกวา 1 ชนิด ตัวทําละลายตัวที่ 2 หรือ 3 
เรียกวา ตัวทําละลายรวม (cosolvents) โดยละลายมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน 
ระบบตัวทําละลายรวม (Cosolvent system) 
 ยาที่มีความสามารถในการละลายน้ําต่ํากวาขนาดที่ใชในการรักษา สามารถใชระบบตัวทํา
ละลายรวมที่ประกอบไปดวยตัวทําละลายมากกวา 1 ชนิดเขามาชวยในการละลายยาได ซ่ึงมักใช
สารที่เปนตัวทําละลายอินทรียที่เขากับน้ําได สามารถเพิ่มการละลายของยาที่ละลายน้ําไดนอย หรือ
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สามารถเพิ่มความคงตัวทางเคมีของยาได  ขอดีของระบบตัวทําละลายรวม คือ ผลตออัตราเร็วและ
ลําดับในการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของยาลดลง ยาคงตัวมากขึ้น แตมีขอจํากัด คือ ตองไม
กอใหเกิดพิษ การระคายเคืองหรือการแพ  มีความสามารถเขากันได (compatability) และตองมี
ความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมี 
ตัวทําละลายที่นิยมใชทางเภสัชกรรม ไดแก 
 น้ํา  เปนตัวทําละลายที่นิยมใชมากที่สุด ราคาถูก หาไดงาย น้ําที่ใชเตรียมตองเปนน้ํา
บริสุทธิ์ (purified water) เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความไมเขากันของสารเจือปนในน้ํากับสารในยา
เตรียม 
 เอทานอล  เปนตัวทําละลายที่สําคัญรองจากน้ํา ขอดีของเอทานอล คือ ยาเตรียมที่เตรียม
สามารถเก็บไวไดนานกวาการใชน้ําเปนตัวทําละลาย เนื่องจากเอทานอลไมเกิดการสลายตัว 
เนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียตางๆ ได 
 กลีเซอรีน  เปนตัวทําละลายที่สามารถเขาไดกับน้ําและแอลกอฮอล ในความเขมขนสูงจะมี
คุณสมบัติเปนสารกันบูดได  กลีเซอรีนเปนของเหลวที่มีลักษณะหนืด จึงชวยยาเตรียมหนืดติดผิวได
ดีและสะดวกนาใช 
 โพรพิลีนกลัยคอล  เปนตัวทําละลายที่สามารถใชเปนตัวทําละลายรวมแทนกลีเซอรีนได 
เขาไดกับตัวทําละลายอื่นๆ ไดแก น้ํา แอลกอฮอล อะซีโตน และคลอโรฟอรม  ละลายไดดีใน
อีเทอร แตไมละลายใน fixed oils  สามารถใชเปนสารเพิ่มความชุมชื้น (humectant), เปนตัวทํา
ละลาย และเปน plasticizer นอกจากนี้ยังใชยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และเปนสารที่ชวยใหวิตามิน
ตางๆ คงตัว 
 
การทดสอบความคงสภาพของยาเตรียม [63-71] 
 ผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑยาที่ไดมาตรฐานดานคุณภาพ ความปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการบําบัดรักษา ตั้งแตแรกผลิตจนถึงมือผูใช แตการที่ผลิตภัณฑยาตาง ๆ ถูก
เก็บรักษาในสภาวะที่ไมเหมาะสม และผานระบบการกระจายผลิตภัณฑยา (Distribution chain) ใน
สภาวะภูมิอากาศตางๆ สามารถสงผลใหเกิดการเสื่อมสลายทั้งทางกายภาพและทางเคมีทําให
ประสิทธิภาพทางการรักษาลดลง และอาจเกิดสารเสื่อมสลายที่เปนพิษตอรางกาย ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับความคงสภาพของยาเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากยาที่เตรียมขึ้นควรมีความปลอดภัย เขา
มาตรฐาน มีปริมาณของตัวยาในผลิตภัณฑสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาตามอายุของผลิตภัณฑ หาก
เกิดการสลายตัว สารที่ไดตองไมมีพิษตอรางกาย   
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ความคงสภาพของยาอาจประเมินไดหลายทาง ดังนี้ 
1. ความคงสภาพทางกายภาพ หมายถึง ความคงสภาพในลักษณะตางๆ ที่สัมผัสไดดวย

ประสาทสัมผัส ไดแก สี กล่ิน รส ความหนืด คาความเปนกรดดาง และคุณสมบัติการไหล เปนตน 
2. ความคงสภาพทางเคมี หมายถึง ความคงสภาพในคุณสมบัติทางเคมีของตัวยาสําคัญ การ

ที่จะทราบไดวาเกิดการเสื่อมสลาย ทําไดโดยการวิเคราะหปริมาณตัวยาสําคัญในยาเตรียม 
3. ความคงสภาพทางจุลชีววิทยา หมายถึง ความคงสภาพของวัตถุกันเสียในตํารับ ซ่ึงอาจ

วิเคราะหดวยวิธีการทางเคมี ยาเตรียมที่มีน้ําเปนสวนประกอบอาจเกิดการปนเปอนของจุลินทรีย ซ่ึง
อาจทําใหตัวยาเสื่อมสลายหรือยาเตรียมแยกชั้นได จึงควรมีการเติมสารกันเสียลงในตํารับ ยาเตรียม
ที่ไมใสวัตถุกันเสียตองควบคุมปริมาณเชื้อตามระยะเวลา 

4. ความคงสภาพทางการรักษา หมายถึง ตัวยายังคงฤทธิ์ทางการรักษาตลอดอายุของยา 
5. ความคงสภาพทางดานความเปนพิษ หมายถึง ความเปนพิษไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ตลอดอายุของยา 
วิธีทดสอบความคงสภาพ  

วิธีวิเคราะหความคงสภาพของตัวยา คือ การทดสอบความคงสภาพในสภาวะแบบเรง แลว
นํามาวิเคราะหความเขมขนของตัวยาที่เหลือในระยะเวลาตางๆ เชน 2, 4, 6, 8, 10, 12 สัปดาห เปน
ตน จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหา shelf life (expiration dating period) คือ ชวงเวลาคาดการณวา
ผลิตภัณฑจะยังคงสภาพตามขอกําหนดมาตรฐานเมื่อเก็บตามสภาวะที่ระบุ หรือคํานวณหา
ระยะเวลาที่มีการสลายตัวของยารอยละ 10 โดยใชสมการของ Arrhenius  

การทดสอบแบบเรง (Accelerated testing) หมายถึง การศึกษาในสภาวะที่จะเรงให
เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือฟสิกสของตัวยาหรือผลิตภัณฑยา โดย
การเก็บตัวอยางที่ตองการทดสอบในสภาวะที่รุนแรงมากกวาความเปนจริง ขอมูลที่ไดเมื่อพิจารณา
ประกอบกับขอมูลการศึกษาความคงสภาพแบบระยะยาวจะใชประเมินระยะเวลาของการสิ้นอายุ
การใชของยาโดยประมาณ ขอมูลการทดสอบแบบเรงยังใชประเมินผลกระทบในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชวงสั้นๆ ของสภาวะการเก็บที่แตกตางจากการเก็บปกติ เชน การขนสง การทดสอบ
ความคงสภาพแบบเรงทําไดหลายวิธีไดแก 

1. เก็บที่อุณหภูมิ 40 ๐ซ ± 2 ๐ซ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ(RH) 75%  ± 5% เปนเวลา 6 เดือน 
ทําการทดสอบที่เดือน 0, 1, 3 และ 6 

2. เก็บที่อุณหภูมิ 45 ๐ซ ± 2 ๐ซ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ 75%  ± 5% เปนเวลา 4 เดือน ทํา
การทดสอบที่เดือน 0, 1, 2, 3 และ 4 
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3. เก็บที่อุณหภูมิ 50 ๐ซ ± 2 ๐ซ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ 75%  ± 5% เปนเวลา 3 เดือน ทํา
การทดสอบที่เดือน 0, 1, 2 และ 3 

ทั้งสามวิธีขางตนเทียบไดกับการตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ป 
4. ทํา Freeze-thaw cycle หรือ Heating-cooling cycle จํานวน 6-8 รอบโดยใน 1 รอบจะเก็บ

ระหวางอุณหภูมิ 4 ๐ซ และ 45 ๐ซ แตละอุณหภูมิใชเวลาไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง ทําการทดสอบที่
จุดเริ่มตนและจุดสุดทาย  
 5. การปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 3750 rpm รัศมี 10 ซม. นาน 5 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิหอง ซ่ึง
เทียบไดกับการตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ป   
 6. การเขยาในอัตรา 60 คร้ังตอนาทีที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง  
 โดยหลักการ การทดสอบความคงสภาพของยาแบบระยะยาว (long term testing) หมายถึง
การศึกษาความคงสภาพที่สภาวะการเก็บยาตามที่แจงบนฉลาก หากฉลากไมแจงสภาวะการเก็บให 
เก็บตามภูมิอากาศของประเทศนั้น เชน กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2547 กําหนดสภาวะการทดสอบแบบระยะยาวเพื่อขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยา เก็บที่ อุณหภูมิ 30 ๐ซ ± 2 ๐ซ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ 75%  ± 5% เปนเวลา 6 เดือน 
(สําหรับยารูปแบบทั่วไป) หรือ อุณหภูมิ 25 ๐ซ ± 2 ๐ซ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ 60%  ± 5% เปน
เวลา 12 เดือน (สําหรับยาใหม หรือ ยารูปแบบพิเศษ) 
 
การทดสอบการระคายเคืองผิวหนัง (primary dermal irritation test) [72] 
 การทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑใหมหรือสารใหม ถือวาเปนการทดสอบที่สําคัญ
และจําเปนที่จะตองกระทําเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอผูใช ผูผลิตจึงควรหลีกเลี่ยงการใช
สวนประกอบที่อาจจะไมปลอดภัยตอรางกาย โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด และถามีการใช
วัตถุดิบที่คนพบใหมจะตองทําการศึกษาใหละเอียดกอนนํามาผสมในผลิตภัณฑวามีหลักฐานการ
ทดลองวาปลอดภัยตอการใช ซ่ึงในการทดสอบการระคายเคืองเบื้องตนของสารจะทําใน
สัตวทดลองกอนที่จะทําการทดสอบการระคายเคืองจริงในคน (อาสาสมัคร) สัตวทดลองที่นิยมใช 
คือ กระตายสีขาว (albino rabbit) เพราะวากระตายคอนขางไวตอการกระตุน มีขนาดพอเหมาะ
สะดวกตอการหยิบจับ มีรูปแบบของการตอบสนองคลายคลึงกันในแตละครั้งที่ทดสอบ และมี
ประวัติการการทดสอบคอนขางมาก นอกจากนี้ยังสามารถใชสัตวทดลองอื่น เชน หนูตะเภา หนขูาว 
หรือ เซลลเพาะเลี้ยง มาใชทดสอบการระคายเคืองเบื้องตนได 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพื่อเตรียมและประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเจล และยาน้ําใสจากสารสกัดพืช

สมุนไพรตอเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุการเกิดสิว 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของการเกิดสิวระหวาง

ผลิตภัณฑที่เตรียมขึ้นกับผลิตภัณฑรูปแบบคลายกันที่มีจําหนายในทองตลาด 
3. ทดสอบการระคายเคืองผิวหนังเบื้องตนของผลิตภัณฑที่เตรียมขึ้น 
4. ทดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑในอาสาสมัคร 

 

 
 


