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การศึกษา : 
ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดันนทบุรี 

ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

ดำรงตำแหน่ง :  
อาจารย์ประจำโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ (2565 - ปัจจุบัน)  

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2565)  

อาจารย์ประจำหลักสูตรโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   (2559 – 2565)    

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวังอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563 –  2564)  

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษศูนย์การศึกษาจังหวังอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563 –  

2564) 

ผู้ชำนาญการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ                            

 และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา (2563 – ปัจจุบัน)   

อนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา (2563 – ปัจจุบัน)   

อนุกรรมการพัฒนาและติดตามนโยบายสาธารณะ ประเด็นกลไกบูรณาการเสริมสร้างสุข ภาวะเด็กและเยาวชน        

 จังหวัดอุดรธานี (2565 – ปัจจุบัน)       

อนุกรรมการพัฒนาและติดตามนโยบายสาธารณะ ประเด็นความมั่นคงด้านสมุนไพรในวิกฤติสุขภาพ  

 จังหวัดอุดรธานี  (2565 – ปัจจุบัน)      

คณะกรรมการพุทธธรรมสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายสงฆ์ (2564 – ปัจจุบัน)    

บรรณาธิการวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560 – ปัจจุบัน) 



บรรณาธิการวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา (2563 – ปัจจุบัน) 

บรรณาธิการวารสาร International Journal of Development Administration Research (2563 – ปัจจุบัน) 

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย A.M.C  

 ส.น.ว.ท  (2565 – ปัจจุบัน)       

ที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ              

 พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับที่ 2) (2563 – ปัจจุบัน) 

ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (2564 – ปัจจุบัน) 

ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร  (2563 – ปัจจุบัน)  

ที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด (2564 – ปัจจุบัน)    

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (2563 – ปัจจุบัน)    

ที่ปรึกษาสมาคมสตรีไทยสากลจังหวัดปทุมธานี (2565-ปัจจุบัน) 

 
การอบรมสัมมนา : 
 (2565)    อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตรเ์พ่ือสังคมเจาะลึก" (นมธจ) รุ่นที่ 3 

(2565)    อบรมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

(2565) อบรม หลักสูตร Retreat “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

และสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ประจำปีการศึกษา 2564 

(2565)    อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 1 

(2565)     อบรม “13th Coach the Coaches for MICE Industry” 

(2565)     อบรม “6th MICE Academy Day" 

(2565)     อบรมโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

              ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 

(2565)     อบรมหลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(2565)     อบรมในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        

มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 

(2564)    อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 

(2564)  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม

เพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 Social 

Innovation Driving Unit (SID64) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 



(2564)  อบรมสัมมนา “ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร Natural and Organic สู่สากลด้วยมาตรฐาน ACT 

C&H” กระทรวงสาธารณสุข  

(2563)   อบรมหลักสูตร “ผู ้ดำเนินการสปา 100 ชั ่วโมง” ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู ้สูงอายุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

(2563)    อบรมการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักวิจัย ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  

(2563)    อบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

(2563)    อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  

(2563)   อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพ” สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  

(2563)   อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  

(2563)    อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง - มส.11  

(2562)    อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 14  

(2562)    อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมโลก นมธล. 3  

(2562)    อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมโลก นมธจ. 1 

(2561)    อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง (สวปอ.มส.9) รุ่นที่ 9  

(2561)    อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง (SML3) 
 

ผลงานวิจัย : 
การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปสไลด์เทปวิชาภาษาไทย เรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศ สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี พ.ศ. 2540 

พรรคการเมืองไทยกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2558 

ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563    

การออกแบบและสร้างลวดลายที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดลงบนผืนผ้าของชุมชนบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 



การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางปลา องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะองค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้ว และองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สถาบันรัชภาคย์) งบประมาณปี พ.ศ. 

2561   

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีแหล่ง งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2561  (แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

นวัตกรรมหมอนรองคออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การจัดการความรู้ ในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี งบประมาณปี พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินทุน: 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู) 

การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce toward SME 4.0) งบประมาณปี พ.ศ. 2563 

 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดจังหวัดอุดรธานี

(แหล่งเงินทุน: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

หุ่นยนต์พยาบาลเพื่อคัดกรองและประเมินสภาวะผู้ป่วยเบื้องต้น งบประมาณปี พ.ศ. 2563  (แหล่งเงินทุน :  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การยกระดบัผ้าฝ้ายทอมือด้วยนวัตกรรมสิ่งทอฉลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอพ้ืนเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินทุน: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (แหล่งเงินทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

การประเมินแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีพ.ศ. 2563 (แหล่งเงินทุน: สำนักงานจังหวัดลำพูน) 

การจัดการความรู้ ในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน :  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีพ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน: สำนักงานจังหวัดลำพูน) 

การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัด

สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายน้ำผึ้งมะนาว พ.ศ. 2564 



การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กาแฟมะขามแดง...เพื่อสุขภาพ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่ง

เงินทุน : บริษัทเขาจันทร์กรุ๊ป) 

การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทผาลัม และพืชผัก

สมุนไพรลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน : วิสาหกิจชุมชนอินทผาลัมและพืชผักสมุนไพรลาดชะโด) 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมสีธรรมชาติ ตำบลเก่างิ ้ว อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม การทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ตำบลเก่างิ้ว) 

การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พักและกระจายสินค้าและระบบบริการเชื่อมโยงใน

พ้ืนที่จังหวัดตาก (แหล่งเงินทุน : สำนักงานจังหวัดตาก) 

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินทุน : สำนักงานจังหวัดลำพูน) 

พัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

จังหวัดตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน : สำนักงาน

จังหวัดตาก) 

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่มะขามป้อมด้วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ์)  งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินทุน : 

 บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มนิสิตวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แหล่งเงินทุน :  

   บริษัท โว้คอัพทาวน์ จำกัด) 

การพัฒนาสารเดนโดรเบี้ยมจากกล้วยไม้สกุลหวายด้วยนวัตกรรม Syrinx(ไซนิกซ์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(แหล่งเงินทุน : บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด) 

การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบี&พีเจลลี่ คอลาเจน สารสกัดจากข้าว ในรูปแบบ Jelly Collagen 

Stick ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แหล่งเงินทุน : บริษัท บีแอนด์พี ไทยแบรนด์กรุ๊ป จำกัด)   

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Shizen (Dr.U) เพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (แหล่งเงินทุน : 

บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด)  

 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Sleeping Mask”ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 การพัฒนานวัตกรรมเจลลี่มะขามแดงด้วยนวัตกรรมคาริน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 



โครงการบริการวิชาการ : 
โครงการแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2565 

โครงการ “หุ่นยนต์สวัสดีสอนภาษา” 

โครงการ “หุ่นยนต์สวัสดีดูแลผู้สูงอายุ” 

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

โครงการอบรมยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร หนองบัวลำภู นครพนม   

โครงการอบรมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

โครงการสมุทรสงครามมหานคร..สมุนไพร จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการพื้นที่พลังผู้สูงวัย...ใจเป็นสุข จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการการออกแบบและการก่อสร้างโครงการศูนย์บริการการท่องเที่ยวอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

โครงการนวัตกรรมการออกแบบถนนคนเดินสำหรับเมืองน่าอยู่ จังหวัดอุดรธานี 

โครงการครบรอบ 80 ปี วังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์มืออาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผ้าทอมือไทย ก้าวไกลสู่สากล จังหวัดอุดรธานี 

โครงการศึกษาดูงานด้านแปรรูปอาหารและสมุนไพรเชิงปฏิบัติการ จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการอบรมการปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแพร่ 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

โครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ่งสิบสี่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเรียนรู้ก้าวสู่การบริหารงานราชการยุคใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

โครงการค้นหาจุดเด่นสามมิติเพ่ือสร้างเสน่ห์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู 

โครงการหนังสั้นประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสะอาดจังหวัดชัยภูมิ  

โครงการหนังสั้นประชาสัมพันธ์พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่  

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปสมุนไพร จังหวัดชัยภูมิ  

  วิทยากรที่ปรึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู 

วิทยากรฝึกอบรมพัฒนาผ้าทอมือไทย ก้าวไกลสู่สากล จังหวัดอุดร และจังหวัดหนองบัวลำภู 



วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คำชะโนด บ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 

วิทยากรอบรมการบริหารจัดการนมโรงเรียนเพ่ือการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

วิทยากรบรรยายหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอภู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 

วิทยากรกิจกรรมเสวนาเรื่องการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นในกิจกรรม Highlight Stage ในระหว่าง

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” 

วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 29 การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ

จัดทำตลาดออนไลน์ของชุมชน 

 

บทความวารสาร : 
การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 สถาบันรัชภาคย์) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 (ตีพิมพ์วารสารศูนย์

ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 /2560)  

กระบวนการผลิตไม้กฤษณากับสิทธิความคุ้มครองจากอนุสัญญาไซเตส (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

วันที่ 4 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยปทุมธานี) 

การเมืองการปกครอง และการจัดการนโยบายเศรษฐกิจเขตปกครองสิบสองปันนา ในวารสารเอเชียตะวันออก

และอาเซียนศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1/2561 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี . ในวารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) 

Strategic Sustainable Development for the special Economic Zone at Border Frontier of Thailand 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนของไทย)  ในวารสาร

สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธุ์ 2562) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน. ในวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการ

จัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 

2562) 

สภาพปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลยุทธ์การบริหารงาน กลไกสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก . วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 6 

ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562). 



ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน ภาคใต้. ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่  

 

 

8 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563) 

อิทธิพลของการบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วม การจัดการความรู ้ และการประเมินผลที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม. ในวารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน์ มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. ในวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 

5 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563) 

ผลกระทบการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ในวารสาร

สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (มิถุนายม 2563) 

แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหารที่มี

ประสิทธิภาพ. ในวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) 

การวิเคราะห์ปัจจัยและเปรียบเทียบกลยุทธ์การท่องเที่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย.ในวารสาร

สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที ่5 เล่ม 11 (พฤศจิกายน 2563) 

การยกระดับผ้าฝ ้ายทอมือด้วยนวัตกรรมสิ ่งทอฉลาด เพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส ิ ่งทอพื ้นเมืองจังหวัด

หนองบัวลำภู” ในวารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์  และ

สังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 

ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อการพัฒนาหุ่นยนต์สวัสดีพยาบาล ในวารสาร

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) ปีที ่ 7  ฉบับที ่ 2 

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 

พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธิ์ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการที่มีผล

ต่อการบริหารธุรกิจขายตรงในประเทศไทยร่วม ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 9 ฉบับที่ 

4 (มิถุนายน 2564) 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญาร่วม ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร ปีที่ 9 ฉบับที่ 

5 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) 



การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า.วารสารรัฐศาสตร์. ปี5 

ฉบับที่ (1 มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 

 

งานวิจัย (ต่างประเทศ) : 
Municipal Solid Waste Management Project in Cooperation With 5  Sub-District Administration 

Government (Sao) of Amphur Bangplee, Samutprakarn Province at Faculty of 

Economics and Business Management, National University of Laos, Vientiane, Lao 

PDR. 

Good Governance in Local Government Administration: Keystone for Thailand in Transition To 

Thailand 4 . 0  International Conference on Science, Social Science and Economics 

(Ic3Se) Held Academics Word International Conference Date:21St-22Nd November, 

2016 In Los Angeles, USA  

Vital Factors of Recently Graduates for Applying Jobs in Asean Labor Market the Icbts 2017 Inter 

National Academics Multidisciplinary Research Conference In Berlin Germany 23-25 

October, 2017 

The Adaption of Thai Industry to Enter Asean Economic Community Inter National Academic 

Multidisciplinary Research Conference 2017 The Icbts 2017 Inter National Business 

Tourism and Applied Sciences Research Conference Zurich Switzerland 10-12  July 

2017 

The Modern Good Governance Model for Local Small Government Agencies 2017 

International Passengers' Satisfaction: A Case Study of Low-Cost Airlines and Made an Oral 

Presentation 7 Th International Conference on Restructuring of The Global Economy 

(Roge) University of Oxford-UK 3Ed-4 Th July 2017 

The Development of Creative Tourism in Red Lotus Lake, Kumphawapi District, Udon Thani 

Province Vol 6 No 3 (2018): (July - September) 

Municipal Solid Waste Management Project in Cooperation With 5  Sub-District Administration 

Government (Sao) of Amphur Bangplee, Samutprakarn Province Vol 6 No 3 (2018): 

(July - September)  



Ability To Communicate with Customers in Basic English: A Case Study of Guest Houses 

Employees in Thailand International Conference 6-14 August 2018 in Finland. 

Factors Of Success Low Cots Airlines International Conference Paris France. Date: 1 4  -  2 0 

February 2018 

The Development of Thai Engineers' Potentials for Aec 2018 

Job Satisfaction of Staff Members of Higher Education Academic Inter National Conference 

Business Marketing and Management on 16-18 July 2018 at Boston, USA. 

The Ibest 2 0 1 9  International Conference Business Education Social Sciences Tourism And 

Technology Vienna, Austria 4 - 6  March, 2 0 1 9  "  Strategic Management For High 

Productivity And High Growth In Small And Medium Enterprises " 

The Ibest 2 0 1 9  International Conference Business Education Social Sciences Tourism and 

Technology Helsinki, Finland 13 - 1 5  March, 2019  " Quality Service Enhancement, 

Collaborate, Execute, And Succeed "  

Strategic Sustainable Development for The Special Economic Zone at Border Frontier of 

Thailand 

Intelligent Neck Pillow from Intelligent Textiles 

The Positive Perspective Career: A Case Study of Airline Business Students 

Knowledge of Agricultural Extension Services and Environmental Management Accounting: 

Mediating Role of Belief Based Factors in Farmers International Journal of 

Innovation, Creativity and Change Volume 7 Issue 2 2019, pp. 107 - 125 ISSN: 2201 

- 1323 (Online) SCOPUS SJR Q3  

Product Modularity, Mass customization Supply Chain Quality Integration and The Competitive 

Performance of Textile and Appraisal Sector of Indonesia: The Role of Open Book 

Accounting International Journal of Supply Chain Management (IJSCM) Volume 8 

Issue 4 30 August 2019, PP. 467 - 478 ISSN: 2050 - 7399 (Online), 2051-3771 (Print) 

SCOPUS SJR Q3  

The Role of Formal and Informal Socialization in the Creation of a Supply Chain Rational Capital 

in the Food Industry of Thailand International Journal of Supply Chain 



Management (IJSCM) Volume 8 Issue 6 2019, PP.273-281 ISSN: 2050 - 7399 (Online), 

2051 - 3771 (Print) SCOPUS SJR Q3  

The Information Technology Enabled Entrepreneurial Culture as an Antecedent of Firm's 

Performance of Rubber and Plastic Manufacturing Firms in Thailand: The 

Moderating Role of Supply Chain Technology Adoption International Journal of 

Supply Chain Management (IJSCM) Volume 8 Issue 6 2019, PP.342-350 ISSN: 2050 

- 7399 (Online), 2051 - 3771 (Print) SCOPUS SJR Q3  

The Influence of Food Service Quality in Tourists' Overall Service Experiences: A Study in 

Bangkok, Thailand International Journal of Innovation, Creativity and Change 

Volume 10 Issue 1 2019, PP. 156 - 173, (Online) ISSN: 2201 - 1323 SCOPUS SJR Q3  

The Factors Influencing Tourists' Online Hotel Reservations in Thailand: An Empirical Study 

International Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 10 Issue 1 2019, 

PP.121-136, (Online) ISSN: 2201 - 1323 SCOPUS SJR Q3 

Safety climate impact on the safety behavior in chemical industry of Thailand International 

Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 9 Issue 1 2020, PP.96– 107. 

(Online) ISSN: 2029 - 7015 SCOPUS SJR Q2 

Does Organization Justice Influence the Organization Citizenship Behavior, Job Satisfaction & 

Organization Outcomes International Journal of Innovation, Creativity and Change 

Volume 11 Issue 1 2020, PP. 489 – 496. (Online) ISSN : 2029 - 7025 SCOPUS SJR 

Q2 

The Determinant of online customer Loyalty of E pharmacies for herb city in Saraburi Thailand 

Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17 (1) 2020, 187-198. ISSN 1567-214X  

Competitive Conditions for cosmetics Exporting to Bali Indonesia. ICBTS Copyright by Author (s) 

The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in 

Switzerland.  

Supporting Factors Affecting Area Development at the Special Economic Zone Border, 

Mukdahan Province. 

Development of the Environment and Potential of Tourism Areas of Tak Province. 

                       International Journal of Health Sciences, 6(S1), 2514–2528, 2022. ISSN 2550-6978 



                       E- ISSN 2550-696X 

    The Impact of Government Policies and Steel Recycling Companies’ Performance on  

   Sustainable Management in a Circular Economy. Resources Policy journal  

   Volume 77, August 2022, 102663 

    Foundation Economic Development for Network Development Community Tourism by Linking  

                      Local Products and Cultural Capital Tak Province. International Journal of Health  

                     Sciences, 6(S4), 232–244, 2022. SSN: 2550-6978, E-ISSN: 2550-696X 

  Study on the Suitability and Feasibility of Establishing a Storage and Distribution Center in Tak  

                    Province to Support Tak Special Economic Development Zone. International  

                    Journal of Health Sciences, 6(S4), 108–120, 2022. ISSN: 2550-6978, E-ISSN 2550- 

   696X 

 

รางวัลที่เคยได้รับ : 
(2542) ผู้มีผลงานดีเด่น จากนิตยสาร Working Man & Woman โดย นายจรินทร์ สวนแก้ว  

(2543) ผู้สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม จาก ฯพณฯ ดร.สอาด ปิยวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

(2556) ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2013)”จากฯพณฯ อำพลเสนาณรงค์ องคมนตรี 

(2556) สตรีดีเด่นแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2556 จากฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี 

(2557) บุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” จากฯพณฯ อำพลเสนาณรงค์  

(2557) ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งจากฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์องคมนตรี 

(2557)  บุคคลแห่งปี สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นจากฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์  

(2557) ผู้บริหารแห่งปี 2557 (CEO THAILAND AWARDS2014)”จากฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์  

(2557) บุคคลคุณธรรมแห่งปี2557 จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺโญ) 

(2557) คนดีศรีสยาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

(2558) บุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท”จากหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร  

(2558) คนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558 จากฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  

(2558) ผู้บริหารและนักปกครองดีเด่น องค์กรดีเด่นแห่งปีจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  

(2558)  คนดีแบบอย่างของชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวน

ปุญโญ) 

(2558)  Asean Awards 2015 ผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลดีเด่น จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  



(2559)  สตรีตัวอย่างแห่งปี จาก ฯพณฯพลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี 

(2559) บุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท”จาก ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์  

(2559)  ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปีจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี 

(2559) นักพัฒนาองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปีจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี 

(2560) สุดยอดนักบริหารแห่งปี 2017”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   

(2560) BEST PRACTICE AWARDS 2017” สาขาการวิจัยและพัฒนาจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์   

(2560) นักพัฒนาและวิจัยดีเด่น”โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธกิารมูลนิธิชัยพัฒนา 

(2565)    บุคคลต้นแบบของแผ่นดินแห่งปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ   รางวัลพระแม่ธรณี    

             ทองคำ ประจำปี 2565       

(2565) TO THE TOP 50 ASIAN PACIFIC WOMEN LEADERS 2022 จากองค์กร Women Leaders     

             International-WLIN Global องค์กรสำหรับผู้หญิงผู้นำทางธุรกิจ จากประเทศเวียดนาม 
 

รางวัลนวัตกรรมการประดิษฐ์ : 
ผลงานการประดิษฐ์ 2018 Hong Kong International Invention and Design Competition ชื ่อผลงาน

หมอนรองคออัจฉริยะ (Intelligent Neck Pillow from Intelligent Textiles)  
ผลงานการประดิษฐ์ 2020 Hong Kong International Invention and Design Competition ชื ่อผลงาน 

หุ่นยนต์สวัสดี (SAWASDEE NURING ROBOT)                
ผลงานการประดิษฐ์ 2021 Hong Kong International Invention and Design Competition ชื ่อผลงาน 

กาแฟมะขามแดง (KHAO CHAN)      
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 American ชื ่อผลงาน VIPVUPTM : SKIN CARE SERUM FROM HIMALAYAN 

PING SALT ได้รับรางวัล Gold Medal from AII AMERICAN DAVINCI 2022 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 American ชื ่อผลงาน EMBICOLL :  HEALTH SUPPLEMENT JELLY  FROM 

INDIAN GOOSEBERRY ได้รับรางวัล Silver Medal from AII AMERICAN DAVINCI 2022 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 American ชื่อผลงาน SAWASDEE NURSING  ROBOT ได้รับรางวัล  Silver Medal 

from AII AMERICAN DAVINCI 2022 
ผลงานการประดิษฐ ์ 2022 Korea ชื ่อผลงาน INSTANT COFFEE MIXED RED TAMARIND ได ้ร ับรางวัล                     

1) Silver Prize  from  the Korea Women Inventors Association (KWIA) 2) Special Prize 
from INNOPA, Indonesian Invention and Innovation Promotion Association 

ผลงานการประดิษฐ์ 2022 Korea ชื่อผลงาน RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric ผ้ารากเหง้า
เมืองลุ่มภู ได้รับรางวัล 1) Bronze Prize  from  the Korea Women Inventors Association 
(KWIA) 2) Special Prize from National Center for Patents and Information , Tajikistan 



ผลงานการประดิษฐ์ 2022 Canada ชื่อผลงาน INSTANT COFFEE MIXED RED TAMARIND ได้รับรางวัล                       
Silver Medal และรางว ัล TOP 20 BEST INVENTION AWARDS Overall Selection of the 
Top 20 Best Inventions in iCAN 2022 

ผลงานการประดิษฐ์ 2022 Canada ชื่อผลงาน SAWASDEE NURSING  ROBOT ได้รับรางวัล Silver Medal 
from และรางวัล INTERNATIONAL SPECIAL AWARD   

ผลงานด้านอนุสิทธิบัตร : 
ไม้จิ้มฟันไฟฟ้า 

หุ่นยนต์สวัสดีพยาบาล 

หมอนรองคออัจฉริยะ 

น้ำพริกกะปิชาววัง 

มะขามแดงฟรีซดราย 

ลายผ้า ผ้าพิมพ์ลายดอกจาน 

ลายผ้า ผ้าขิดลายคำชะโนด 

สูตรอาหารเสริมการสกัดกระชายน้ำผึ้งมะนาวแบบผงสำหรับชงดื่ม 

ยาสีฟันมะขามแดง 

สูตรและกรรมวิธีการผลิตโปรตีนแทนเนื้อสัตว์จากเห็ดถั่งเช่าและถ่ัวเหลืองซีก 

สูตรกาแฟสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมสารสกัดเนื้อผสมมะขามแดง 

เซรั่มลูกกลิ้งบำรุงผิวรอบดวงตาสารสกัดกัญชา 

เยลลี่ที่มีส่วนของสารสกัดเนื้อผลมะขามแดงฟรีซดรายนวัตกรรม Carinx 

เยลลี่ที่มีส่วนของสารสกัดเนื้อผลมะขามป้อมนวัตกรรม Syrnix 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มนิสิตวิบวับเพ่ือชะลอความชรา 

เซรั่มสารสกัดจากกล้วยไม้สกุลหวายด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์ 

ลวดลายผ้า 

อากาศยานไร้คนขับ 

เจลลี่ข้าวหอมมะลิ 

มะขามแดงเจลลี่ 

อาหารเสริมซิเชน 

มาคร์หน้าทองคำ 

 



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : 
ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ 
ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) : 
สาขาวิชาการบริหารจัดการ, นิติศาสตร์, ระเบียบวิธีวิจัย 

 



 



 อบรมหลกัสตูรการบรหิารจัดการดา้นความมั่นคงขัน้สงู
(สวปอ.มส.9)  รุน่ที่ 9 



 อบรมหลกัสตูรการบรหิารจัดการดา้นความมั่นคงขัน้สงู - มส.11 



  “ ” อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เทคนคิการเขยีนรายงานการวจัิยเชงิคณุภาพ สมาคม

นักวจัิยแหง่ประเทศไทย 



  “ ” อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลักสตูรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวจัิยทางสงัคมศาสตรแ์บบผสม สมาคมนักวจัิยแหง่ประเทศไทย 



 อบรมหลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู "ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม"  รุน่ที่ 14 



  อบรมหลกัจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์ คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 



 อบรม "โครงการพัฒนาศกัยภาพนักวจัิยรุน่ใหม"่  ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒



อบรมหลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม
 โลก นมธล. 3 



 อบรมหลกัสตูรขอ้เท็จจรงิคดกีารแพทย์
  รุน่ที่ ๒



 อบรมหลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู "ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคมเจาะ
ลกึ" (นมธจ)  รุน่ที่ 3 



 อบรมหลกัสตูรการบรหิารจัดการดา้นความมั่นคงขัน้สงู สวปอ.มส.SML  รุน่ที่ 3 























 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพ่ือชะลอความชราของผิวหน้า  
 Product Development of Nisit Vipvup Serum with Himalayan Salt slow 

down the aging of the face  

 
 
 
 
 
 

โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพผิวจะเปล่ียนแปลงไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ปัญหาผิวท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแห้งกร้านและริ้วรอยบนใบหน้าท่ีเพิ่มข้ึนตามอายุผิวพรรณในช่วงวัย 25 ปีขึ้น อาการ

สิวช่วงวัยรุ่นจะเริ่มลดลง ความเปล่งปล่ัง แน่นกระชับ อาจจะไม่เนียนกระชับอย่างท่ีเคย เพราะ

กระบวนการผลัดเซลล์ผิวเริ่มท างานช้าลง ผิวจะสร้างไขมันลดลง ท าให้ขาดความชุ่มช้ืน และเริ่มเกิดริ้ว

รอย อีกช่วงอายุท่ีจะต้องรับมือกับปัญหาผิวพรรณอย่างหนักคือ เมื่อถึงวัย 40 ปัญหาผิวสะสมต่างๆ จะ

ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจดจากสถิติโรคผิวหนังเมื่อปี พ.ศ.2555 จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าผู้ป่วยมากท่ีสุดอันดับ 1 คือโรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis Eczema) มี

ผู้ป่วยสูงสุดถึง 15,425 ราย และอันดับ 2 คือ สิว (Acne) มีถึง 13,721 ราย  และเมื่อเปรียบเทียบต้ังแต่ปี 

2552-2555 จะเห็นได้ว่า ผิวหนังอักเสบ(Dermatitis Eczema) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมายังคงมีผู้ป่วยสูงสุด

เป็นอันดับ 1 และสาเหตุท่ีพบบ่อย ๆ เกิดจากต่อมต่าง ๆ ของผิวหนังอุดตัน และติดเช้ือ เช่น เป็นสิว เกิด

การแพ้เครื่องส าอาง และแพ้สารต่าง ๆ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์เผยปัจจุบัน กล่าวว่าประชาชน

ให้ความส าคัญในการดูแลผิวพรรณมากขึ้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกอันดับแรกเมื่อมีปัญหา

ผิวพรรณ สถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาต ารับยาและเวชส าอางสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

ยุคนี้เป็นยุคแห่งการแสวงหาเคล็ดลับการดูแลผิวให้สวยและดูอ่อนกว่าวัย สังเกตได้จากการมี

สถาบันเสริมความงาม หรือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวที่โหมโฆษณา หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนรักสวยรักงามเข้า

ร่วมเกิดขึ้นมากมาย ท้ังนี้วิธีการดูแลผิวพรรณให้สวยสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การบ ารุง

ผิวพรรณเพื่อความขาวใสไร้ริ้วรอยของใบหน้านั้นจัดเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย 

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน อีกท้ังเนื่องด้วยเมืองไทยของเราเป็นเมืองท่ีมีอากาศร้อนและแสงแดดท่ีแผดเผา
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ไม่ปราณีผิวพรรณท าให้คนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมีสีผิวท่ีคล้ าแล้วยังประสบปัญหาผิวต่าง  ๆ เช่น ฝ้า 

กระ และจุดด่างด า อันเป็นเหตุให้ต้องรีบแก้ไขและท าการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงท่ีมีจุดด่าง

พร้อยบนใบหน้าถือเป็นส่ิงท่ีต้องก าจัดออกไปโดยเร็ว 

ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน จึงมีความส าคัญอย่างมาก

เนื่องจากเกลือหิมาลายัน หรือเกลือชมพูนั้นมีแร่ธาตุมากมาย แต่ถ้าหากจะน ามาใช้กับผิวหน้าเพื่อช่วยใน

การลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างด านั้น จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดแยกท่ีละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อให้ปลอดภัย

กับผิวท่ีแพ้ง่าย   ถึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ด้วยสารสกัดท่ีได้จากเกลือหิมาลายันบริสุทธ์ 100% นั้นท าให้

ตัวเนื้อเซรั่มของเรามีสีขาวเข้มข้นสูง ซึ่งจะแตกต่างจากตัวอื่นท่ีมีเนื้อสีใส แร่หินเกลือหิมาลายันมีหลาย

เฉดสีตามธรรมชาติ สีของคริสตัลแตกต่างกันไปต้ังแต่สีขาวบริสุทธิ์สีชมพูส้มไปจนถึงสีแดงเข้มและบางครั้ง

ก็มีส่วนผสมของท้ังหมด สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของสีเกลือแร่คริสตัลหิมาลายัน เกิดจากการท่ีธาตุ

เหล็กของเกลือถูกแช่พร้อมกับแร่ธาตุอื่น ๆ กว่า 80 ชนิดภายในผลึกเกลือ ยิ่งมีธาตุเหล็กมากข้ึนก็จะยิ่งมีสี

ชมพูส้มและแดงปรากฏในคริสตัลมากขึ้นในเกลือหิมาลายันเช่นเดียวกับคริสตัลแร่ธาตุและอัญมณีอื่น ๆ ท่ี

เมื่อมีค่าหากมีเหล็กอยู่จะเปล่ียนสีเป็นสี ชมพู / แดง / ส้ม ตัวอย่างเช่น Selenite (โดยท่ัวไปเป็นสีขาว) 

เมื่อมีธาตุเหล็กผสมอยู่ในระดับหนึ่งจะเป็นสีส้มสดใส หรือแอเมทิสต์ ท่ีเป็นอัญมณีล้ าค่าในกลุ่มตระกูลแร่

ควอทซ์เมื่อผ่านความร้อนและความดันและการแช่เหล็กท่ีเข้มข้นแอเมทิสต์จะกลายเป็น ‘ซิทริน’ ซึ่งมีสี

เหลืองอ่อนถึงสีส้มเข้มข้ึน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใน“การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดท า โครงการจ้างท่ีปรึกษา “การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน”เพื่อตอบสนองกับความต้องการในอนาคตท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านการสร้างนวัตกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Innovation-driven) ท่ีมี

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การแปรรูปจึงมีความส าคัญในด้านการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ         

การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่วนแบ่งทางการตลาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย           

และนวัตกรรม 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

 1.2.1 สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน 

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

1.2.2 ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

มีลักษณะเป็นอย่างไร                                                                                                       

1.2.3 ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย 

เกลือหิมาลายัน แตกต่างกันหรือไม่ 

 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย 

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

1.3.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

1.3.3 เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน 

 

1.4 สมมติฐำนกำรศึกษำ 

ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าของอาสาสมัคร ดีขึ้นหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย 

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
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1.5.1 ขอบเขตประชำกร  

 เจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน 

1.5.2 ขอบเขตระยะเวลำที่ศึกษำ 

 ระยะเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2565   

1.5.3 ขอบเขตสถำนศึกษำ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.5.4 ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ตัวแปรตาม  คือ ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าในอาสาสมัคร 

ตัวแปรควบคุม คือ วิธีการทดลอง 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระดับตัวชี้วัดสภำพผิวหน้ำ หมายถึงระดับตัวช้ีวัดในด้านการลดริ้วรอยลดสีผิว เพิ่มความชุ่มช้ืน 

และเพิ่มความยืดหยุ่น 

R2 ratio  หมายถึง  ค่าเฉล่ียความยืดหยุ่นของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่องตรวจสอบสภาพ

ผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Cutometer 

Melanin index หมายถึงค่าเฉล่ียสีผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่องตรวจสอบสภาพผิว 

Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Mexameter MX18  

Gloss DSC value หมายถึง ค่าเฉล่ียความกระจ่างใสของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง

ตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Glossymeter GL200 

Moisture level หมายถึงค่าเฉล่ียความชุ่มช่ืนของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่องตรวจสอบ

สภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Corneometor CM 825 
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SEsm หมายถึงค่าเฉล่ียความเรียบของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากความกว้างของ histogram คูณด้วยความกว้างของริ้วรอยค่า SEsm แปรผกผันกับความเรียบ

ของผิว 

SEr หมายถึงค่าเฉล่ียความหยาบของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากจ านวน pixel ท่ีด ากว่าค่า threshold หารด้วยจ านวนริ้วรอยและความกว้างและสูงของ 

histogram ค่า SEr แปรผกผันกับความหยาบของผิว 

SEsc หมายถึงค่าเฉล่ียความเป็นขุยของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากจากจ านวน pixel ท่ีมากกว่าค่า threshold หารด้วยจ านวน pixel ท้ังหมด ค่า SEsc แปรผัน

ตรงกับความเป็นขุยของผิว 

SEw หมายถึงค่าเฉล่ียริ้วรอยของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากจากความกว้างของริ้วรอยหารด้วยจ านวนริ้วรอย ค่า SEw แปรผันตรงกับริ้วรอย 

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมำลำยันเพื่อชะลอควำมชรำของผิวหน้ำ หมายถึง เซรั่ม

ท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ 

และ    มีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคาย

เคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

คุณภำพของผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมำลำยันเพื่อชะลอควำมชรำของผิวหน้ำ 

หมายถึง เป็นการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเภสัชภัณฑ์ 3 ท่าน ซึ่งจะประเมินทางด้านลักษณะ

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  ความคงตัวของผลิตภัณฑ์

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 
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1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1.เพื่อวิจัยและพัฒนาให้เป็นระบบ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน        

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ” อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเกลือหิมาลายันในการสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การต่อยอดทาง

เศรษฐกิจ 

 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองและสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่

ลูกค้าตรงตามความต้องการของตลาด 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นิ สิตเซรั่มวิบวับด้วย          

เกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

2.1 โครงสร้างผิวหนัง 

2.2 เส้นทางของสารในการซึมผ่านผิวหนัง 

2.3 ปัจจัยภายในและภายนอกระดับโมเลกุลท่ีมีส่วนท าให้เกิดความแก่ของผิวหนัง 

2.4 การป้องกันและการรักษาผิวหนังเส่ือมสภาพ 

2.5 แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

2.6 ความรู้เกี่ยวกับเกลือหิมาลายัน 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 โครงสร้างผิวหนัง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของช้ันผิวหนัง 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin1.png 
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ผิวหนังมนุษย์แบ่งตามโครงสร้างได้เป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันหนังก าพร้า (epidermis) เป็นผิวชัน้นอกสุด 

เซลล์ในช้ันนี้ส่วนใหญ่เป็นเซลล์เคอราติโนไซต์ (keratinocyte) เรียกตามส่วนประกอบหลักของโปรตีนท่ี

เป็น เคอราติน (keratin) ซึ่งจะมีการเพิ่มจ านวนเซลล์และเปล่ียนแปลงรูปร่างไปท าหน้าท่ีเฉพาะโดยเซลล์

ท่ีถูกสร้างก่อนจะถูกดันออกไปด้านนอกและกลายเป็นเซลล์ท่ีไม่ มีชีวิตเรียกว่าเซลล์คอร์นีโอไซต์ 

(corneocyte) ซึ่งท้ายสุดจะหลุดลอกออกไปตามธรรมชาติ ช้ันถัดมาคือช้ันหนังแท้ (dermis) เป็นช้ัน

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยคอลลาเจน (collagen fiber) แต่ก็พบ

เส้นใยอิลาสติก   (elastic fiber)  เส้นใยร่างแห (reticular fiber) เซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast)  และ

เซลล์ของเนื้อเยื่อเส้นใยอื่นๆ และมีเซลล์ประสาทรับสัมผัสชนิดต่างๆ อยู่ในช้ันนี้ ถัดจากช้ันหนังแท้จะเป็น

บริ เวณท่ีมี เนื้อ เยื่อสะสมไขมันอยู่ เป็นจ านวนมาก เรียกว่า hypodermis หรือ เนื้อเยื่อไขมัน 

(subcutaneous tissue) โครงสร้างผิวหนังมนุษย์แสดงได้ดังภาพท่ี 2.1 ท้ังนี้ผิวหนังช้ันหนังก าพร้าเป็น

บริเวณท่ีเกิดการหลุดลอกซึ่งจะได้ศึกษาโครงสร้างกันต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของผิวหนังช้ันหนงัก าพร้า 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin2.png 
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2.1.1 โครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังก าพร้า 

     หนังก าพร้าเป็นเซลล์เคอราทิโนไซต์ท่ีไม่มีหลอดเลือด แต่ได้รับสารอาหารท่ีแพร่ผ่านจาก

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในช้ันหนังแท้ อาจแบ่งได้ตามความหนา-บางของผิว โดยผิวหนังส่วนบาง (thin skin) จะมี

พื้นท่ีครอบคลุมร่างกายเป็นส่วนใหญ่ขณะท่ีผิวหนังส่วนหนา (thick skin) จะพบอยู่บางบริเวณของ

ร่างกาย  เช่น บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า แต่ถ้าพิจารณาจากโครงสร้างแล้วจะพบว่าหนังก าพร้าจ าแนกได้เป็น   

5 ช้ัน จากช้ันนอกสุดไปช้ันในสุด ได้แก่ 

1. ช้ัน stratum corneum ประกอบด้วยเซลล์คอร์นีโอไซต์หรือขี้ไคล เป็นเซลล์ท่ีไม่มีชีวิตมี

ลักษณะแบนเรียงตัวอัดกันค่อนข้างแน่นหนาประมาณ 30 ช้ัน 

2. ช้ัน stratum lucidum เป็นบริเวณบาง ๆ เซลล์มีเรียงตัวกันค่อนข้างแน่นเห็นเป็นบริเวณใส 

รูปร่างไม่แน่นอน อยู่ใกล้ช้ัน stratum granulosum พบเฉพาะ บริเวณผิวหนังส่วนหนา                                

3. ช้ัน stratum granulosum ประกอบด้วยเซลล์เคอราทิโนไซต์เรียงตัวหนา 3-5 ช้ัน ภายในมี 

lamellar granule ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการสร้างลิพิดแล้วปล่อยออกไปกลายเป็นสารระหว่าง  

เซลล์ (intercellular matrix)                  

4. ช้ัน stratum spinosum ประกอบด้วยเซลล์เคอราทิโนไซต์หลายช้ัน เซลล์ท่ีเรียงตัวอยู่ด้าน

ล่างสุดยังคงมีสมบัติในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (meitosis) อยู ่

        5. ช้ัน stratum basale ประกอบด้วย basal cell หรือเซลล์ต้นก าเนิด (stem cell) เรียงตัวช้ัน

เดียว มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสและพัฒนากลายเป็นเซลล์เคอราทิโนไซต์ ในช้ัน stratum spinosum 

ต่อไป 
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2.1.2 การสร้างเคอราตินและสารท่ีให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การสร้างเคอราติน 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin3-768x353.png 

 

ผิวหนังช้ันหนังก าพร้าจะมีการหลุดลอกออกทุก ๆ 26-42 วัน ซึ่งเกิดจากกระบวนการสร้าง      

เคอราทิน (keratinization) ท่ีมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของเซลล์เคอราทิโนไซต์ในช้ัน stratum 

basale ซึ่งในระหว่างการแบ่งเซลล์และเพิ่มจ านวนนี้เซลล์เคอราทิโนไซต์จะเจริญและพัฒนาไปตามแต่ละ

ช้ันช้ันท่ีสร้างอยู่ก่อนแล้วจะค่อยๆ ถูกเบียดแน่นและดันออกไปด้านนอกจนสุดท้ายกลายเป็นช้ันนอกสุด

เรียกว่าคอร์นีโอไซต์ (ขี้ไคล)   รอการลอกหลุดต่อไปนอกจากนี้การเกิดบาดแผลท่ีผิวหนังหรืออาการ

เครียดยังสามารถเร่งการแบ่งตัวของ   เคอราทิโนไซต์ให้ เร็วกว่าปกติได้การผลัดเซลล์ของผิว 

(desquamation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา  เมื่อมีความช้ืนในช้ัน stratum corneum น้อย 

coreneodesmosome ท่ีเปรียบเสมือนสะพานคอยเช่ือมยึดระหว่างเซลล์คอร์นีโอไซต์อื่น ๆ ไว้ด้วยกันจะ

สลายตัวเนื่องจากเอนไซม์บางชนิดไม่สามารถท างานได้และเกิดการสะสมของเซลล์คอร์นีโอไซต์ขึ้น ผิวจึงมี

ลักษณะแห้งและลอกออกเป็นขุย  
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ภาพท่ี 2.4 โครงสร้าง brick and mortar ผิวหนังส่วนบางของช้ันหนงัก าพร้า 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin4-768x297.png 

 

2.1.3 มอยเจอร์ไรเซอร์ (Moisturizer) 

  แม้ว่าผิวหนังช้ัน stratum corneum มีสมบัติในการเก็บกักและป้องกันการระเหยของน้ าออก

จากร่างกาย แต่กลับพบว่าในแต่ละวันมีการสูญเสียน้ าผ่านการระเหยของน้ าออกจากช้ันผิว 

(transepidermal water loss) โดยเฉล่ียประมาณ 400 มิลลิลิตร และอาจจะสูญเสียเพิ่มมากกว่าปกติ

โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่นปริมาณความช้ืนในอากาศโดยในช่วงฤดูหนาวท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างต่ า

ผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มช้ืนง่ายกว่าปกติ การช าระล้างต่าง ๆ ได้แก่ การฟอกสบู่การใช้แชมพูสระผม   

การใช้น้ ายาล้างจานล้วนแต่เป็นการเร่งให้ผิวช้ัน stratum corneum สูญเสีย NMF และไขมันท่ีมีอยู่ใน

ช้ันนี้ไปท าให้เกิดอาการผิวแห้งหรือกรณีผู้ป่วยโรคผิวหนังบางโรคผิวหนังช้ัน stratum corneum จะลอก

หลุดออกบ่อยกว่าปกติ ดังนั้นจึงได้เกิดการน าสารท่ีให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหรือท่ีเรียกว่า มอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่ง

มีสมบัติในการป้องกันหรือเก็บกักน้ าไว้ในผิวหนังช้ันนี้ 
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2.1.4 สารที่มีสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว  แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

          1. Occlusives คือ สารท่ีมีสมบัติไม่ให้น้ าซึมผ่านช้ันผิว เช่น petroleum jelly, wax, 

          2. paraffin,lanolin เป็นต้น โดยเคลือบผิวเป็นช้ันฟิมล์บางๆ ป้องกันไม่ให้น้ าระเหยออกจาก 

ช้ัน stratum corneum                     

3. Humectants คือ สารท่ีมีสมบัติเก็บกักน้ าไม่ให้ระเหยออกไปจากผิว เช่น glecerin ,urea, 

pyrrolidone,carboxylic acid (PCA) เป็นต้น โดยสารนี้จะดึงน้ าท่ีอยู่ในช้ันหนังแท้ขึ้นมายังช้ัน stratum 

corneum และยังสามารถดึงน้ าจากความช้ืนท่ีมีในอากาศมาเก็บกักไว้ในช้ัน stratum corneum             

4. Emollients คือ สารท่ีปรับสภาพผิวให้เนียนเรียบและนุ่มโดยไปเติมช่องว่างระหว่างเซลล์คอร์

นีโอไซต์ เช่น Glycerol, isopropyl myristate, เคอราติน, คอลลาเจน, อิลาสติน เป็นต้น 

สารท่ีมีสมบัติเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับผิว 3 ประเภทนี้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหรือ

เครื่องส าอางในปริมาณท่ีแตกต่างกันไปตามสูตรของแต่ละบริษัทผู้ผลิตแต่การท่ีสารเหล่านี้จะสามารถดูด

ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการดูดซึมของผิวตามท่ีวารสารผิวหนังสถาบันผิวหนัง 

ฉบับท่ี 2 เดือนตุลาคม 2549 กล่าวถึงต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งของผิวหนังมีค่าการดูดซึมไม่เท่ากัน เช่น ท่ีใบหน้าจะดูดซึมได้ดีกว่าฝ่ามือหรือ   

ฝ่าเท้า                 

2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช้ือชาติ เช่น ความหนาของผิวหนัง ปริมาณเลือดท่ีไหลเวียน 

ปริมาณและชนิดของไขมัน จ านวนเส้นขน hair follicle และอัตราเมแทบอลิซึม                                                                  

3) สภาพของผิวหนัง เช่น การเปียก การชุ่มน้ า (hydration) อุณหภูมิ โรค การบาดเจ็บ          

การกระทบกระแทก 

4) การปิดทับ หุ้มผิวหนัง หรือการปกคลุมผิวหนังด้วยน้ ามัน ยาขี้ผ้ึง หรือครีมท่ีจะท าให้

ผิวหนังเกิดภาวะชุ่มน้ าท าให้สารซึมผ่านผิวหนังได้มากกว่าปกติ                                                                                            

5) ความเข้มข้นของสารและขนาดของพื้นท่ี ซึ่งหากสารหรือยามีความเข้มข้นหรือพื้นท่ีสัมผัส

มากขึ้นจะสามารถซึมผ่านผิวหนังได้มากขึ้นส่วนสารอื่น ๆ ท่ีแสดงในฉลากจะใส่ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มการดูด

ซึมของสารโดยมีผลต่อการปลดปล่อยสารเข้าสู่ผิวหนังหรืออาจมีผลโดยตรงต่อผิวช้ัน stratum corneum 

หรือช่วยในการคงสภาพและสมบัติของสารท่ีออกฤทธิ์หลัก เช่น dimethyl sulfoxide (DMSO), 

dimethylacetamide (DMA)  แอลกอฮอล์ อะซีโทน สารลดแรงตึงผิว (surfectant)    
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ผิวสวยเริ่มต้นความสมบูรณ์ของช้ัน Stratum corneum อยากให้ผิวดูสวยควรหันมาดูแลผิวชั้น

Stratum corneum ให้สมบูรณ์โดยการรักษาระดับ NMFs และ intercellular Iipids ให้สมบูรณ์มาก

ท่ีสุดการท่ีระดับความชุ่มช่ืนในผิวเพียงพอจะช่วยให้ 

- เซลล์ผิวมีความยืดหยุ่นดีถูกท าอันตรายได้ยาก 

- เสริมการทางานของเอนไซม์ท่ีช่วยในกระบวนการผลัดเซลล์ผิวให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ หากผิว

ขาดความชุ่มช่ืนท่ีพอเหมาะเอนไซม์เหล่านี้จะท างานไม่ดี การผลัดเซลล์ผิวจึงรวน ผิวหน้าหมองคล้ า ฝ้า 

กระสะสม รูขุมขนอุดตันเป็นสิว 

- ส่งเสริมให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและท าหน้าท่ีกรองสารท่ีจะผ่านเข้าออกผิวได้ดีและสมบูรณ์

หากผิวขาดความชุ่มช่ืนท่ีพอเหมาะเซลล์ corneocyte จะลีบแบนการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเกิดช่องโหว่

น้ าใต้ผิวระเหยออกง่ายส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกผ่านเข้าไปได้ง่ายท าให้ ผิวหนังอักเสบ เกิดการติดเช้ือ 

เป็นต้น 

- รักษาระดับ pH ของผิว : ผิวที่มี pH ผิวพอเหมาะจะช่วยให้ NMFs ถูกผลิตได้ดี 

- สิวขึ้นน้อยลง : ผิวท่ีขาดความชุ่มช่ืนท าให้เซลล์ผิวเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมีการหลุดหลอก

ผิดปกติและไปอุดตันตามรูขุมขนเมื่อรวมกับน้ ามันท่ีระบายออกไม่ได้จึงเกิดการอุดตันเป็นสิวอุดตัน        

สิวอักเสบ เมื่อผิวชุ่มช่ืนการผลัดเซลล์กลับมาปกติ การอุดตันเกิดน้อยลง สิวลดลง  

- รูขุมขนกระชับ: ผิวที่ชุ่มข้ึนพอเหมาะเซลล์ corneocyte จะมีความอวบอิ่มและพองตัวเบียดกัน

ท าให้รูขุมขนซึ่งอยู่ระหว่างจุดเช่ือมของเซลล์ corneocyte ถูกบีบมัดให้แคบลงผิวจึงดูละเอียดขึ้น ดังนั้น

ในคนท่ีผิวแห้งมาก ๆ นอกจากผิวจะดูหยาบแล้วรูขุมขนก็จะกว้างขึ้น (วารสารผิวหนัง สถาบันผิวหนัง 

ฉบับท่ี 2 เดือนตุลาคม 2549 ) 

 

2.1.5 ผิวหนังชั้นหนังแท้ (Dermis) 

 ช้ันหนังแท้(dermis) มีความหนาประมาณ 0.1-0.5 cm มีต าแหน่งอยู่ระหว่างช้ันหนังก าพร้า

และช้ันรองรับผิวหนังประกอบด้วยช้ันร่างแหของคอลลาเจนเซลล์ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ 

(fibroblasts) ซึ่งท าหน้าท่ีในการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ท่ีประกอบด้วย คอลลาเจน 

(collagen) ลามินิน (laminin) ไฟโบรนิน (fibronin) และ ไวโทรเนกติน (vitronectin) หนังแท้เป็นแหล่ง
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สารอาหาร ระบบภูมิคุ้มกันและระบบค้ าจุนช้ันหนังก าพร้า รวมท้ังเกี่ยวข้องในการควบคุมอุณหภูมิความ

ดันและความเจ็บปวด ช้ันหนังแท้ติดต่อกับเส้นเลือดแดง ต่อมน้ าเหลือง ปลายประสาท ต่อมไขมัน และ

ต่อมเหงื่อ ร่างแหของเส้นเลือดจ านวนมากท าหน้าท่ีในการเป็นแหล่งสารอาหารออกซิเจนซ่อมแซมและ

การตอบสนองภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนัง(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5  โครงสร้างช้ันหนังแท้(dermis) 

ที่มา : Eucerin (2021) 

 

ช้ันหนังแท้นี้ประกอบด้วยช้ันท่ีมีความหนาอยู่เหนือช้ันไขมัน และช้ันมีลักษณะเหมือนคล่ืนอยู่ใต้     

ช้ันผิวหนังก าพร้า ช้ันหนังแท้ เป็นช้ันท่ีความหนา และมีความยืดหยุ่น ประกอบด้วย 2 ช้ันย่อย ๆ ได้แก่ 

1.The lower layer (or stratum reticulare) : เป็นส่วนท่ีอยู่ลึกสุด และมีความหนา ซึ่งในช้ันนี้

จะมีการผลิตของเหลวกั้นช้ันของไขมัน (Subcutis) ไว้อีกด้วย 

2.The upper layer (or stratum papillare) : มีลักษณะของขอบเหมือนคล่ืนกั้นระหว่างช้ัน

หนังก าพร้า     
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2.2 เส้นทางของสารในการซึมผ่านผิวหนัง  
 

การซึมผ่าน (permeation) ในการน าส่งสารทางผิวหนัง เป็นปรากฏการณ์ท่ีโมเลกุลของ

สารส าคัญเคล่ือนท่ีเข้าสู่ผิวหนังโมเลกุลของสารนี้ต้องละลายอยู่ในกระสายยาท่ีเป็นของเหลวหรืออาจเป็น

โมเลกุลของสารท่ีสามารถเกิดการไหลได้ด้วยตัวเองการถา่ยโอนของมวลสารเป็นตามกฎการแพร่ของฟิคส์ 

(Fick’s diffusion law) โดยส่ิงท่ีต้องการเพื่อให้เกิดการแพร่นั่น คือ  ความแตกต่างของความเข้มข้น 

(concentration gradient) 

 เมื่อสารท่ีมีคุณสมบัติละลายน้ าและ/หรือละลายไขมันสัมผัสบนผิวหนังสารดังกล่าวจะเกิดการ

ซึมผ่านผิวโดยการแพร่ไปยังช้ันผิวที่ลึกลงไปท้ังนี้ความสามารถของสารในการซึมผ่านผิวช้ันสตราตัมคอร์

เนียมขึ้นอยู่กับความมีขั้วของสารและขนาดโมเลกุล แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาท่ีพบว่าสารท่ีมีความเป็น

ขั้วสูงมากสามารถซึมผ่านผิวช้ันสตราตัมคอร์เนียมได้ท้ังบริเวณท่ีมีขั้วของคอนิโอไซต์และไขมันระหว่าง

เซลล์ซึ่งเส้นทางการซึมผ่านของสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางหลักได้แก่การซึมผ่านของสารทาง 

เซลล์สตราตัมคอร์เนียมและการซึมผ่านของสารทางท่อหรือรูเปิดทางผิวหนัง

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

2.2.1 การซึมผ่านของสารทางเซลล์สตราตัมคอร์เนียม (transepidermal route)  

เนื่องจากช้ันสตราตัมคอร์เนียมมีโครงสร้างท่ีเกิดจากการเรียงตัวของเซลล์คล้าย อิฐและปูนดังท่ี

กล่าวข้างต้นจึงท าให้โมเลกุลของสารสามารถซึมผ่านได้ 2 รูปแบบ ได้แก่แทรกผ่านทางระหว่างเซลล์คอนี

โอไซต์(intercellular route) และ แพร่ผ่านทางคอร์นีโอไซต์ (transcellular route) 

2.2.2 การซึมผ่านของสารทางช่องเปิดหรือท่อบนผิวหนัง (transappendageal route)         

ช่องเปิดหรือท่อทางผิวหนังประกอบด้วยรูขุมขน (hair follicles) ติดอยู่กับต่อไขมัน (sebaceous 

gland) ต่อมเหงื่อขับออก (eccrine sweat gland) ต่อมเหงื่อไร้ท่อ (apocrine sweat gland) และเล็บ     

สารสามารถซึมสู่ผิวทางช่องเปิดหรือท่อทางผิวหนังดังกล่าวได้โดยพื้นท่ีเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ

ผิวหนังท้ังหมดท่ีเอื้อต่อการขนส่งสาร ดังนั้น เส้นทางนี้จึงส่งผลน้อยต่อการแพร่ผ่านของสารในสภาวะคงท่ี

แต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางส าคัญของการซึมผ่านผิวของสารประเภทไอออนและโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ีมีข้ัว ซึ่ง

ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังช้ันสตราตัมคอร์เนียมได้นอกจากนั้นพอลิเมอร์และอนุภาคคอลลอยด์สามารถ

น าส่งสู่เป้าหมายทางช่องรูเปิดเหล่านี้ได้ เมื่อสารแพร่กระจายผ่านช่องทางต่างๆไปยังช้ันผิวท่ีอยู่ ลึกลงไปก็

จะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดโดยผ่านทางเส้นเลือดฝอย ซึ่งสารท่ีเข้าสู้เส้นเลือดฝอยได้ต้องมีขนาดเล็กกว่า 
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ภาพตัดขวางของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นเลือดฝอยท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งมีค่าประมาณ 200 nm จากเส้นทาง

การขนส่งสารดังกล่าว ท าให้ระบบน าส่งยาท่ีมีขนาดอนุภาคอยู่ ในระดับนาโนสามารถแทรกผ่านผิวหนัง

และท่อบนผิวหนังได้เนื่องจากรูพรุนท่ีอยู่บนพื้นผิวและเมมเบรนส่วนใหญ่มีช่องเปิดหรือทางเข้าในระดับ

เซลล์หรือระดับเล็กว่าเซลล์ในขนาดนาโนเช่นกันดังนั้นอนุภาคขนาดนาโนท่ีมีขนาดมากกว่า 200 nm ขึ้น

ไปอาจไม่สามารถขนส่งสารส าคัญท่ีกักเก็บไวไปถึงเส้นเลือดฝอยได้แต่อาจมีความสามารถในการน า ส่ง

สารท่ีกักเก็บไว้ไปถึงผิวชั้นหนังก าพร้าได้(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 เส้นทางการซึมผ่านของสารท่ีผิวหนัง 

ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. ช่องทางระหว่างเซลล์ (Intercellular route) โดยตัวยาจะแทรกผ่าน (permeation) ช่องว่าง

ระหว่างเซลล์ corneocyte ของช้ัน stratum corneum ท่ีเกาะกันหลวม ๆ ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีตายแล้วเรียง

ซ้อนทับกันเป็นช้ันๆ บางงานวิจัยได้มีการอ้างถึงระยะห่างระหว่าง corneocyte ว่าอยู่ระหว่าง 0.5 - 7 นา

โนเมตร ลงไปยังเซลล์ corneocyte ช้ันถัดลงไปและจึงเกิดการแพร่ (diffusion) ผ่าน lipid matrix 

ระหว่างเซลล์ corneocyte ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นของเหลวที่มีคุณสมบัติละลายในน้ า (aqueous region) 

และช้ันของเหลวท่ีมีคุณสมบัติละลายในน้ ามัน (lipid lamellar) สลับไปเรื่อย ๆ ตลอดช้ัน epidermis 

ดังนั้นโครงสร้างของสารหรือโมเลกุลของตัวยาควรมีลักษณะมีขั้วบางส่วนและไม่มีขั้วบางส่วนจึงจะ

สามารถน าส่งผ่านช่องทางเส้นนี้ได้ถ้าตัวยามีความสามารถละลายในน้ าได้ดีโมเลกุลของตัวยาส่วนใหญ่จะ

ถูกกักเก็บไว้ที่ aqueous region ของผิวในขณะท่ีตัวยาซึ่งมีความสามารถละลายในไขมันได้ดีโมเลกุลของ

ตัวยาส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมหรือกักไว้ใน lipid lamellar region ดังนั้นโมเลกุลของตัวยาท่ีสามารถผ่าน
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ช่องทางนี้ควรมีค่าสัมประสิทธิ์การพาร์ทิช่ันในช่วง 1 - 3 หรือสัดส่วนการละลายระหว่างในน้ ามันและน้ า 

(partition coefficient between octanol and water; log Po/w ~ 1-3) ใกล้เคียงหรือเท่าๆ กัน 

นอกจากนี้โดยท่ัวไปน้ าหนักโมเลกุลของสารควรมีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรถึงอังสตรอมจึงจะ

สามารถแทรกผ่านระหว่างเซลล์corneocyte ได้ 

2. ช่องทางผ่านเซลล์ (Intracellular route) สารหรือตัวยามีค่าการละลาย (solubility) ผ่านได้

ท้ังเซลล์ corneocyte และ lipid matrix ซึ่งค่า log Po/w ของตัวยาควรอยู่ประมาณ 1 ถึง 3 โดยตัวยา

จะมีการดูดซึมและแพร่ผ่านท้ังเซลล์ corneocyte และ lipid matrix สลับกันไปจนกระท่ังถึงเซลล์

เป้าหมายจึงกล่าวได้ว่าตัวยาต้องมีสมบัติท่ีละลายได้ท้ังในน้ ามันและน้ าถึงจะสามารถผ่านช่องทาง 

intracellular นี้ได้ 

3. ช่องทางผ่านท่อหรือรูต่าง ๆ (Transappendageal route) สารหรือตัวยาสามารถถูกดูดซึม

ผ่านผิวหนังในช่องทางนี้ผ่านท่อต่าง ๆ เช่น ท่อต่อมไขมัน ท่อต่อมเหงื่อและรูขุมขนจะเห็นได้ว่าช่องทางนี้

จะสามารถทะลุผ่าน (bypass) ช้ัน stratumcorneum ของช้ัน epidermis เข้าสู่ช้ัน dermis ได้โดยตรง

แต่อย่างไรก็ตามช่องเปิดเหล่านี้มีพื้นท่ีเพียงประมาณ 1 ใน 1,000 (หรือคิดเป็น 0.1% ของพื้นท่ีผิวหนัง

ท้ังหมด) จึงเป็นการจ ากัดปริมาณของสารหรือตัวยาท่ีจะดูดซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังช้ันในอยู่ในตัวโดย

ธรรมชาติในหลายสิบปีท่ีผ่านมาได้มีงานวิจัยถูกตีพิมพ์และอ้างถึงเส้นทางการดูดซึมหรือแพร่ผ่านของสาร

หรือตัวยาเข้าสู่ผิวหนังโดยงานวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า transappendageal route อาจถือเป็น

เส้นทางส าคัญ (เส้นหลัก) ในการน าส่งตัวยาผ่านเข้าสู่ผิวหนัง ดังนั้นสารหรือตัวยาท่ีจะสามารถแพร่ผ่าน

เข้าสู่ผิวหนังง่ายนั้นควรมีสมบัติคร่าว ๆ ดังนี้ 

- ขนาดโมเลกุลของสารน้อยกว่า 500 ล้านตัน 

- ความสามารถในการละลายในน้ าของสารมากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

- ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งการละลายระหว่างน้ ามันกับน้ าหรือค่าสัมประสิทธิ์การพาร์ทิช่ัน

(partition coefficient) อยู่ระหว่าง 10 < Ko/w < 100 

- ปริมาณในการน าส่งของสาร (dose deliverable) น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อวัน 

- ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารเมื่อละลายน้ าควรมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9 

จากเนื้อหาข้างต้น เมื่อมีการท าต ารับยาบนผิวหนังจะเกิดกระบวนการต่าง ๆ ของการดูดซึมตัวยา     

ขึ้นบนผิวหนัง ดังนี้ 
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- กระบวนการกระจายตัว (skin distribution) 

- กระบวนการดูดซึม (skin diffusion) 

- กระบวนการแพร่ผ่าน (skin permeation) 

- กระบวนการซึมผ่าน (skin penetration) 

- กระบวนการแบ่งส่วนการละลายระหว่างน้ าและน้ ามันหรือการพาร์ทิช่ันบนผิวหนั ง  (skin 

partition) (ดร. อังคนา วิชิต, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

2.2.3 การเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนัง 

สารเคมีหรือเครื่องมือท่ีมีส่วนช่วยในการแพร่ผ่านสารส าคัญหรือตัวยามีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญ

ในการเพิ่มความสามารถการซึมผ่านหรือการดูดซึมตัวยาในต ารับเข้าสู่ผิวหนัง เราสามารถแบ่งประเภท

ของการเพิ่มผ่านผิวหนัง (percutaneous enhancers) ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 

1. การเหนี่ยวน าด้วยเครื่องมือ (Physical enhancers) หมายถึงเครื่องมือท่ีมีส่วนช่วยในการ

น าพา ตัวยาเข้าสู่ผิวหนังมากขึ้นโดยอาศัยพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

- พลังงานความร้อน (thermal energy) สามารถเกิดขึ้นได้จากการถูนวด(massage)  

ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ 

- พลังงานเชิงกล (mechanical energy) เช่น การใช้เข็มขนาดเล็ก (microneedle) ท่ิม

ผ่านผิวหนังช้ัน stratumcorneum หรือการใช้ลูกกล้ิงท่ีมีเข็มขนาดเล็ก ๆ ท่ิมทะลุผ่าน

ไปยังผิวหนังช้ัน dermis (derma-roller) 

- พลังงานไฟฟ้า (electrical energy) ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ เหนี่ยวน าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผิวหนังช้ัน stratum corneum ช่ัวคราว ท่ีเรียกว่า 

iontophoresis 

2. สารเคมีเหนี่ยวน า (Chemical enhancers) หมายถึงสารเคมีชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ

ใน สูตรต ารับหรือใช้เป็นตัวท าละลายเพิ่มการละลายของตัวยา สารเคมีเหนี่ยวน าการซึมผ่านผิวหนัง

เหล่านี้เป็นท่ีนิยมใช้มากกว่าการเหนี่ยวน าด้วยเครื่องมือ เนื่องจากมีความยุ่งยากของวิ ธีใช้งานท่ีมีความ

ซับซ้อนน้อยกว่า ส้ินเปลืองน้อยกว่า และสะดวกรวดเร็วต่อการใช้กลไกการท างานของสารเคมีเหนี่ยวน า
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การซึมผ่านผิวหนังเหล่านี้คือ เปล่ียนแปลงคุณสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของผิวหนังขึ้นช่ัวคราวจึงเพิ่ม

โอกาสในการท่ีตัวยาจะซึมผ่านช้ัน stratum corneum เข้าสู่ผิวหนังช้ันในมากขึ้น ดังแสดงในรูป 2.7 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 กลไกการท างานของสารเคมีเหนี่ยวน าท่ีบริเวณช้ันไขมัน 

ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัจจัยภายในและภายนอกระดับโมเลกุลท่ีมีส่วนท าให้เกิดความแก่ของผิวหนัง 

(ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์,2564) 

 

2.3.1 ปัจจัยภายใน  

การเกิดความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม ความเครียด 

ฮอร์โมน เป็นต้น โดยพยาธิสภาพท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ ช้ันหนังก าพร้า (ไม่รวม stratum corneum เนื่องจาก

ผิวหนังช้ันนี้ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง) ช้ันหนังแท้บางลง เส่ือมสภาพ และบริเวณรอยต่อผิวหนังช้ันหนังแท้

กับหนังก าพร้าเกิด flattening หรือมีความแฟบมากขึ้นเนื่องจากการสร้างเซลล์ผิวหนังลดลงเอนไซม์ท่ีท า

หน้าท่ีย่อยสลายคอลลาเจน (collagenase) เกิดความไม่สมดุลและมีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จ านวน

เซลล์ fibroblasts ในช้ันหนังแท้มีจ านวนลดลงท าให้ความสามารถในการสังเคราะห์แมทริกซ์ท่ีอยู่นอก

เซลล์ลดลงเช่นกันส่งผลท าให้ปริมาณคอลลาเจน อิลาสติน ไกลโคสะมิโนไกลแคนและความยืดหยุ่นของ

ช้ันหนังแท้ลดลง โดยสาเหตุของความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายในมีดังนี้ 
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2.3.1.1 กระบวนการเสื่อมของเซลล์ (cellular senescence) 

ในเซลล์ fibroblasts ของผิวหนังปกติ (presenescent dermal fibroblasts) สามารถ

พบเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อยแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ (matrix metalloproteinases, MMPs) เช่น เอนไซม์

ท่ีท าหน้าท่ีย่อยคอลลาเจน (collagenase หรือ metalloproteinase-1, MMP-1) และ stromelysin 

(metalloproteinase-3,MMP-3) โดยเอนไซม์ 2 ชนิดนี้เป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในการย่อยสลายแมทริกซ์ท่ี

อยู่นอกเซลล์ของผิวหนังซึ่งในสภาวะปกติจะพบเอนไซม์ 2 ชนิดนี้ในปริมาณท่ีต่ า ในทางตรงกันข้าม

ปริมาณของ tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMPs) ไ ด้แก่  TIMP-1 และ TIMP-3 จะมี

ปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งมีหน้าท่ียับยั้งเอนไซม์ MMPs ส่วนในเซลล์ fibroblasts ท่ีเกิดกระบวนการแก่ชรา

ของเซลล์ (senescent dermal fibroblasts) จะมีปริมาณ MMPs ค่อนข้างสูงและมี TIMPs ค่อนข้างต่ า

ซึ่งส่งผลท าให้การสังเคราะห์คอลลาเจนลดลง ท าให้โครงสร้างของผิวหนังเกิดการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็น

สาเหตุท าให้เกิดการฝ่อของผิวหนัง  ช้ันหนังแท้ (dermal atrophy) ได้ส่วนอิลาสตินจะมีปริมาณลดลง

เนื่องจากยีนอิลาสติน (elastingene)  มีการแสดงออกลดลงหลังจากอายุ 40 - 50 ปี ท าให้ความยืดหยุ่น

ของผิวหนังลดลง 

2.3.1.2 ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress)  

มีผู้ต้ังสมมติฐานว่าการ เกิดกระบวนการเส่ือมของเซลล์ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความแก่ของ

ผิวหนัง อาจจะเกิดจากภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชันโดยท าให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free radical และ 

reactive oxygen species, ROS) ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะดังกล่าว อนุมูลอิสระในร่างกายมนุษย์

อาจจะถูกสร้างมาจากการสันดาปพลังงานในร่างกาย การได้รับสารเคมีท่ีเป็นพิษบางอย่าง เช่น ยาฆ่า

แมลงกลุ่ม organophosphate หรือการสัมผัสกับแสงแดดนานเกินไป เป็นต้น กลไกของ ROS ท่ีท าให้

เกิดริ้วรอยและความแก่ คือ กระตุ้น growth factor cytokine receptors บนผิวของเซลล์ fibroblasts 

ส่งผลท าให้เกิด  การส่งสัญญาณไปยัง protein kinase แล้วกระตุ้น activating protein-1 (AP-1) ใน

นิวเคลียส การเพิ่มขึ้นของระดับ AP-1 ส่งผลท าให้ปริมาณของเอนไซม์ MMPs เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการ

ท าลายแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ (ภาพท่ี 2.8) นอกจากนี้อนุมูลอิสระยังเป็นสาเหตุยังท าให้เกิด DNA 

damage ซึ่งน าไปสู่การเกิดการหยุดวงจรชีวิตของเซลล์และการตายของเซลล์ (cell cycle arrest and 

apoptosis) 
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ภาพที่ 2.8 กลไกการเกิดการความแก่ของผิวหนังมนุษย์โดยมีอนุมูลอิสระเป็นตัวกระตุ้น                                  

ที่มา : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

 

ดังนั้นการใช้สารต้านออกซิเดชันอาจจะช่วยในการต่อต้านหรือชะลอการเกิดความแก่ของผิวหนัง

ได้ อย่างไรก็ตามการใช้สารต้านออกซิเดชันหรือสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยยังเป็นข้อ

ถกเถียงกันอยู่นอกจากนี้ มีรายงานมากมายท่ีอธิบายเกี่ยวกับการลดลงของเอนไซม์ท่ีช่วยต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (antioxidant enzymes) ซึ่งประกอบไปด้วยเอนไซม์ Cu, Zn-super oxide dismutase 

(SOD), catalase, glutathione peroxidase และ glutathione reductase ซึ่งการลดลงของเอนไซม์

เหล่านี้ส่งผลท าให้เกิดความแก่ของผิวหนังได้ง่ายข้ึน อย่างไรก็ตามมีรายงานบางการวิจัยอธิบายว่าการเกิด

ความแก่ของผิวหนังไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่ง

ได้มีการทดลองในผิวหนังของหนูทดลอง mouse skin พบว่าเอนไซม์ SOD,catalase, glutathione 

peroxidase และ glutathione reductase ยังมีประสิทธิภาพคงเดิมในผิวหนังของหนูทดลองท่ีมีริ้วรอย 
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อย่างไรก็ตามนักวิจัยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การสะสมอนุมูลอิสระเป็นเวลานานจะส่งผลท าให้เกิดความแก่

ระดับเซลล์ (cellular aging)  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าเซลล์ fibloblasts ของผู้สูงอายุมีการสะสม

ของโปรตีนที่ถูกออกซิไดซ์ (oxidized proteins) ท่ีสูงกว่าและไม่สามารถขจัดโปรตีนดังกล่าวออกไปได้ 

2.3.1.3 การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน 

เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนท่ีส าคัญมากท่ีท าให้เกิดการแสดงออกลักษณะเพศหญิง ฮอร์โมน

นี้ถูกสร้างมาจาก follicles ของรังไข่ corpus luteum และรก จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวียนนา 

(University of Vienna) ในผู้หญิงชาวยุโรปท่ีอยู่ในช่วงวัยหมดประจ าเดือน นอกจากนี้ยังพบว่าเอสโตร

เจนมีบทบาทส าคัญในการป้องกันการเกิดริ้วรอยโดยการเพิ่มความชุ่มช้ืน (skin hydration) และปริมาณ

คอลลาเจนในผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหลายการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าการใช้เอสโตรเจนทาลง

บนผิวหนัง (skin application) สามารถเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในช้ันหนังแท้ได้ กลไกของเอสโตรเจนท่ี

ท าให้การสร้างคอลลาเจนในช้ันหนังแท้เพิ่มขึ้น คือ สามารถเพิ่มปริมาณ type I procollagen mRNA 

และ type I procollagen protein ในท้ังเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ เอสโตรเจนยังเพิ่มการสร้าง 

transforming growth factor beta (TGF- β) ท้ั ง โปรตีนและ mRNA ซึ่ ง เป็น ท่ีทราบกัน ดีแล้วว่า     

TGF- β สามารถช่วยการกระตุ้นการสร้าง fibroblasts และแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ ดังนั้น การลดลงของ

เอสโตรเจนเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งท่ีส าคัญท าให้เกิดความแก่ของผิวหนังได้ 

2.3.1.4 การเกิด Advanced glycation end-products (AGEs)  

ก า ร เ กิ ด  AGEs นั้ น เ กิ ด จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะห ว่ า ง น้ า ต า ลก ลู โ ค ส ใน รู ป รี ดิ ว ซ์   

(reducingglucose) กับโปรตีน ไขมัน หรือกรดนิวคลีอิก ท าให้เกิดเป็นการประกอบเชิงซ้อน ซึ่งท าให้สาร

ชีวโมเลกุลในร่างกายเสียสภาพในกรณีของริ้วรอยจะเป็นคอลลาเจนในช้ันหนังแท้โดยท่ัวไปแล้วภาวะนี้จะ

เกิดในผู้ป่วยท่ีเป็น hyperglycemia ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดความแก่ของผิวหนังได้ง่ายกว่า

คนปกติ 

2.3.2 ปัจจัยภายนอก 

การเกิดความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสแสงอัลตร้าไวโอ

เล็ต (ultraviolet, UV) ในแสงแดด มีรายงานว่าการเกิดริ้วรอยบนใบหน้ามากกว่า 80 % เกิดจากการ

สัมผัสแสงแดดหรือเรียกว่า photoaging ในทางคลินิก photoaging มีลักษณะปรากฏให้เห็นเด่นชัด คือ 
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ผิวขาดความยืดหยุ่น ผิวหยาบแห้ง การเกิดสร้างเม็ดสีท่ีผิดปกติ เกิดร่องลึกหรือริ้วรอย และมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของผิวหนังช้ัน epidermis คือ ช้ัน epidermis หนาขึ้น (hyperplasia) และเกิด

การเปล่ียนแปลงของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ัน dermis ได้แก่ คอลลาเจน เส้นใยอิลาสติน และไกลโค

สะ มิโนไกลแคน ซึ่งการเกิดความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกมีลักษณะดังนี้  

2.3.2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงของแมทริกซ์ที่อยู่นอกเซลล์  

(extracellular matrix changes )   

คอลลาเจนและอิลาสตินเป็นส่วนประกอบหลักของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ันหนังแท้

นอกจากนี้ แมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ันนี้ยังประกอบไปด้วยไกลโคสะมิโนไกลแคน ซึ่งจะช่วยดูดซับ

โมเลกุลของน้ า ท าให้ผิวมีความชุ่มช้ืน กระบวนการของการเส่ือมสลายของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ัน

หนังแท้ยังคงเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ แต่ความรู้ในปัจจุบันของการเส่ือมสลายของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ใน

ช้ันหนังแท้จะเกี่ยวกับการเส่ือมสลาย/เส่ือมสภาพและปริมาณท่ีลดลงของคอลลาเจน อิลาสติน และไกล

โคสะมิโนไกลแคน การเส่ือมสลายของคอลลาเจนท่ีอยู่ในช้ันหนังแท้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ 

dermal proteinase activity ซึ่งเอนไซม์นี้ถูกกระตุ้นโดย neutrophils, IL-1α, IL-6, และ TNFα ซึ่ง

เป็นสารส่ืออักเสบท่ีหล่ังเมื่อผิวสัมผัสกับแสงแดด จากการศึกษาทาง histochemistry พบว่า การลดลง

ของคอลลาเจนและอิลาสติน เป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิด photo-aging skin อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น

ของ metalloproteinase activity โดยเฉพาะ matrix metalloproteinase-9 หรือ MMP-9 เป็นส่วน

หนึ่งท่ีท าให้เกิด skin photo-aging 

2.3.2.2 การเพิ่มขึ้นของ matrix metalloproteinases (MMPs) และการส่งทอด 

สัญญาณเข้าสู่เซลล์(cellular signal transduction)  

MMPs เป็นเอนไซม์ในร่างกายท่ีท าหน้าท่ีย่อยสลายของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์โดยมี 

calcium และ zinc เป็น co-factor ท่ีช่วยเร่งการท างานของเอนไซม์นี้ เอนไซม์นี้ท าให้เกิดการเส่ือมสลาย

ของ แมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ซึ่งประกอบไปด้วยคอลลาเจน อิลาสตินและไกลโคสะมิโนไกลแคน MMPs ใน

ร่างกายของมนุษย์สามารถพบได้หลายชนิดแต่ MMPs ท่ีเกี่ยวข้องกับการเส่ือมสลายแมทริกซ์ท่ีอยู่นอก

เซลล์  เช่น- MMP-1 หรือเรียกอีกอย่างว่า collagenase ท าหน้าท่ีเป็นท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ี

ย่อยสลายคอลลาเจน type I และ III 
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- MMP-2 หรือเรียกอีกอย่างว่า gelatinase-A ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อยคอลลาเจนท่ี

กระจายอยู่ในบริเวณรอยต่อผิวหนังช้ันหนังแท้กับหนัง ก าพร้า (dermal-epidermal junction) 

- MMP-3 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า stromelysin-1 ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ ท่ีย่อยสลาย      

คอลลาเจนต่อจาก  MMP-1 

- MMP-9 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า gelatinase-B ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยสลายคอลลาเจน

ต่อจาก MMP-1 เหมือนกับ MMP-3 ในสภาวะร่างกายท่ีปกติ ปริมาณของ MMPs จะค่อนข้างต่ าอย่างไรก็

ตาม MMPs สามารถถูกกระตุ้นโดยการสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดท้ังในเซลล์เพาะเล้ียงและในส่ิงมีชีวิต              

(In vitro cultured celland In vivo) การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การฉายรังสียูวีลงบนผิวหนังท า ให้

ปริมาณ type I collagen ลดลงภายใน 24 ช่ัวโมง กลไกการเพิ่มขึ้นของ MMPs เช่นMMP-1 เมื่อสัมผัส

กับรังสียูวีในแสงแดดยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม Fisher และคณะได้เสนอกลไกเกี่ยวกับการเพิ่มข้ึน

ของ MMPs และการส่งทอดสัญญาณเข้าสู่เซลล์ (cellular signal transduction หรือกระบวนการท่ี

เซลล์รับรู้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกแล้วส่ง ทอดสัญญาณนั้นเข้าสู่ภายในเซลล์ ซึ่งน าไปสู่การตอบสนอง

ของเซลล์) เมื่อสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดไว้ว่า รังสียูวีสามารถกระตุ้น growth factor cytokine 

receptors บนผิวของเซลล์ fibroblasts ส่งผลท าให้เกิดการส่งสัญญาณไปยัง protein kinase แล้ว

กระตุ้น activating protein-1 (AP-1) ในนิวเคลียส การเพิ่มขึ้นของระดับ AP-1 ส่งผลท าให้ปริมาณของ

เอนไซม์ MMPs เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการท าลายแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ ส่งผลท าให้เกิด skin photo-aging 

นอกจากนี้ Fisher และคณะยังได้อธิบายกลไกการเกิดskin photo-aging ไว้ว่า รังสียูวีในแสงแดดยัง

กระตุ้นการท างานของ mitogen-activated protein (MAP) kinase ท าให้เกิดการสร้าง MMPs เพิ่มมาก

ขึ้น ดังภาพท่ี 2.9 
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ภาพที่ 2.9 กลไกการเกิดความแก่ของผิวหนังมนุษย์โดยมี UV เป็นตัวกระตุ้น 

ที่มา : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
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2.4 การป้องกันและการรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพ 

 

ในการป้องกัน และรักษาความแก่ของผิวหนังมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

2.4.1. การป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพ 

1.การป้องกันรังสี UV โดยการทาผลิตภัณฑ์กันแดด (Prevention of UV penetration by 

sunscreen products) ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การสัมผัสแสงแดดเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิด

ความแก่ของผิวหนังการป้องกันแสงแดด (photoprotection) เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยชะลอการเกิดความแก่

ของผิวหนังได้ วิธีท่ีนิยมในการป้องกันแสงแดดคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะมี

ส่วนผสมของสาร ป้องกันแสงแดดปัจจุบันสามารถแบ่งสารกันแดดเป็น 2 กลุ่ม คือ สารกันแดดแบบ

กายภาพ (physical sunscreen) และสารกันแดดแบบเคมี (chemical sunscreen) โดยท่ีสารกันแดด

แบบกายภาพมีลักษณะ เป็นอนุภาคซึ่งสามารถสะท้อนรังสี UV ท าให้สามารถป้องกันรังสี UV ได้ ส่วนสาร

กันแดดแบบเคมี จะมีความสามารถในการดูดกลืนรังสี UV แล้วคายรังสีท่ีมีพลังงานต่ ากว่า (หรือความยาว

คล่ืนสูงกว่า เช่น รังสีอินฟราเรด เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสาร

กันแดด กายภาพและเคมีเพื่อให้ได้ระดับการปกป้องผิวจากรังสี UVB (SPF) และระดับการปกป้องผิวจาก

รังสี UVA (PA) ตามท่ีต้องการและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดตลอดอายุการใช้งาน  

2.การป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระจากรังสี UV (Prevention of UV-induced ROS) ตามท่ีได้

กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเกิดความแก่ของผิวหนัง อาจจะเกิดจากภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชัน ซึ่งอนุมูล

อิสระเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะดังกล่าว จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่ามีสารหลายชนิดท่ีน ามาใช้ในการ

ต้านอนุมูลอิสระท่ีเกิดจาการสัมผัสแสงแดด เช่น vitamin E, vitamin C, coenzyme Q, polyphenols 

และ carotenoids โดยมีการศึกษาในหลอดเซลล์เพาะเล้ียง fibroblasts ท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยแสง UV 

พบว่า coenzyme Q10 สามารถยับยั้งเอนไซม์ MMP-1 โดยการยับยั้งการสร้าง cytokines ท่ีถูกสร้างมา

จาก keratinocytes เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด เกี่ยวกับฤทธิ์ในการต้าน

อนุมูลอิสระท่ีเกิดจาการสัมผัสแสงแดดในผิวหนังของมนุษย์  
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3.การป้องกันการอักเสบจากรังสี UV  (Prevention UV-inducedinf  lammation) การป้องกัน

การอักเสบจากรังสี UV เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยป้องกันการเกิดความแก่ของผิวหนังได้ เช่น coenzyme Q10 

สามารถลดการอักเสบเนื่องจากสามารถการยับย้ังการสร้าง cytokines ท่ีถูกสร้าง มาจาก keratinocytes 

ได้เป็นต้น 

4.การจ ากัดพลังงาน (Caloric restriction) อาหารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีสัมพันธ์กับการ

เกิดความแก่ของผิวหนังเนื่องจากมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าคอลลาเจนท่ีผิวหนัง (skin collagen) 

ของหนูทดลองท่ีมีการจ ากัดพลังงานจะมีการสะสมของ AGEs ลดลง ดังนั้นการจ ากัดพลังงานจากการ

รับประทานอาหารให้น้อยลงอาจจะช่วยป้องกันการสะสมของ AGEs ซึ่งสามารถช่วยชะลอการเกิดความ

แก่ของผิวหนังได้  

5.การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมเอสโตรเจนทาลงบนผิวหนังมีการศึกษาหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า    

การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมเอสโตรเจนทาลงบนผิวหนังสามารถเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในช้ันหนังแท้ได้ซึ่ง

กลไกเพิ่มการสร้างคอลลาเจนผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามการใช้ดังกล่าวอาจจะท าให้เกิด

ผ่ืน     (skin rash) ได้  

6.การใช้ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร ท่ี ช่วยป้องกันการเกิด AGEs (Food Supplement for 

preventing AGEs) การเกิด AGEs มีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้น สารต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชันมี ส่วนช่วยป้องกันเกิด AGEs และช่วยชะลอการเกิดความแก่ของผิวหนังได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารท่ีดีฤทธิ์ดังกล่าว เช่น ascorbic acid, α-tocopherol, niacinamide, pyridoxal, sodium 

selenite, selenium yeast, trolox, rivoflavin, zinc และ manganese สามารถยับยั้ง glycation กับ

โปรตีนอัลบูมินในหลอดทดลอง เป็นต้น 

 

2.4.2. การรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพ 

1.การใช้อนุพันธ์ของวิตามินเอทาลงบนผิวหนัง อนุพันธ์ของวิตามินเอท่ีนิยมใช้ทาลงบนผิวหนัง 

เพื่อลดความรุนแรงของริ้วรอยท่ีเกิดจากความแก่ คือ All-trans-retinoic acid (ATRA) โดยการเพิ่ม fiber 

components ในช้ันหนังแท้ อย่างไรก็ตาม ATRA จะต้องใช้เวลายาวนานหลายเดือนในการรักษาริ้วรอย

ท่ีเกิดจากความแก่และยังท าให้เกิดอาการ ระคายเคือง คัน และแสบร้อนได้ ดังนั้นจึงมีอนุพันธ์ของสารดัง

กล่าวคือ N-retinoyl-D-glucosamine เป็น retinoic acid agonist ซึ่งช่วยลดริ้วรอยโดยเฉพาะร่องลึก

จาก photoaging โดยไม่ก่อให้เกิดการ ระคายเคือง (irritation)  
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2.การใช้สารลอกผิว (chemical peels) การใช้สารลอกผิวจะท าให้ริ้วรอยตื้นๆท่ีเกิดจากความแก่

จางลงได้ เช่น α-hydroxy acid, salicylic acid หรือ trichloroacetic acid เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ

ใช้สารลอกผิวติดต่อเป็นเวลานาน อาจจะท าให้ผิวไวต่อแสงแดดได้  

  3.การท า laser resurfacing การท า laser resurfacing เป็นการรักษาริ้วรอยท่ีเกิดจากความแก่

โดยอาศัยหลักการคือ ท าลายพันธะของเซลล์ผิวหนังท าให้เกิดการลอกเป็นจุดเล็ก ๆ ต้ืนๆ ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสร้างขึ้นมาใหม่  ท าให้ริ้วรอยจางลงได้ ตัวอย่างเช่น fractional CO2 laser เป็น

ต้น  

4.การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุ(radiofrequency) การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุในการรักษาริ้วรอยท่ีเกิดจาก

ความแก่จะอาศัยพลังงานของคล่ืนวิทยุเพื่อ ไปกระตุ้นผิวชั้นบนและบางส่วนของผิวช้ันล่าง ท าให้เกิดการ

กระตุ้นคอลลาเจนให้หดกระชับหรือกระตุ้น ให้เกิดการสร้างใหม่แต่วิธีนี้จะอาจจะท าให้เกิดอาการปวด

และอักเสบได้ 
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2.5 แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

 

จากสถิติโลก  มีปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงามส่วน

บุคคลเป็นท่ีนิยมมากในแต่ละภูมิภาคโดยเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ 

ยุโรปตะวันตก และลาตินอเมริกา ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 สถติิโลก  ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงาม 

ที่มา : www.portal.euromonitor.com 

ในปี 2013-2018 ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงาม

ส่วนบุคคล มีการเติบโตของธุรกิจด้านความงามและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 5 อันดับ ดังนี้ 

อันดับ 1 คือ Mass Beauty and Personal Care ท่ีมียอดขายเฉล่ียสูงถึง 147,085.3 ล้านบาทต่อปี  

อันดับ 2 คือ ผลิตภัณฑ์ดแูลผิว (Skin Care) มียอดขายเฉล่ีย 82,330.4 ล้านบาทต่อปี  

อันดับ 3 คือ Premium Beauty and Personal Care มียอดขายเฉล่ีย 39.128.1 ล้านบาทต่อปี  

อันดับ 4 คือ Prestige Beauty and Personal Care มียอดขายเฉล่ีย 37,913.2 ล้านบาทต่อปี และ 

อันดับ 5 คือ Hair Care มียอดขายเฉล่ีย 31,173.2 ล้านบาทต่อปี 

http://www.portal.euromonitor.com/
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ภาพที่ 2.11 ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงาม 

ที่มา : www.portal.euromonitor.com 
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ตลาดเครื่องส าอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา

มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของไทยอยู่ท่ีประมาณ 2.51 แสนล้านบาท การเติมโตเฉล่ียต่อปี

ประมาณร้อยละ 7.6 (ปี 2556-2560) ส าหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องส าอางท่ีครองสัดส่วนสูงถึง             

ร้อยละ 46.8 ของมูลค่าตลาดเครื่องส าอางในประเทศคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) โดยแยกเป็น

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสัดส่วนร้อยละ 84 และดูแลผิวร่างกายสัดส่วนร้อยละ 16 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตลาด

เครื่องส าอางท่ีน่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีการเติบโตท่ีสูงกว่าเครื่องส าอาง

ประเภทอื่นโดยเติบโตถึงร้อยละ 8.7 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศมลภาวะต่าง ๆ ท าให้ความ

ต้องการเครื่องส าอางท่ีช่วยปกป้องหรือซ่อมแซมผิวได้รับความนิยมผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจะมีท้ังครีม โลช่ัน 

เจล อิมัลช่ัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เซรั่ม 

 

2.6 ความรู้เกี่ยวกับเกลือหิมาลายัน 

 
เกลือหิมาลายัน (Himalayan Salt) ท่ีมาและความหมาย Hendel and Peter (2001) อธิบาย

ว่าเกลือหิมาลายันเป็นเกลือท่ีมีประโยชน์สูงสุดและสะอาดท่ีสุดท่ีมีอยู่ในโลก โดยเกิดจากการท่ีพลังงาน

แสงแดดจากพระอาทิตย์ท าให้ทะเล ในยุคหลาย ร้อยล้านปี เกิดการแห้งเกิดเป็นผลึกของเกลือ โดยกาย

วิภาคของเกลือหิมาลายัน เกลือสีชมพูของเทือกเขาหิมาลายันเป็นผลมาจากน้ าในสมัยโบราณท่ีระเหย

อย่างช้า ๆ ท าให้เหลือเพียงเกลือท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งในท่ีสุดก็ถูกน าไปผสมกับวัสดุอื่น ๆ ท่ีเหลือจาก

ก้นทะเล เช่นดินเหนียวและหินภายใต้แรงกดดันของเปลือกโลกมหาศาลวัสดุเหล่านี้ถูกหลอมรวมเข้า

ด้วยกันเมื่อเทือกเขาหิมาลายันก่อตัว ขึ้นโดยห่อหุ้มทับถมเกลือพร้อมกับดินหินและสารอินทรีย์อื่น ๆ ท่ีอยู่

ลึกเข้าไปในภูเขาในระหว่าง กระบวนการขุดเกลือดิบจะถูกขุดแยกออกมาเป็นก้อนหินขนาดใหญ่และเป็น

บล็อก เกลือดิบนี้ก็จะรวมไปด้วยส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ก้อนหิน, ก้อนกรวด, ดิน

เหนียว) จะมีการย่อยหินเกลือให้แตกออกเป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อการขนส่งออกนอกเหมือง ซึ่งท าให้เกลือมีส่ิง

ปนเปื้อน เพิ่มเติม เช่น พวกเส้นใย,ก้อนหิน, ส่ิงสกปรกและฝุ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กระบวนการ

อย่างระมัดระวังหลายระดับเพื่อก าจัดวัสดุท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหล่านี้ให้หมดก่อนบรรจุภัณฑ์เพื่อ

การจ าหน่ายส าหรับการบริโภค 

 



32 
 

2.6.1 ประเภทเกลือหิมาลายัน 

แร่หินเกลือหิมาลายันมีหลายเฉดสีตามธรรมชาติ สีของคริสตัลแตกต่างกันไปต้ังแต่สีขาวบริสุทธิ์           

สีชมพูส้มไปจนถึงสีแดงเข้มและบางครั้งก็มีส่วนผสมของท้ังหมด สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของ สีเกลือ

แร่คริสตัลหิมาลายัน เกิดจากการท่ีธาตุเหล็กของเกลือถูกแช่พร้อมกับแร่ธาตุอื่น ๆ กว่า 80 ชนิดภายใน

ผลึกเกลือ ยิ่งมีธาตุเหล็กมากขึ้นก็จะยิ่งมีสีชมพูส้มและแดงปรากฏในคริสตัลมากขึ้น ในเกลือหิมาลายัน

เช่นเดียวกับคริสตัลแร่ธาตุและอัญมณีอื่น ๆ ท่ีเมื่อมีค่าหากมีเหล็กอยู่จะเปล่ียนสีเป็นสี ชมพู / แดง / ส้ม 

ตัวอย่างเช่น Selenite (โดยท่ัวไปเป็นสีขาว) เมื่อมีธาตุเหล็กผสมอยู่ในระดับหนึ่งจะ เป็นสีส้มสดใส หรือ 

แอเมทิสต์ท่ีเป็นอัญมณีล้ าค่าในกลุ่มตระกูลแร่ควอทซ์เมื่อผ่านความร้อนและ ความดันและการแช่เหล็กท่ี

เข้มข้นแอเมทิสต์จะกลายเป็น ‘ซิทริน’ ซึ่งมีสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มเข้มขึ้น (Himanlayan Salt Factory, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 ภาพแสดงประเภทของเกลือหิมาลายัน 

ที่มา : https://www.himalayansaltfactory.com.au/about-himalayan-salt/different-colours-

of-himalayan-salt/ 
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ส าหรับเกลือแร่คริสตัลหิมาลายันสีขาว โดยท่ัวไปพบในส่วนนอกของเหมืองเกลือ โดยเกลืแร่

คริสตัล หิมาลายันสีขาวมีธาตุเหล็กต่ าในผลึก เกลือแร่หิมาลายันสีขาวไม่เหมือนเกลือหิมาลายันโดยท่ัวไป

โดยอาจมีราคาสูงกว่า โดยเมื่ออยู่ในรูปแบบท่ีเป็นโคมไฟเกลือเกลือหิมาลายันสีขาว ซึ่งแม้ว่ามีคุณสมบัติ

ในการรักษาเหมือนกันเมื่อถูกความร้อนจะปล่อยไอออนลบซึ่งจะท าให้อากาศโดยรอบบริสุทธิ์ได้ดี 

-เกลือแร่หิมาลายันสีชมพูซึ่งเป็นส่ิงท่ีเกลือคริสตัลหิมาลายันเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป เกลือแร่             

หิมาลายันสีชมพูเป็นสีชมพูท่ีมีท้ังสีขาวและสีแดง  

-เกลือแร่คริสตัลหิมาลายันสีแดง สีแดงเข้มและสีส้มในเกลือหิมาลายันสีแดงนั้นเกิดจากธาตุเหล็ก

ท่ีสูงขึ้นกว่าสีชมพู 

-เกลือแร่คริสตัลหิมาลายันสีด า หรือท่ีเรียกว่า ‘Kala Namak’  ไม่ใช่สีด า แต่เป็นสีเทาอมแดง 

มากกว่าเกลือหิมาลายันสีด าเป็นสารประกอบแร่ธาตุเชิงซ้อนท่ีมีปริมาณก ามะถันและรสชาติเข้มข้นมาก 

เกลือหิมาลายันด ามักใช้ในการปรุงอาหารอินเดียแท้ๆ เพราะมีรสชาติเด่นและมีแร่ธาตุท่ีเข้มข้นสูง  

-เกลือแร่คริสตัลหิมาลายันทุกสีอุดมไปด้วยแร่ธาตุและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อหลอดไฟภายใน

หลอดให้ความร้อนแก่ผลึกเกลือเกลือหิมาลายันจะปล่อยไอออนลบซึ่งต่อต้านไอออนของ ‘มลพิษ’ ท่ีเป็น

บวกในอากาศไม่ว่าหลอดจะมีสีอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่พบว่ายิ่งคริสตัล ภายในโคมไฟเกลือมีสี

เข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีสงบเงียบมากขึ้นเท่านั้น  

เมื่อพูดถึงการรับประทานเกลือแร่หิมาลายันควรมีความสมดุลของสีเช่น ; ชมพูขาวและแดง บาง

คนเช่ือว่ายิ่งเกลือมีสีเข้มก็ยิ่งมีแร่ธาตุมากขึ้นดังนั้นจึงมีคุณภาพดีและดีต่อสุขภาพของคุณซึ่งไม่ ถูกต้อง

ท้ังหมดเพราะความเข้มของสีเป็นเพียงธาตุเหล็ก หรือก ามะถันเท่านั้น  

 

   2.6.2 ประโยชน์ของเกลือหิมาลายัน 

เกลือหิมาลายันส่วนใหญ่จะได้รับการน าเสนอในมิติของวัตถุดิบท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า

เกลือแกงปกติ (Drake & Drake, 2011) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เกลือหิมาลายันมีสารอาหารท่ีจ าเป็น

หลายชนิด รวมไปถึงมีธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม และเกลือแร่ภายในเกลือหิมาลายันนั้นมีมากถึง 84 

ชนิด (ul Hassan, Din & Ali, 2017).  

แร่ธาตุมากกว่าเกลือท่ัวไปถึง 84 ชนิด แร่ธาตุต่างๆท่ีจ าเป็นก็คือเกลือแร่ต่างๆท่ีร่างกายมีความ

ต้องการใช้ต่อวัน ประมาณ 100 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าส าหรับแร่ธาตุบางอย่าง อย่างเช่น ธาตุไอโอดิน 
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ร่างกายมีความต้องการใช้ในจ านวนเพียงเล็กน้อย 0.1 มิลลิกรัม เท่านั้น แต่ขนาดท่ีร่างกายมีความต้องการ

จ านวนน้อย หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ มันกลับจะท าให้สุขภาพเกิดความเสียหายได้ 

• โครเม่ียม (Cr) สามารถช่วยให้ร่างกายเผาไหม้น้ าตาล ท าให้มีพลังงาน ขณะเดียวกันก็ช่วย

ป้องกันไม่ให้ท่อหลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับความ เสียหาย แหล่งของอาหารตามธรรมชาติ

ได้มาจาก ตับ  บรูเออร์ยีสต์ พริกไทยด า ใบไธม์ เนื้อวัว สัตว์ปีก บร็อคโคล่ี ร าข้าวและข้าวจ าพวกเมล็ด

ต่าง ๆ 

• ทองแดง (Cu) จ าเป็นส าหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและการสร้างพังผืดเนื้อเยื่อ และยัง

เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก ตับวัว ตับไก่ ปู ช็อกโก

เเล็ต เมล็ดพืชต่าง ๆ ผลไม้ ถั่วและเม็ด(แข็ง)ของผลไม้ 

• ไอโอดิน (I) ต่อมไทรอยด์ใช้ในการสร้างฮอร์โมนต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญมากในการสร้างความ

เจริญเติบโตของร่างกาย ใช้ในการสร้างเซลล์ สร้างใยประสาทและสร้างกระดูกและสร้างสุขภาพของจิตให้

ดีขึ้น แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก กุ้ง หอย ปู ปลา เคลพ์ (สาหร่ายทะเลสีน้ าตาลขนาดใหญ่)  

• เหล็ก(Fe) ใช้ในการสร้างฮีโมโกลบิน โปรตีนที่ท าออกซิเจนให้ไหลหมุนเวียนไปท่ัวร่างกาย มีส่วน

ในการสร้างฮอร์โมนบางชนิด สร้างเซลล์พังผืดเนื้อเยื่อ และสร้างตัวกลางส่ือประสาทสมอง ซ่อมแซมระบบ

ภูมิคุ้มกันชีวิต แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก ตับ เนื้อ สัตว์ปีก ถั่ว เม็ด(แข็ง)ผลไม้ ผลไม้แห้ง 

เมล็ดพืชต่างๆและพืชผักท่ีมีใบสีเข้ม 

• มังกานีส(Mn) สารต่อต้านอนุมูลอิสระ มีบทบาทส าคัญในด้านปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

สร้างพลังงาน การสร้างเซลล์ประสาท ช่วยในกระบวนการย่อย การสร้างกล้ามเนื้อให้มีการหดเกร็งตัว 

และการสร้างกระดูก แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก พืชผัก ผลไม้และเมล็ดผลไม้(เปลือกแข็ง)  

• โมลิบดีนัม (Mo) สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายยังคงสุขภาพท่ีดีด้วยการล้างสารพิษ

จากโซเดียมซัลเฟตและสาร ประกอบท่ีมาจากก ามะถัน แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก นม ถั่ว 

ขนมปังและเมล็ดข้าว 
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• ซิลิเนียม (Se) อาจจะช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งบางอย่างและโรคหัวใจ และยังช่วยกระตุ้น

ระบบภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับร่างกาย แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก บร็อคโคล่ี เห็ด กะหล่ าปี 

ขึ้นฉ่ายฝรั่ง แตงกวา หัวหอมและหัวกระเทียม 

• สังกะสี (Zn) มีส่วนในการสร้างโครงสร้างของร่างกายและการสร้างเครือข่ายของเซลล์ 

เช่นเดียวกับการสร้างเอนไซม์ต่างๆมากกว่า 200 ชนิด นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญในการสมานแผล แหล่ง

ของอาหารตามธรรมชาติได้มาจากหอยนางรม เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อปู ตับวัว ตับหมูและปลายร าข้าว                

(ศูนย์สุขภาพ เอกะ ฟอร์เอเวอร์ ยัง,2022) 

เกลือหิมาลัยสีชมพูสามารถเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้โดยการน าลูกประคบเกลือหิมาลัยมา

ประคบตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีมีอาการปวด เพื่อให้แร่ธาตุจากเกลือหิมาลัยซึมเข้าสู่ร่างกายและ       

ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ หรือหากใครมีอาการท้องผูกก็ใช้ลูกประคบตามแนวล าไส้ใหญ่ ก็ช่วยบรรเทา

อาการท้องผูกได้เช่นกัน และเมื่อใช้ลูกประคบเกลือหิมาลัยเรียบร้อยแล้วให้เก็บเข้าตู้เย็นแล้วน ากลับมาใช้

ใหม่ได้ 

เกลือหิมาลัยช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกาย  เกลือหิมาลัยสีชมพูมีสารอิเล็กโทรไลต์ เป็นสาร

ท่ีก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าในร่างกายช่วยกระตุ้นการท างานของหัวใจ ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตท างานได้ดี

มากขึ้นและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อีกด้วย การนอนแช่น้ าเกลือหิมาลัยสีชมพูจะช่วยขจัด

โลหะหนักออกจากร่างกาย ปรับความสมดุลของน้ าตาลในเ ลือด ท้ังยังช่วยในการขัดผิวกระตุ้นการ

ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมถึงช่วยแก้ปัญหาโรคผิวหนังต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีท าให้ผิวพรรณและ

ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีท าให้ร่างกายผ่อนคลายและสบายตัวอีก

ด้วย 

เกลือหิมาลัยช่วยลดรอยช้ าใต้ตาได้เหมาะแก่การท าสปาและใช้ในการดูแลผิวพรรณ เพื่อสุขภาพ

และความงามต่าง ๆ แม้กระท่ัง ลดลอยช้ ารอบดวงตา โดยการผสมเกลือหิมาลัย 1 ช้อนชาในน้ าร้อนครึ่ง

ถ้วย จากนั้นให้ใช้ผ้าหรือส าลีชุบน้ าเกลือหิมาลัย แล้วน ามาปิดไว้ที่ดวงตาเป็นระยะ เวลา 5-10 นาที รอย

ช้ าใต้ดวงตาก็จะค่อย ๆ จางลงไปนั่นเอง 

เกลือหิมาลัยช่วยลดความมันบนใบหน้าได้  วิธีการแก้ปัญหาผิวมัน โดยการน าเกลือหิมาลัยมา

ผสมกับน้ าในขวดสเปรย์เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นน าผ้าขนหนูชุบน้ าอุ่นปิดหน้าไว้เป็นเวลา 5 นาที หลังจาก

นั้นน าสเปรย์น้ าเกลือท่ีได้มาฉีดท่ีหน้า ท้ิงไว้ 3-5 นาทีแล้วเช็ดออก ซึ่งจะช่วยลดการเกิดสิวบริเวณใบหน้า
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ได้ ส าหรับวิธีลดการเป็นสิวและผดผ่ืนท่ีแผ่นหลังและล าตัว ให้ผสมเกลือหิมาลัยกับน้ าอุ่นลงในอ่างอาบน้ า

แล้วนอนแช่ในอ่าง สักพักร่างกายจะดูดซึมแร่ธาตุจากเกลือหิมาลัย ท าให้ลดการอักเสบติดเช้ือของผิวหนัง

และผิวพรรณสวยงามยิ่งขึ้น 

เกลือหิมาลัยใช้สครับผิวได้ เกลือหิมาลัยนอกจากจะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย บรรเทาอาการ

ภูมิแพ้ ลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ ในร่างกายแล้ว ยังสามารถน าเกลือหิมาลัยมาสครับผิวหน้าให้สวยใส ท้ัง

ยังช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นสิว ฝ้า กระ อีกท้ังเกลือหิมาลัยยังช่วยผลัดเซลล์ผิวท่ีตาย

แล้วให้หลุดลอกออกมาได้เป็นอย่างดี พร้อมเผยผิวที่ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติได้อีกด้วย 

เกลือหิมาลัยช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ไม่ใช่แค่แคลเซียมเท่านั้นท่ีจะช่วยสร้าง

ความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันได้ดี แต่เกลือหิมาลัยก็มีคุณสมบัติท่ีไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียว 

โดยเฉพาะเมื่อมีอาการปวดตามข้อต่าง ๆ แค่น าเกลือหิมาลัยมาประคบบริเวณท่ีปวด ท าบ่อย ๆ อาการ

ปวดก็จะค่อยๆ ทุเลาลงและหายไปอย่างแน่นอน และสามารถลดความเส่ียงโรคกระดูกพรุนในวัยสูงอายุได้ 

ประจ าเดือนมาไม่ปกติเกลือหิมาลัยช่วยได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการแช่น้ าเกลือหิมาลัย 

เพื่อให้ร่างกายได้ซึมซับแร่ธาตุท้ัง 84 ชนิดของเกลือหิมาลัยเข้าสู่ร่างกาย วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ร่างกาย

ได้รับประโยชน์จากเกลือหิมาลัยไปเต็ม ๆ แร่ธาตุดังกล่าวท่ีมีอยู่ในเกลือหิมาลัยสามารถช่วยสร้างสมดุล

ของฮอร์โมน กระตุ้นการท างานของรังไข่ จึงท าให้ประจ าเดือนมาเป็นปกตินั่นเอง (ศูนย์สุขภาพ เอกะ ฟอร์

เอเวอร์ ยัง,2021) 
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Hendel and Peter (2001) ได้อธิบายถึงเกลือแร่ภายในเกลือหิมาลายันนั้นมีมากถึง 84 ชนิด ประกอบ

ไปด้วย 

Element Concentration Element Concentration 

1.Hydrogen 0.30 g/kg 45.Nitrogen 0.024 ppm 

2.Lithium 0.40 g/kg 46.Oxygen 1.20 g/kg 

3.Beryllium <0.01 ppm 47.Fluoride <0.1g 

4.Boron <0.001 ppm 48.Sodium 382.61 g/kg 

5.Carbon <0.001 ppm 49.Magnesium 0.16 g/kg 

6.Aluminum 0.661 ppm 50.Scandium <0.0001 ppm 

7.Silicon <0.1g 51.Titanium <0.001 ppm 

8.Phosphorus <0.01 52.Vanadium 0.06 ppm 

9.Sulfur 12.4 g/kg 53.Chromium 0.05 ppm 

10.Chloride 590.93 g/kg 54.Manganese 0.27 ppm 

11.Potassium 3.5 g/kg 55.Iron 38.9 ppm 

12.Calcium 4.05 g/kg 56.Cobalt 0.60 ppm 

13.Copper 0.56 ppm 57.Nickel 0.13 ppm 

14.Zinc 2.38 ppm 58.Ruthenium <0.001 ppm 

15.Gallium <0.001 ppm 59.Rhodium <0.001 ppm 

16.Germanium <0.001 ppm 60.Palladium <0.001 ppm 
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17.Arsenic <0.01 ppm 61.Silver 0.031 ppm 

Element Concentration Element Concentration 

18.Selenium 0.05 ppm 62.Cadmium <0.01 ppm 

19.Bromine 2.1 ppm 63.Indium <0.001 ppm 

20.Rubidium 0.04 ppm 64.Tin <0.01 ppm 

21.Strontium 0.014 g/kg 65.Antimony <0.01 ppm 

22.Ytterbium <0.001 ppm 66.Tellurium <0.001 ppm 

23.Zirconium <0.001 ppm 67.Iodine <0.1 g 

24.Niobium <0.001 ppm 68.Cesium <0.001 ppm 

25.Molybdenum 0.01 ppm 69.Barium 1.96 ppm 

26.Technetium Unstable 70.Lanthanum <0.001 ppm 

27.Cerium <0.001 ppm 71.Platinum 0.47 ppm 

28.Praseodymium <0.001 ppm 72.Gold <1.0 ppm 

29.Neodymium <0.001 ppm 73.Mercury <0.03 ppm 

30.Promethium Unstable artificial 

isotope 

74.Thallium 0.06 ppm 

31.Samarium <0.001 ppm 75.Lead 0.10 ppm 

32.Europium <3.0 ppm 76.Bismuth <0.10 ppm 

33.Gadolinium <0.001 ppm 77.Polonium <0.001 ppm 
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Element Concentration Element Concentration 

34.Terbium <0.001 ppm 78.Astatine <0.001 ppm 

35.Dysprosium <4.0 ppm 79.Francium <1.0 ppm 

36.Holmium <0.001 ppm 80.Radium <0.001 ppm 

37.Erbium <0.001 ppm 81.Actinium <0.001 ppm 

38.Thulium <0.001 ppm 82.Thorium <0.001 ppm 

39.Ytterbium <0.001 ppm 83.Protactinium <0.001 ppm 

40.Lutetium <0.001 ppm 84.Uranium <0.001 ppm 

41.Hafnium <0.001 ppm 85.Neptunium <0.001 ppm 

42.Tantalum 1.1 ppm 86.Plutonium <0.001 ppm 

43.Wolfram <0.001 ppm 87.Osmium <0.001 ppm 

44.Rhenium <2.5 ppm 88.Iridium <2.0 ppm 

          Ref: TheMeadow (2021) 

 

นอกจากนี้ Hendel & Ferreira (2003) ระบุว่า เกลือหิมาลายัน เป็นเกลือท่ีมีประโยชน์สูงสุด 

และสะอาดท่ีสุดท่ีมีอยู่ในโลก ซึ่งกว่าจะได้มานั้นต้องผ่านการระเหยของน้ าทะเลเป็นเวลากว่า 250 ล้านปี    

จนกลายเป็นผลึกเกลือโครงสร้างหลักคือโซเดียมคลอไรด์เหมือนเกลือปกติท่ัวไป แต่ท่ีมีสีชมพูเพราะมีแร่

ธาตุถึง 84 ชนิดเป็นองค์ประกอบด้วยความพิเศษนี้เอง ท าให้เกลือสีชมพู เหนือกว่าเกลือธรรมดา มีคุณค่า

มากมายต่อร่างกาย จากผลการวิจัยพบว่าเกลือหิมาลายันมีคุณสมบัติพิเศษ  ดังนี้คือ มีแร่ธาตุอาหาร      

84 ชนิดท่ีร่างกายต้องการ ซึ่งร่างกายดูดซึมได้ง่าย ช่วยรักษาสมดุลของ ร่างกายช่วยควบคุมความดัน

โลหิต และระดับ PH ความเป็นกรด-ด่างในร่างกายท าหน้าท่ีเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ และช่วย
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ก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยในการละลายนิ่วในไตและถุง น้ าดี เสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกท่ีมี

หน้าท่ีเกี่ยวกับข้ออักเสบและโรคเกาต์ช่วยปรับสภาวะทาง อารมณ์และโรคนอนไม่หลับ 

  Jha (2018) น าเสนอคุณสมบัติในการสร้างคุณประโยชน์ของเกลือหิมาลายัน 

1. ปรับปรุงปัญหาระบบทางเดินหายใจ:ตามท่ีสถาบันปอดระบุว่าเกลือมีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย

ต้านการอักเสบคลายเมือกท่ีมากเกินไปและเร่งการขับเสมหะก าจัดเช้ือโรคในอากาศเช่น ละอองเรณูและ

ลดระดับ IgE (ระบบภูมิคุ้มกันไวและท างานเกิน) การรักษาแบบธรรมชาติท่ีเรียกว่า halotherapy มาจาก

ค าภาษากรีกส าหรับเกลือว่า " halos " ซึ่งการสูดดมเกลือแห้งท่ีผ่านป่นละเอียด ภายในห้องท่ีเลียนแบบ

ถ้ าเกลือบ าบัดโรคหลอดลมอักเสบและจากการศึกษาพบว่า halotherapy เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ

ประสบความส าเร็จ ในการท าเช่นนั้นท าให้เกลิอหิมาลายันถูกประยุกต์ใช้ในกระบวนการดังกล่าว 

2. ปรับสมดุล pH ของร่างกาย: แร่ธาตุท่ีอุดมสมบูรณ์ในเกลือสีชมพูสามารถช่วยปรับสมดุลของ

ระดับ pH ในร่างกายได้ อัตราส่วนกรดต่อด่างท่ีดีต่อสุขภาพเป็นตัวบ่งช้ีสุขภาพโดยรวมท่ีดีขึ้นและระดับ 

pH ท่ีสมดุลจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีดีขึ้นและการย่อยอาหารท่ีดีด้วย ปริมาณโซเดียม เช่นเดียวกับอิเล็ก

โทรไลต์อื่น ๆ    มีผลโดยตรงต่อ pH ของเลือด 

3. ช่วยย่อยอาหารตามธรรมชาติ : เกลือหิมาลายันเป็นสูตรท่ีดีมากส าหรับสารละลายอิ่มตัวท่ีมีน้ า

บริสุทธิ์และเกลือธรรมชาติ ปริมาณเพียงอย่างเดียวในแต่ละวันสามารถช่วยระบบย่อยอาหารได้หลายวิธี

ตามท่ีผู้เช่ียวชาญเช่ือว่าการใช้ในชีวิตประจ าวันเช่ือว่าจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของอวัยวะย่อยอาหารปรับ

สมดุลกรดในกระเพาะอาหารสนับสนุนการผลิตของเหลวในระบบทางเดินอาหารใน  ตับและตับอ่อน

ควบคุมการเผาผลาญและปรับสมดุลกรด – ด่างให้สมดุล 

4. ท าให้คุณภาพอากาศบริสุทธิ์: เมื่อใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูในการสร้างโคมไฟจะมี  คุณสมบัติ

ในการท าให้บ้านหรือท่ีท างานของคุณมีอากาศท่ีสะอาดขึ้นด้วยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเหมือนเกลือ

โคมไฟ (ท าจากเกลือหิมาลายันบริสุทธิ์ 1 ก้อน) ดึงดูดไอน้ าและมลพิษทางอากาศเข้ามาหามันไอน้ าระเหย

เนื่องจากความร้อนฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ยังคงอยู่ในบล็อกแทนท่ีจะกลับเข้าไปในอากาศอีกครั้ง 

มีงานวิจัยของ Sarker et al (2016) สนับสนุนคุณประโยชน์จากเกลือหิมาลายันในฐานะ               

แร่หินอย่างหนึ่งพบว่าคุณค่าทางโภชนาการของเกลือหินนั้นสูงมากจนมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

มนุษย์  

1. ช่วยในการย่อยอาหารและเป็นยาระบายและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารช่วยเพิ่มความ

อยากอาหารขจัดก๊าซและบรรเทาอาการเสียดท้อง  
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2. ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุของเซลล์ มีบทบาทส าคัญในการเติมอิเล็กโทรไลต์ของร่างกายและ

รักษาสมดุล pH โดยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและความสมดุลของแร่จะขจัดแร่ธาตุท่ีเป็นพิษและ

คราบเกลือท่ีกล่ันแล้ว  

3.ท าให้ความดันโลหิตคงท่ีโดยการรักษาสมดุลของความดันโลหิตสูงและต่ า 

4.ช่วยในการลดน้ าหนักโดยการปรับสมดุลแร่ธาตุท่ียับยั้งความอยากและก าจัดเซลล์ท่ีตายแล้ว

ของไขมัน  

5.ใช้เป็นยาสามัญประจ าบ้านเพื่อรักษาความผิดปกติและโรคต่าง  ๆเช่นโรคไขข้ออักเสบเริม         

การอักเสบและการระคายเคืองจากแมลงสัตว์กัดต่อย  

6.การบริโภคเกลือหิมาลายันพร้อมกับน้ ามะนาวสามารถช่วยในการก าจัดปรสิตในกระเพาะ

อาหารและควบคุมการอาเจียนได้ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาโรคไข้หวัดใหญ่  

7.เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและไซนัส การกล้ัวคอด้วย

เกลือหิมาลายันช่วยบรรเทาอาการปวดคอคอบวมไอแห้งและต่อมทอนซิล น้ าเกลือหิมาลายันละลายในน้ า

เพื่อเตรียมน้ าเกลือท่ีใช้ในการอบไอน้ าส าหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบหรือไม่สบายจมูก

และหูอื่น ๆ 

8.การให้น้ าเกลือท่ีท าด้วยเกลือหิมาลายันกับน้ าแร่หนึ่งแก้วสามารถช่วยบรรเทาในกรณีของโรค

ข้ออักเสบรูมาติซึมนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ ยาพอกท่ีท าจากน้ า เกลือนี้สามารถใช้ในการ รกษา

บาดแผลสิวหรืออาการปวดเนื่องจากโรคเกาต์หรือโรคข้ออักเสบ  

 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ศุภชัย จาระสมบัติ (2555) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของเกลือหิมาลายัน ไว้ว่า เกลือสีชมพูต่างๆ

จากเกลือสินเธาว์ ทางด้านคุณสมบัติในการรักษาโรค เกลือสินเธาว์จะมีความเค็มท่ีส่งผลอันตรายต่อ

ร่างกายได้มีการน าเอาเกลือหิมาลายันสีชมพูท่ีมีประโยชน์ในการบ าบัดโรคมา เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ท่ี

เกิดจากการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลให้นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เครียด และ  โรคภัยต่างๆ ถือเป็นการบ าบัด
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ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ เพียงแค่ใช้เวลา 45 นาที ด้วยการเข้าไปนั่งใน ท าเกลืออย่างสงบ อาการของโรค

ต่าง ๆ จะดีขึ้น 

นิตยสาร ฉลาดซื้อ ออนไลน์ ฉบับท่ี 215 ได้กล่าวไว้ในบทความว่ามีเอกสารและงานวิชาการ

จ านวนมากท่ีคัดค้านการกล่าวอ้างประโยชน์ของเกลือหิมาลัย  เช่น การโฆษณาว่ามีแร่ธาตุต่าง 

ๆ ถึง 84 ชนิด ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายท าให้ผู้บริโภคท่ีไม่รู้เท่าทันหลงเช่ือว่ายิ่งมีแร่ธาตุมากยิ่งดี

ร่างกายต้องการสารอาหารมากขึ้นท่ีจริงแล้วสารต่าง  ๆ ท่ีโฆษณานั้น มีเพียง 15 ชนิดเท่านั้นท่ีมี

ประโยชน์ อีก 7 ชนิด อาจมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็พบจ านวนน้อยมากจนอาจไม่พบนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุท่ี

เป็นอันตราย เช่น ปรอท ยาฆ่าหนู ตะกั่ว และมีสารกัมมันตรังสี เช่น เรเดียม ยูเรเนียม เป็นต้น โคมไฟ

เกลือหิมาลัยท่ีขายกันอย่างแพร่หลายโดยเช่ือว่า เกลือจะจับไอน้ าและมลพิษต่าง ๆ ในอากาศ ท าให้

อากาศบริสุทธิ์ ยังไม่พบว่ามีหลักฐานวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวอ้างถึงประโยชน์ของเกลือ

หิมาลัยนั้นไม่มีคุณภาพและไม่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีน่าเช่ือถือหนังสือท่ีตีพิมพ์ก็ยังขาดหลักฐาน

ทางวิชาการสนับสนุนท่ีส าคัญงานวิ จัยท่ีน่าเ ช่ือถือท้ั งใน PubMED และสถาบันสุขภาพแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกายืนยันว่า การลดการบริโภคเกลือทะเลนั้นจะท าให้ความดันเลือดลงอย่างแน่นอน ดังนั้นการ

บริโภคเกลือหิมาลัยนั้นจะท าให้ความดันเลือดสูงขึ้นเช่นเดียวกับเกลือทะเล 

ผาสุข แก้วเจริญตา (2561) ได้ระบุว่าปัจจุบันมีความนิยมบริโภคเกลือเพื่อสุขภาพท่ี ช่ือว่า เกลือ

หิมาลัยหรือเกลือหิมาลายันสีชมพูซึ่งเช่ือว่าเป็นผลึกหินเกลือท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดในโลก มี ลักษณะเป็นผลึก

เกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัยท่ีไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ท้ังส้ินมีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็นเกลือ

อุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า 84 ชนิด และปราศจากสารปนเปื้อนสาเหตุมาจากการระเหยของน้ าทะเลเมื่อ 25 

ล้านปีท่ีผ่านมา จึงไม่มีสารพิษจากโลกสมัยใหม่แปดเป้ือน ซึ่งเทือกเขาหิมาลัยเคยเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใต้ทะเลจึง

ท าให้มีการสะสมของเกลือชนิดนี้การกินเกลือหิมาลายันท าให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีถ้าเล่นกีฬาและ

เคยด่ืมน้ าเกลือแร่     เมื่อดูข้างขวดจะพบว่าน้ าเกลือแร่จะประกอบด้วยสารต่าง ๆ มากมาย เช่น sodium 

(Na+),potassium (K+),calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+),chloride(Cl−) ซึ่งเกลือหิมาลายันจะ

ประกอบด้วย sodium chloride85% potassium, calcium, magnesium และ bicarbonate รวมกัน 

15% ซึ่งสารเหล่านี้เป็นแร่ธาตุ ชนิดเดียวกัน ช่วยลดภาวะกรดในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอนุมูลอิสระ 

กระดูกพรุน ก้อนนิ่ว หรือ น้ าหนักเพิ่ม สามารถช่วยลดภาวะกรดได้เป็น อย่างดีปัจจุบันเกลือหิมาลายัน

สามารถหาซื้อได้ตามร้าน จ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งยังไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและมี
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ราคาแพงกว่าเกลือทะเลหลายเท่า แต่มีประโยชน์และผลต่อสุขภาพมากกว่าหลายเท่า เช่นกัน หากไม่มี

เกลือหิมาลายันใช้เกลือสมุทรเป็นตัวเลือกท่ีหนึ่งในการประกอบอาหารก็ถือได้ว่าเป็นการกินง่าย ท่ีกินแล้ว

ง่ายต่อการท่ีร่างกายจ าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

Chen & Damian (2014) ได้ให้ความหมายของเซรั่มว่า เซรั่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนังท่ี

มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก ลักษณะของเนื้อเซรั่มจะมีความเบาบางกว่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประเภทครีม 

โดยเนื้อของเซรั่มจะสามารถมีความเหลวไปจนถึงกึ่งเหลว ส่วนในเรื่องของสีเนื้อเซรั่มอาจจะมีความใส 

ความขุ่น หรือมีสี ท้ังนี้ก็จะขึ้นอยู่กับส่วนผสม สารสกัด และการออกเเบบสูตรของเซรั่มแต่ละชนิด ส่ิงท่ี

ส าคัญของผลิตภัณฑ์เซรั่ม คือ จะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ส าคัญ (Active Ingredients) ท่ีสูงกว่า

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวประเภทอื่นๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการฟื้นบ ารุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

สามารถใช้ได้ในปริมาณน้อย เพียงไม่กี่หยด แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ท่ีดี และเนื่องจากเซรั่มมีโมเลกุลขนาดเล็ก

จึงสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและล้ าลึกถึงระดับโครงสร้างผิว ด้วยเหตุนี้เซรั่มจึงมอบ

ประโยชน์ของสารสกัดและส่วนผสมในการบ ารุงต่าง ๆ ให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี 

ภลิตา คุณดิลกพจน์ (2559)ได้กล่าวถึงลักษณะและคุณสมบัติของกรดทราเนซามิค ไว้ดังนี้ว่า       

กรดทราเนซามิค (tranexamic acid หรือ TXA) เป็นสารออกฤทธิ์ของยา ทรานซามิน® (Transamin® ) 

ซึ่งเป็นยาห้ามเลือดในกลุ่มท่ีมีฤทธิ์ต้านการสลายล่ิม เลือด (antifibrinolytic effect) โดยการขัดขวางการ

ท างานของพลาสมิน ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในกระบวนการ สลายล่ิมเลือด TXA เป็นยาในกลุ่มยาต้านการ

สลายล่ิม เลือดท่ีมีอยู่ในรายการยาขององค์การอนามัยโลก โดยให้ใช้ใน กรณีเกิดเลือดออกหรือมีความ

เส่ียงต่อ ภาวะเลือดออกอย่างมีนัยส าคัญภายใน 8 ช่ัวโมง หลังได้รับการบาดเจ็บโดยยาจะมีกลไกในการ

แย่งจับ (competitive inhibitor) กับตัวกระตุ้นพลาสมิโนเจน (plasminogen activator) เพื่อเข้าจับ

กับพลาสมิโนเจน (plasminogen) ตรงต าแหน่ง lysine binding site ท าให้ชะลอการสลายไฟบรินท่ีช่วย

ค้ าจุนโครงสร้างของล่ิมเลือด ดังนั้นก้อนล่ิมเลือดจึง คงตัวและมีความแข็งแรงมากขึ้นส่งผลให้การเสียเลือด

ลดน้อยลง  จากคุณสมบัติของ Tranexamic acid ซึ่งต่อต้านการสลายล่ิมเลือด คงสภาพให้ล่ิมเลือด 

แข็งตัวต่อไป ท าไมถึงมาเกี่ยวข้องกับสาร Whitening agent ได้มีการตีพิมพ์ลงใน Journal of health 

science ท่ีกล่าวถึงหลักการท างานของ Tranexamic acid ท่ีสามารถท าให้ ผิวขาวได้  (Maeda & 

Tomita, 2007) โดย สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน (Melanin produce) โดย กลไกการ

แข่งขันยับยั้งกิจกรรมของพลาสมิโนเจน แอคทีเวเตอร์ จึงท าให้สาร Tranexamic Acid   มีคุณสมบัติใน
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การลดจุดด่างด า รอยหมองคล้ า และเป็น Whittening agent ท่ีได้รับการยอมรับใน ระดับสากลถึงความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพท่ีดีเย่ียม  

Mistry (2017) ได้ระบุเรื่องสาร Biosaccharide Gum 4 ไว้ดังนี้ว่า Biosaccharide Gum 4 คือ 

สาร Polymer จากธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทาง  Biotechnology  ท่ีมีคุณสมบัติเป็น ANTI- 

POLLUTION& SECOND SKIN โดยจะเคลือบปกป้องผิว ให้เกิดแผ่นฟิมล์บางๆท่ีนุ่นนวลไม่เหนียว

เหนอะหนะเพื่อท าหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกันผิวจากภาวะรุนแรงต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง สารพิษ รวมท้ัง

แสงแดด จากการศึกษาล่าสุดพบว่า Pollustop สามารถ ลดการเกาะของอนุภาคขนาดเล็ก ๆ ท่ีมีช่ือ

เรียกว่า PM2.5 (Particle Matter 2.5 micro) ซึ่งเป็น อนุภาคขนาดเล็กพบกระจายได้ด้วยท่ัว ๆ ไป เป็น

มลภาวะท า ให้ ผิ วหย่ อนคล้อยก่ อนวัยอันควร   สอดคล้องกับ  Maria et,al. (2014) ท่ี ร ะบุ ว่ า 

Biosaccharide gum-4  มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวในสภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อผิว  

Chen & Damian (2014) ได้อธิบายถึงวิตามินบี 3 ไว้ดังนี้ว่า วิตามินบี 3 หรือ Niacinamide  

นั้นเป็นวิตามินท่ีมีประโยชน์ต่อผิวของเราท่ีสามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างครอบคลุม โดยสามารถไล่ต้ังแต่

ช่วยลดริ้วรอยและรอยแผลเป็นท่ีเกิดจากสิว ช่วยลดอาการแดงและอาการระคายเคืองบนผิวไปจนถึงช่วย

กระตุ้นการผลิตเซราไมด์ (ceramide) ท่ีช่วยให้ผิวกระชับและชุ่มช้ืน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวเรียบเนียนขึ้น อีก

ท้ังยังเป็นส่วนผสมท่ีช่วยกระชับรูขุมขนและ คุมความมันบนผิว จึงเหมาะเป็นพิเศษส าหรับคนท่ีมีผิวมัน 

อย่างไรก็ตามเป็นส่วนผสมท่ีเข้าได้กับทุกสภาพผิว 
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพือ่ชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 
ข้ันเตรียมการ 

ระยะที่ 2 
ข้ันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ระยะที่ 3 
ข้ันการน าไปใช้ 

ระยะที่ 4 
ข้ันการประเมินผล 

-  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
-  ศึกษาหาแนวทาง สร้าง
หัวข้อค าถามสนทนากลุ่ม 
- ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาของแบบสนทนากลุ่ม 
- ประสานงานทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาเพ่ือขอจริยธรรมใน
การท าวิจัยในมนุษย์และขอ
อนุญาตใช้สถานที่ในการ
จัดท าวิจัย 
- วิเคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหาส าหรับตัวชี้วัดสภาพ
ผิวหน้า ในปัจจุบัน โดยการ
สนทนากลุ่ม กับเจ้าหน้าท่ี
ในคลินิกความงามเพศหญิง 
จ านวน 6 คน และ 
อาสาสมัครเพศหญิง  
จ านวน 6 คนรวมเป็น12คน 
-  ประสานกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งน้ี 
 
 

- ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิต   
เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน  
เพ่ือชะลอความชราของผิวหน้า โดย
ผู้วิจัย 
- สร้างเครื่องมือ แบบวัดระดับ
ตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าด้วย เครื่องมือ 
Cutometer® dualMPA580, 
Visioscan® VC98 USB และแบบ
ประเมินผลิตภัณฑ์ 
- ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
โ ดยผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ  ด้ าน เ น้ื อห า 
จ านวน 3 คน 
- ปรับปรุงแบบวัดระดับตัวชี้วัด
สภาพผิวหน้า, แบบประเมิน
ผลิตภัณฑ์ ตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหา ก่อน
น าไปใช้ 
- ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิต    เซรั่ม
วิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพ่ือ
ชะลอความชราของผิวหน้า 
-ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเภสัชภัณฑ์จ านวน 
3คน 
-ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ
ด้วยเกลือหิมาลายัน เ พ่ือชะลอ
ความชราของผิวหน้า ภายหลังการ
ประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเภสัชภัณฑ์ก่อนน าไปใช้ 
 

- ประเมินสภาพผิวหน้า 
โดยท าการวัดทั้งหมด 3 
ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน 
และน าผลที่ได้มาเฉลี่ย
เพ่ือลดความคลาด  
เคลื่อนขณะวัดหน้าต้อง
ตรง ตามองตรง และ 
บันทึกข้อมูลก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์ 
- สุ่มเลือกใบหน้าฝั่งที่
ต้องทาผลิตภัณฑ์นิสิต
เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิ
มาลายัน เพ่ือชะลอความ
ชราของผิวหน้าให้
อาสาสมัครทุกราย จด
บันทึกและเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ 
- แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิต
เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิ
มาลายัน เพ่ือชะลอความ
ชราของผิวหน้าให้
อาสาสมัคร พร้อมทัง้
แนะน าให้อาสาสมัครทา
เซรั่มทุกวัน วันละหน่ึง
ครั้งก่อนนอน เป็น
เวลานาน 8 สัปดาห์บน
ใบหน้าฝั่งที่ก าหนดให้
จากการสุ่ม 
 
 

- เปรียบเทียบระดับ
ตัวชี้วัดสภาพ
ผิวหน้าระหว่างก่อน
กับหลังการใช้
ผลิตภัณฑ์นิสิต 
เซรั่มวิบวับด้วย
เกลือหิมาลายัน 

- การวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล 
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กรอบแนวคิดการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 

 

 

 

                           (ตัวแปรต้น)                                                    (ตัวแปรตาม) 

ภาพที่ 2.13 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน       

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลยัน 

เพ่ือชะลอความชราของผิวหน้า 

ระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้า

ในอาสาสมัคร 



บทที่  3 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ซึ่งได้น าเสนอวิธีการศึกษาเรียงตามล าดับดังนี้ 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าเป็นการวิจัย

และพัฒนา (Research  and  Development : R&D) 

 

3.2 ประชากรท่ีศึกษา 

 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และ 

อาสาสมัครเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 30-65 ปี ท่ีสนใจในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 56 คน อ้างอิงจากงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง (Xu et al., 2012) รวมทั้งหมด 62 คน 

 

3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 62 คนซึ่งได้แก่ 

3.3.1 เจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามจ านวน 6 คน ใช้ในขั้นตอนการสนทนากลุ่มเพื่อวิ เคราะห์

สถานการณ์ระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  
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3.3.2 อาสาสมัครเพศหญิงท่ัวไปท่ีมีความสนใจ จ านวน 56 คน โดย 6 คนจะเข้าร่วมการสนทนา

กลุ่มในขณะท่ี 50 คน จะเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลา

ยันซึ่งมีการคัดกลุ่มตัวอย่าง 

 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) มีดังนี้  

1) มีความสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมการวิจัยและลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมเข้าร่วม 

การวิจัยด้วยความสมัครใจ  

2) เพศหญิง อายุ 30-65 ปี  

3) อาสาสมัครมี Fitzpatrick skin phototype III หรือ IV  

4) อาสาสมัครมีอาการแสดงของผิวหนังชรา ได้แก่ ริ้วรอย จุดด่างด า หรือผิวหมองคล้ า 

5) อาสาสมัครไม่มีประวัติแพ้เกลือทุกประเภท หรือเกลือหิมาลายันและผ่านการทดสอบอาการ

แพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัย  

6) อาสาสมัครไม่อยู่ ในภาวะต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร  

7) อาสาสมัครไม่มีผิวหนังอักเสบหรือติดเช้ือบริเวณใบหน้า  

8) อาสาสมัครไม่ได้รับประทานยาในกลุ่มเรตินอยด์ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้าร่วมการวิจัย  

  9) อาสาสมัครไม่ได้รับประทานยาในกลุ่มต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์  

10) อาสาสมัครไม่มีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับผิวหน้าภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อน  

เข้าร่วมการวิจัย 

11) อาสาสมัครไม่มีการเปล่ียนแปลงการรับประทานยากลุ่มวิตามิน อาหารเสริม เช่น วิตามินซี 

วิตามินอี หรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อการชะลอความชราผิวหน้าเช่นการลดริ้วรอย จุดด่างด า 

และผิวหมองคล้ าภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

12) อาสาสมัครไม่ได้รับการรักษาบริเวณใบหน้าด้วยเครื่องมือท่ีมีผลต่อการชะลอความชรา

ผิวหน้า คือกลุ่มเลเซอร์ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการวิจัยเช่น ไอพีแอล (IPL) แฟลกเซล 

(Fractional laser) และกลุ่มท่ีไม่ใช่เลเซอร์ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการวิจัย เช่น ขัดลอก

ผิวหน้า (Dermabrasion) ไอออนโต (Iontophoresis) jet peel 
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13) อาสาสมัครไม่ได้รับการท าเทอร์มาจ (Thermage) หรืออัลเทอร์ร่า (Ulthera) หรือเครื่องมือ

ในกลุ่มเดียวกันภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

14) อาสาสมัครไม่ได้รับการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

15.อาสาสมัครไม่ได้รับการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซิน (Botox) ภายในระยะเวลา 8 เดือนก่อนเข้า

ร่วมการวิจัย 

 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) มีดังนี ้

1) อาสาสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครในการศึกษาอื่นท่ีอาจมีผลต่องานวิจัย 

2) อาสาสมัครมีผลข้างเคียงจากการใช้สารท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วเห็นว่าควรเลิก

จากการวิจัย 

3) อาสาสมัครไม่สามารถร่วมโครงการจนส้ินสุดการวิจัยได้ 

4) อาสาสมัครมีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับผิวหน้า การรับประทานยากลุ่มวิตามิน อาหาร

เสริมหรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการชะลอความชราผิวหน้าในระหว่างเข้าร่วมการวิจัย 

5) อาสาสมัครได้รับการรักษาอื่นด้วยเครื่องมือท่ีมีผลต่อการชะลอความชราผิวหน้านอก 

เหนือจากท่ีผู้วิจัยได้จัดให้ในระหว่างเข้าร่วมการวิจัย 

6) อาสาสมัครได้รับการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซินและได้รับการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ในระหว่าง

เข้าร่วมการวิจัย 

7) อาสาสมัครต้ังครรภ์ในระหว่างเข้าร่วมการวิจัย  

8) อาสาสมัครไม่ให้ความร่วมมือในการวิจัย ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้วิจัยจัดให้ติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน 

ประเมินผลหรือติดตามผลไม่ได้ 
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3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 4 ประเภท                 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ประเภทที่ 1 ข้อค าถามการสนทนากลุ่ม เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหา 

ของผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า จากเจ้าหน้าท่ีในคลินิก

ความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และ อาสาสมัครท่ีสนใจเพศหญิง จ านวน 6 คน โดยมีประเด็นค าถาม

จ านวน 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

1.ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 

2.ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมหรือไม่ 

อย่างไร  

3.ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ ท่ีเป็นเนื้อเซรั่ม

ละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร 

4.รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ท่ีท่าน  

ต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

 

วิธีการจัดสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นการนั่งสนทนากันระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์

เป็นกลุ่มจ านวน 6 คน 2 กลุ่มโดยมีจากเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน  เป็นกลุ่มท่ี  1 และ

อาสาสมัครท่ัวไปท่ีสนใจ จ านวน 6 คนเป็นกลุ่มท่ี 2 มีผู้ด าเนินการสนทนา (moderator) เป็นผู้จุด

ประเด็นการสนทนาเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลนั้นๆได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางในการ

สนทนาให้ได้กว้างขวางลึกซึ้งและละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ซึ่งมีข้ันตอนการจัดสนทนากลุ่มดังนี้  

1.เตรียมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่ี 1โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม 

2.เตรียมแนวค าถามการสนทนากลุ่ม  
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3.เตรียมอุปกรณ์ในการจัดสนทนากลุ่ม เช่น เทปบันทึกเสียง สมุด ปากกา เตรียมสถานท่ีจัด

สนทนากลุ่ม เพื่อควบคุมการรบกวนจากส่ิงภายนอก  

4.ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย และช้ีแจงเป้าหมายของการ

สนทนากลุ่ม ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาและบอกข้อมูลการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล โดยรับรองว่า

ข้อมูลท่ีได้จะใช้เพื่อการวิจัยโดยไม่มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

บอกบทบาทของผู้ด าเนินการสนทนาและผู้ร่วมสนทนาให้ผู้ร่วมสนทนาแนะน าตนเองต่อกลุ่มใช้ค าถามน า

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ประเด็นท่ีต้องการ เช่ือมโยงการสนทนาเข้าสู่แนวค าถามตามล าดับโดยใช้ค าถามปลายเปิด 

และกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์โดยผู้ด าเนินการ

สนทนาสังเกตปฏิกิริยาผู้ร่วมสนทนา รับฟัง ซักถาม เพื่อความกระจ่างและบันทึกการสนทนา  

5.เตรียมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่ี 2 โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีก าหนดให้มีลักษณะร่วมท่ี

เหมือนกันมากท่ีสุดจ านวน 6 คน และด าเนินการเหมือนกับกลุ่มท่ี 1  

6.เมื่อได้ข้อมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงกล่าวสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการสนทนา

กลุ่มและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  

รวบรวมขอ้มูล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

แผนผังการนั่งสนทนาการพัฒนานิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ   

ชราของผิวหน้ 

(ผู้จดบันทึก) 

        N 

   

             4 ผู้ป่วย ง                                              1 ผู้ป่วย. ก 

                       5 ผู้ป่วย. จ              เครื่องบันทึกเสียง          2  ผู้ป่วย. ข 

                       6. ผู้ป่วย.ฉ                                             3 ผู้ป่วย. ค 

        M 

                                                 (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 
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แผนผังที่ 1 การนั่งสนทนากลุ่มอาสาสมัครท่ัวไปท่ีสนใจและเจ้าหน้าท่ีคลินิกความงาม           

รวมจ านวน  6  คน 

ส่ิงท่ีต้องเตรียมในการจัดสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

 1. อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย  

  ก) กระดาษจดบันทึก 

  ข) ปากกาและดินสอ 

  ค) เครื่องบันทึกเสียง 

 2. ข้อค าถามสนทนากลุ่มจ านวน 4 ข้อ 

  ก) ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 

ข) ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิม

หรือไม่อย่างไร  

   ค) ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ ท่ีเป็นเนื้อ

เซรั่มละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่อย่างไร 

                   ง) รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ท่ีท่านต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

 

ประเภทที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ 

ชราของผิวหน้าในรูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการ

สูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุ

ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน   

วิธีการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 

2.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญ 

2.2 วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 สร้างผลิตภัณฑ์ คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 
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2.4 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.5 ทดลองใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า      

เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงน ามาให้ผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ลงความเห็นให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ  

 

ประเภทที่ 3 แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการประเมินคุณภาพของพัฒนาผลิตภัณฑ์

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ 

จ านวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การให้คะแนน 2 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ประกอบด้วยการประเมินด้านด้านรูปลักษณะ จ านวน  3 ข้อ ด้านการใช้งาน  จ านวน 3 ข้อ                

ด้านความคงตัว 2 ข้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ 3 ข้อ รวม 11 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ด้านรูปลักษณะ 

1.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีลักษณะเนื้อเซรั่มท่ีเหมาะสม  

2.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีสีท่ีเหมาะสมแก่การใช้  

3.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีกล่ินเหมาะสมแก่การใช้ 

ด้านการใช้งาน 

4.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีความสะดวกต่อการใช้งาน    

5.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน  มีระยะเวลาในการซึมเข้าสู่ผิวของผลิตภัณฑ์ได้

ตามท่ีต้องการ   

6.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสม  

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้ 

ด้านความคงตัว 

7.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เป็นเนื้อละเอียด ไม่มีความหยาบต่อผิว   

8.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์  
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ด้านบรรจุภัณฑ์ 

9.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมต่อผู้ใช้  

10.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม  

11.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์วิธีใช้ ข้อควรระวัง รวม

ไปถึงข้อมูลต่างๆบนฉลาก ครบถ้วน     

ประเภทที่ 4  แบบบันทึกเครื่องมือในการประเมินตัวช้ีวัดสภาพผิวและผลิตภัณฑ์ 

    1.เคร่ืองมือวัดค่า PH Meter แบบต้ังโต๊ะ (Benchtop Meters) 

เครื่องมือวัดค่า PH Meter  แบบต้ังโต๊ะ เป็นท่ีนิยมส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพราะมี

ขนาดจอแสดงผลท่ีใหญ่กว่าเครื่องมือวัดค่า แบบพกพาและยังใช้ไฟกระแสสลับ (AC) โดยผ่าน DC 

Adapter อีกด้วยการปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration) ก่อนการทดสอบวัดค่า PH ควรท าการสอบเทียบ

ค่า PH ก่อนเนื่องจากค่า PH จะเกิดการดริฟท์ค่ามากเกินไปท าให้เกิดการอ่านค่าท่ีไม่ตรง กระบวนการ

สอบเทียบ  (Calibration) สามารถท าได้ง่ายโดยท่ีใช้สารละลายบัฟเฟอร์ pH มาตรฐาน ผู้ใช้เพียงแค่น า

เครื่องไปวัดกับบัฟเฟอร์โซลูช่ันท่ีใช้สอบเทียบตัวอย่าง เช่น ถ้าเครื่องอ่านค่า pH ได้ประมาณ 6 ค่าแรกท่ี

จะสอบเทียบ คือบัฟเฟอร์ค่า pH 7 และจากนั้นให้สอบเทียบท่ี ค่า pH 4 และค่า pH 10 ตามล าดับ  

    1.1 การควบคุมคุณภาพของเซรั่มคุณสมบัติทางกายภาพท่ีควรทดสอบ ได้แก่ 

- การเปล่ียนแปลงของสี กล่ิน และความใสด้วยตาเปล่า 

- การเปล่ียนแปลงการเป็นกรดด่าง (pH) 

- การเปล่ียนปลงความหนืด  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 เครื่องมือวัดค่า PH Meter 

ที่มา : https://sc02.alicdn.com/kf/.jpg 

https://sc02.alicdn.com/kf/.jpg
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2.เคร่ืองตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580   

(ภาพท่ี 3.2) ตรวจด้วยหัว 5 ชนิดคือ 

2.1 หัวเครื่อง Mexameter MX18 เพื่อประเมินสีผิวด้วยค่า Melanin index 

2.2 หัวเครื่อง Cutometer เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของผิวด้วยค่า R2 ratio 

2.3 หัวเครื่อง Glossymeter GL200 เพื่อประเมินความกระจ่างใสของผิวด้วยค่า Gloss DSC 

value 

2.4 หัวเครื่อง Corneometor CM 825 เพื่อประเมินความชุ่มช่ืนของผิวด้วย  ค่า Moisture 

level 

2.5 หัวเครื่อง Tewameter TM 300 เพื่อประเมินการสูญเสียน้ าของผิวด้วย  ค่า TEWL 

(g/h/m2) 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 เครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง (Cutometer) 

ที่มา : https://www.baramilab.com/dermatologist-tested 
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3.เคร่ือง Visioscan® VC98 USB (ภาพท่ี 3.3) เพื่อประเมินริ้วรอย โดยการถ่ายภาพและ 

รายงานค่าต่าง ๆต่อไปนี้ (SELS parameters) จากการค านวณจ านวน pixel ขาวและด าใน histogram 

ท่ีได้จากภาพถ่าย  

3.1 ประเมินความเรียบของผิว (SEsm)จากความกว้างของ histogram คูณด้วยความกว้างของริ้ว

รอยค่า SEsm แปรผกผันกับความเรียบของผิว 

3.2 ประเมินความหยาบของผิว (SEr)จากจ านวน pixel ท่ีด ากว่าค่า threshold หารด้วย จ านวน

ริ้วรอยและความกว้างและสูงของ histogram ค่า SEr แปรผกผันกับความหยาบของผิว  

3.3 ประเมินริ้วรอยของผิว (SEw) จากความกว้างของริ้วรอยหารด้วยจ านวนริ้วรอย ค่า SEw 

แปรผันตรงกับริ้วรอย  

3.4 ประเมินความเป็นขุยของผิว (SEsc) จากจ านวน pixel ท่ีมากกว่าค่า threshold หารด้วย

จ านวน pixel ท้ังหมด ค่า SEsc แปรผันตรงกับความเป็นขุยของผิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 เครื่องวัดประเมินริ้วรอยของผิวหนัง Visioscan® VC98 USB 

ที่มา : www.medicalexpo.com 
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3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

3.5.1 ศึกษาความรู้จากต ารา เอกสารวิชาการ และทบบวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาเป็นแนวทาง

สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

3.5.2 ร่างเครื่องมือ 

3.5.3 ตรวจสอบเครื่องมือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.5.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแนวค าถามการสนทนากลุ่ม,แบบ

เปรียบเทียบตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้าวัดด้วยเครื่องตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 และเครื่อง Visioscan® 

VC98 USB , แบบประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านความงาม และด้านเภสัชกร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาความสอดคล้องของ

เนื้อหาและความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ แล้วน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข โดย

ถือเกณฑ์ความสอดคล้องและการยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นน าผลมาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence:IOC) ดังนี้ 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์  

ให้  0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 

จากนั้นน าผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับค าจ ากัดความของตัวแปรด้วยสูตร 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

  

 เมื่อ  IOC   หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 

                ∑R    หมายถึง คะแนนความคิดเห็นรวมของผู้เช่ียวชาญ 

                 N     หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ                                                                      

ถ้าค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ ถ้าข้อค าถามข้อใดมีค่า IOC

ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงและแก้ไขจนข้อความมี

คุณภาพตามเกณฑ์ 

 

ผลการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหามีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกร และด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 3 

คน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยข้อค าท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มมีค่า

เท่ากับ -1 จ านวน 1  ข้อ ผู้วิจัยจึงได้ท าการตัดข้อค าถามออกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตาม

ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

2) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 11 ข้อ โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเภสัชกรและด้านการแพทย์แผนไทยจ านวน 3 

ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยข้อค าท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ มีมากกว่า 0.5 ทุกข้อ ไม่มีการปรับปรุงข้อค าถาม 

3.5.5 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

โดยค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบมี 2 ระดับ คือ ผ่าน ไม่ผ่าน และมีช่องว่างให้แสดงความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ประกอบด้วยการ

 

IOC     =               ∑R 

                             N 
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ประเมินด้านด้านรูปลักษณะ จ านวน 3 ข้อ ด้านการใช้งาน จ านวน 3 ข้อ ด้านความคงตัว 2 ข้อ         ด้าน

บรรจุภัณฑ์ 3 ข้อ รวม 11 ข้อ โดยผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผ่านทุกข้อ จึงน าไปใช้กับอาสาสมัคร 

 

3.6 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

 

3.6.1 ผู้ศึกษาได้แนะน าตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้ันตอนการศึกษา  

ระยะเวลาของการศึกษาอธิบายโดยใช้เอกสารช้ีแจ้งแนะน าข้อมูลและให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความยินยอม

การเข้าร่วมด้วยความสมัครใจโดยมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการศึกษาและไม่สูญเสียสิทธิในการ

รักษาพยาบาลตามปกติพร้อมท้ังลงนามโดยมีข้อความแสดงความยินยอมเข้าร่วมการศึกษาในหนังสือโดย

ความสมัครใจ (Information consent from) 

3.6.2 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะเก็บไว้เป็นความลับการน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของ

ภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 

3.6.3 ระหว่างด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหากกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัยขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลสามารถสอบถามผู้ศึกษาได้ตลอดเวลา 

3.6.4 อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างจะได้รับและการมีสิทธิ์ ท่ีจะหยุดการเข้าร่วม

การศึกษาโดยไม่เสียสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ  

 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

      ระยะที่ 1 เตรียมการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

1.2 ศึกษาหาแนวทาง สร้างหัวข้อค าถามสนทนากลุ่ม 

1.3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสนทนากลุ่ม 
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1.4 ประสานงานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อขอจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์

และขออนุญาตใช้สถานท่ีในการจัดท าวิจัย 

1.5 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าหรับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้า ในปัจจุบัน โดยการสนทนากลุ่ม 

กับเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และ อาสาสมัครเพศหญิง  จ านวน 6 คนรวมเป็น

12คน 

1.6 ประสานกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 

 ระยะที ่2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

 2.1 ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า

โดยผู้วิจัย 

 2.2 สร้างเครื่องมือ แบบวัดระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าด้วย เครื่องมือ Cutometer® 

dualMPA580, Visioscan® VC98 USB และแบบประเมินผลิตภัณฑ์ 

 2.3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน 

 2.4 ปรับปรุงแบบวัดระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้า, แบบประเมินผลิตภัณฑ์ ตามความเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ก่อนน าไปใช้ 

 2.5 ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 2.6 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเภสัชภัณฑ์จ านวน 3คน 

 2.7 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ภายหลังการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเภสัชภัณฑ์ก่อนน าไปใช้      

  ระยะที่ 3 ขั้นตอนการทดลองใช้ 

3.1 ประเมินสภาพผิวหน้า โดยท าการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน               

และน าผลท่ีได้มาเฉล่ียเพื่อลดความคลาด  เคล่ือนขณะวัดหน้าต้องตรง ตามองตรง และบันทึกข้อมูลก่อน

ใช้ผลิตภัณฑ์ 

3.2 สุ่มเลือกใบหน้าฝ่ังท่ีต้องทาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้าให้อาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
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3.3 แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าให้

อาสาสมัคร พร้อมท้ังแนะน าให้อาสาสมัครทาเซรั่มทุกวัน วันละหนึ่งครั้งก่อนนอน เป็นเวลานาน            

8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีก าหนดให้จากการสุ่ม  

         ระยะที่ 4  ข้ันประเมินผล 

4.1เปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายัน 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

หลังจากเก็บข้อมูลแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์และประเมินผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

            3.8.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพ

ปัญหาของอาสาสมัครในปัจจุบันโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)และสรุปออกมาเป็น

ประเด็นปัญหาและความต้องการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

  3.8.2 ข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัครและประวัติอาสาสมัครใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

3.8.3 เปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้า ก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าการวัดด้วย เครื่องมือ Cutometer® dualMPA580, 

Visioscan® VC98 USB  โดยใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย, และ repeated measures ANOVA with Bonferroni 

correction ถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple comparisons test ถ้า

ข้อมูลไม่มีการกระจายตัวแบบปกติก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี95%ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังการ

ทดลอง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

     
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

3) เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย     

เกลือหิมาลายัน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครเพศหญิงเพื่อร่วมการทดลองจ านวน 50 คน อาสาสมัครทุก

คนอยู่ร่วมจนส้ินสุดการทดลองได้โดยผู้วิจัยท าการทดสอบอาการแพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัยโดยการทา

เซรั่มขนาดประมาณหนึ่งเหรียญบาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัคร แล้วปิด Micropore tape ท้ิงไว้นาน 

30 นาที สังเกตปฏิกิริยาการระคายเคืองจากนั้นตรวจประเมินสภาพผิวหน้าด้วยเครื่อง Cutometer® 

dual MPA 580 โดยท าการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน เพื่อประเมินสีผิ ความยืดหยุ่นของผิว 

ความกระจ่างใสของผิวความชุ่มช้ืนของผิว การสูญเสียน้ าของผิว และริ้วรอยบนใบหน้า เป็นระยะเวลา 8 

สัปดาห์ ในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ

และค่าเฉล่ีย และ repeated measures ANOVA with Bonferroni correction     ถ้าข้อมูลมีการ

กระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple comparisons test ถ้าข้อมูลไม่มีการกระจายตัวแบบ

ปกติก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี95%ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังการทดลองท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยแบ่งออกเป็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

ศึกษาสถานการณ์และปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าแบบเดิม 

และศึกษาความต้องการของผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าแบบใหม่ เพื่อท าให้สีผิวขาว

กระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยโดยการจัด 
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สนทนากลุ่ม คือกลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน 

ดังนี้ 

การจัดสนทนากลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ี โดยมีข้อค าถามดังนี้ 

 1) ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 

 2) ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมหรือไม่

อย่างไร 3) ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบใหม่ท่ีเป็นเนื้อเซรั่ม

ละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร 

 4) รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ท่ี ท่าน

ต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

       ผู้วิจัยได้ด าเนินการนัดการประชุมการสนทนากลุ่มคือกลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามจ านวน     

6 คน และอาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 6 คน จ านวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขท่ี 1 

ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการสนทนากลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการ

สนทนากลุ่มกันเป็นอย่างดี จึงท าให้แสดงความคิดเห็นและมีความร่วมมือดีมาก ส าหรับผลการสนทนา

กลุ่มสรุปได้ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 1.ผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร   

กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามได้อภิปรายว่า ปัจจุบันมีการใช้เซรั่มใน                

การชะลอความชราของผิวหน้า โดยเซรั่มในท้องตลาดส่วนมากจะมีสรรพคุณท่ีไม่ครอบคลุมถึงการชะลอ

ความชราของผิวหน้า เซรั่มบางชนิดเน้นความขาว บางชนิดเน้นการลดริ้วรอย อีกท้ังเซรั่มส่วนมาก

ประกอบไปด้วยสารเคมีท าให้อาจก่อให้เกิดการแพ้ในผู้ท่ีใช้ได้  

2. .ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมหรือไม่ 

อย่างไร 

กลุ่มอาสาสมัครได้อภิปรายว่า พบปัญหาในเรื่องของเนื้อเซรั่มบางชนิดท่ีไม่ละเอียด ซึมลงสู่

ผิวหนังได้โดยยากและการใช้เซรั่มบางชนิดก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ เนื่องจากเซรั่มบาง

ชนิดประกอบไปด้วยสารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ อีกท้ังหากต้องการ
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ใช้เซรั่มในการชะลอความชราของผิวหน้าต้องใช้เซรั่มหลายชนิดประกอบกัน ยังไม่พบเซรั่มท่ีสามารถท าให้

ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวเป็นต้น 

3.ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ที่เป็นเนื้อเซร่ัม

ละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร 

กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามได้อภิปรายว่าต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อ         

ชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ท่ีเป็นเนื้อเซรั่มละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุ

ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

4.รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า      

ที่ท่านต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามได้อภิปรายว่า ต้องการเซรั่มรูปแบบท่ีมีสรรพคุณ  

ท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้    

และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ผู้วิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ในรูปแบบท่ีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนัง

มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

 

ระยะที ่2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพือ่ชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดจากผลการ
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สนทนากลุ่มและศึกษารูปแบบของการท าเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบต่าง  ๆโดยผู้วิจัยได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา

สูตรและสารในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีส่วนผสมของสารสกัดหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ผลึก

เกลือหิมาลายันทรานซามิคเอซิดไวท์เทนนิ่ง ไบโอแซคคาไรด์กัม-โฟร์ วิตามินบี 3 ต่อมาจึงพัฒนาสูตรโดย

เพิ่มส่วนประกอบและสารส าคัญดังนี้ 

1.ช่ัง  Water 60.0500 % ,Disodium EDTA 0.1000 % ,Allantoin 0.2000 % Sodium 

Acrylates Copolymer 0.8000 % ,Sodium Polyacrylate 0.8000 % ,Propanediol 1.0000 % ใน

ภาชนะหลัก แช่จนพองตัวดี จากนั้นให้ความร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว   

8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 10-15 นาที หรือจนละลายเข้ากันดี 

2.เตรียม Cetyl Alcohol 3.0000 %, Ethylhexyl Methoxycinnamate  5.0000 %, Glyceryl  

Stearate 4.0000 % , Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate 5.0000 % , Dimethicone 0.2000 

% , Olea Europaea (Olive) Oil 3.0000 % Isoamyl Laurate 5.0000 %  ในภาชนะอีกใบ ให้ความ

ร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) หลอมจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆเทสารในข้อ 2 ลงในภาชนะหลัก 

พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz  (480-600 rpm) นาน 15-20 นาที  

3.ช่ัง Titanium Dioxide 0.2000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อม

โฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน หยุดให้ความร้อน 

พร้อมลดอุณหภูมิลงมาท่ี 45 C 

4.ช่ัง Phenoxyethanol 0.5000 %, Caprylhydroxamic Acid 0.2000 % ,1,2-Hexanediol  

0.1000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-

600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.เตรียม Water 5.0000 %, Tranexamic Acid  0.5000 %, Potassium Methoxysalicylate 

0.1000 % , Scutellariab Aicalensis Root Extrac 0.0500 % ,Sophora Flavescens Root Extrac 

0.0500 % ,Glycyrrhiza Inflata Root Extract0.0500 Niacinamide 0.5000 %, Hydrolyzed Sodium 

Hyaluronate 0.1000 , Sodium Acetylated Hyaluronate 0.1000 %, Sodium Hyaluronate 

0.1000 % ,Sodium Hyaluronate Crosspolymer 0.1000%, Biosaccharide Gum-4 0.2000 %  ใน
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ภาชนะอีกใบกวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี 

จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้า

กันดี  

6.เตรียม Water 2.0000 %, Sodium Chloride (เกลือหิมาลายัน) 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ    

กวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วที่เหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี จากนั้นเทลงไปใน

ถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  

7.เตรียม Water 1.0000 %, Citric Acid 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ กวนด้วยพาย Stainless 

ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วย

ความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  

8.เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ผ่านแล้ว ถ่าย Bulk ลงสู่ถังท่ีเก็บสะอาด, ผ่าน

การฆ่าเช้ือและแห้งสนิท ปิดฝาถังให้สนิท ติด LABEL ให้เรียบร้อย Bulk ไปบรรจุต่อไป เมื่อได้ผลิตภัณฑ์

แล้ว จึงน ามาให้ผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลงความเห็น

ให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ  

ผลการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะดังนี้ สรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มีส่วนประกอบ

จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม และสะดวกต่อการใช้

งานดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 
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ระยะที่ 3 ขั้นการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพือ่ชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

 1. ผู้วิจัยช้ีแจงและให้ค าแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

2. ผู้วิจัยท าการทดสอบอาการแพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัยโดยการทาเซรั่มขนาดประมาณหนึ่ง

เหรียญบาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัครแล้วปิด Micropore tape ท้ิงไว้นาน 30 นาที สังเกตปฏิกิริยา

การระคายเคือง 

 3.ท าความสะอาดใบหน้าของอาสาสมัครด้วย Normal saline และพักท้ิงไว้ 15 นาทีก่อนทา         

การตรวจประเมินสภาพผิวหน้าทุกครั้ง 

 4.ตรวจประเมินสภาพผิวหน้าด้วยเครื่องCutometer® dual MPA 580 โดยท าการวัดท้ังหมด   

3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน และน าผลท่ีได้มาเฉล่ียเพื่อลดความคลาดเคล่ือนขณะวัดหน้าต้องตรง ตามอง

ตรง และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกข้อมูล 

 5.ผู้ช่วยวิจัยสุ่มเลือกใบหน้าฝ่ังท่ีต้องทาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้าให้อาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

 6.ผู้ช่วยวิจัยแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราให้

อาสาสมัคร พร้อมท้ังแนะน า ให้อาสาสมัครทาเซรั่มทุกวัน วันละหนึง่ครั้งก่อนนอน เป็นเวลานา 8 สัปดาห์

บนใบหน้าฝ่ังท่ีผู้ช่วยวิจัยก าหนดให้จากการสุ่ม 
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ระยะที่ 4 ขั้นประเมินผล 

 ประเมินตามแบบบันทึก พบว่าอาสาสมัครไม่มีอาการแพ้ ไม่ระคายเคือง ไม่มีใครถอนตัวออกจาก

การทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศหญิงท้ังหมด 50 คน ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 ปี ถึง 63 ปี 

อายุเฉล่ีย 46.5 ปี ไม่มีอาสาสมัครท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่มีอาสาสมัครท่ีรับประทานยาใด ๆ เป็นประจ าไม่มี

อาสาสมัครท่ีสูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสัมผัสแสงแดดต่อวันประมาณ 2.7 ช่ัว โมง โดยมีอาสาสมัครท่ี

สัมผัสแสงแดดน้อยสุดครึ่งช่ัวโมงต่อวันและสัมผัสแสงแดดมากสุด 11 ช่ัวโมงต่อวัน มีอาสาสมั ครท่ี

รับประทานอาหารเสริม 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นวิตามินซี 2 คน คอลลาเจน 1 คน และมี

อาสาสมัครท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเป็นประจ า 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ดังตารางท่ี 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียของอายุ (ปี ) 46.5  

ประวัติโรคประจ าตัว (คน) 0 0 

ประวัติยาท่ีใช้ประจ า (คน) 0 0 

ประวัติสูบบุหรี่ (คน) 0 0 

ค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีสัมผัสแสงแดดต่อวัน (ช่ัวโมง) 2.7  

ประวัติใช้อาหารเสริม (คน) 3 6 

ประวัติใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (คน) 35 70 
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4.2 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ภาพรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของผิวหน้าในด้านต่าง ๆ ของอาสาสมัครท้ังส้ิน 50 คน ก่อนการใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าแสดงในตารางท่ี 4.2  

 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียของตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าของอาสาสมัครก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  ค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว สีผิว ความกระจ่างใส และความชุ่มช่ืนทางผิวในฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.63, 226.7, 4.09 และ 73.04 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ียในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต  

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า เท่ากับ 0.65, 223.1, 4.41 และ 72.09 

ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของความเรียบ ความหยาบความเป็นขุย และริ้วรอย ในฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต       

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  เท่ากับ 178.7, 2.98, 0.67 และ 67.96 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ีย ในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า  เท่ากับ 171.3, 2.69, 0.67 และ 64.82 ตามล าดับ โดยท้ังสองฝ่ังนั้นค่าเฉล่ียของตัวช้ีวัด

Parameters Treated side Untreated side P-value 

R2 ratio 0.63  0.65  > 0.99 

Melanin index 226.7 223.1 0.56 

Gloss DSC value 4.09  4.41 0.67 

Moisture level 73.04  72.09 > 0.99 

SELS parameters    

SEsm 178.7 171.3 0.06 

SEr 2.98 2.98 0.81 

SEsc 0.67 0.67 > 0.99 

Sew 67.96 64.82 0.13 
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สภาพผิวหน้าทุกชนิดนั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.99, p= 0.56, p =0.67, 

p > 0.99, p = 0.06, p = 0.81, p > 0.99 และ p = 0.13) ท าให้สามารถบอกได้ว่าใบหน้าท้ังสองฝ่ังของ 

อาสาสมัครท่ีจะได้รับการทาและไม่ทาเซรั่มนั้นมีตัวช้ีวัด สภาพผิวหน้าต่างๆไม่แตกต่างกันก่อนการใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าจากข้อมูลของอาสาสมัคร

ท้ังส้ิน 50 คน ภาพรวมข้อมูลในการชะลอความชราผิวหน้าท่ี เวลาต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 

 

 ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียของตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าของอาสาสมัครก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า และในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 หลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต        

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

หมายเหตุ.  

P1 หมายถึง p-value ของค่าเฉล่ียตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบ

วับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า กับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี4  

Parameters Treated side Untreated side P1 P2 

 Baseline 4 weeks 8 weeks Baseline 4 weeks 8 weeks   

R2 ratio 0.63 0.68 0.72 0.65 0.64 0.64 0.07 < 0.0001 

Melanin index 226.7 213.7 209.3 223.1 222.3 225.4 0.557 < 0.0001 

Gloss DSC value 4.09 4.90 5.08 4.41 4.31 4.41 0.0221 0.0201 

Moisture level 73.04 84.33 86.45 72.09 72.01 71.97 0.0001 < 0.0001 

SELS parameters         

SEsm 178.7 160.9 154.4 171.3 173.0 171.8 0.0233 < 0.0001 

SEr 2.98 2.51 2.27 2.69 2.74 2.82 0.206 < 0.0001 

SEsc 0.67 0.58 0.55 0.67 0.66 0.68 0.0317 < 0.0001 

SEw 67.96 58.46 57.21 64.82 65.59 66.39 0.001 < 0.0001 
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P2 หมายถึง p-value ของค่าเฉล่ียตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบ

วับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า กับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 8 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้ามีค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว (R2 ratio) ดีขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์คือ 0.68 และ 

0.72 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า มีค่าลดลงเล็กน้อยคือ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความยืดหยุ่นผิว (R2 ratio)  ท้ังสอง

ฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามี

ความยืดหยุ่นผิวดีข้ึนท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ทาเซรั่ม 

เมื่อพิจารณาใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของสีผิว (Melanin index) ลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์คือ 213.7 และ 209.3 ตามล าดับ 

ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามี

ค่าเฉล่ียสีผิว  (Melanin index)  เพิ่มขึ้นที่ 8 สัปดาห ์คือ 225.4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสีผิว (Melanin 

index) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า มีสีผิวขาวขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อพิจารณาใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้ามีค่าเฉล่ียของความกระจ่างใส (Gloss DSC value) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์ คือ 4.90 และ 

5.08 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 4.41 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความกระจ่างใส 

(Gloss DSC value) ท้ังสองฝ่ังพบว่า ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อ

ชะลอความชราของผิวหน้ามีความกระจ่างใสมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         

(p-value = 0.02)  เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 
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เมื่อพิจารณาใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน (Moisture level) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์ 84.33 และ 86.45 

ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) ลดลงท่ี 8 สัปดาห์ คือ 71.97 เมื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน (Moisture level) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย                    

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความชุ่มช่ืนเพิ่มมากขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญ       

ทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความเรียบของผิว (SEsm) ลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 160.9 และ 154.4  

ตามล าดับแต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 4 คือ 173.0 และ 171.8 ในสัปดาห์ท่ี 8 ค่าความเรียบของผิว (SEsm) แปรผกผันกับ

ความเรียบของผิว เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเรียบของผิวทั้งสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีความเรียบมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.02และ p-value  < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความหยาบของผิว (SEr) ลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 2.51 และ 2.27 

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าคือ 2.74 และ 2.82 ตามล าดับค่าความหยาบของผิว (SEr) แปรผกผันกับความหยาบของผิว เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหยาบของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความหยาบลดลงท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc) ของผิวลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 0.58 และ 0.55 

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc) ของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่า 

ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความ

เป็นขุยน้อยลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.03 และ p-value < 0.0001 

ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า 

ค่าเฉล่ียริ้วรอย (SEw) ของผิวลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต        

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 58.46  และ 57.21 ตามล าดับแต่

เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าคือ 

65.59  และ 66.39  ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียริ้วรอยของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  มีริ้วรอย ลดลงท่ี 4 และ 8 

สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.001 และ p-value < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ี

ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

3) เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายัน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครเพศหญิงเพื่อร่วมการทดลองจ านวน 50 คนโดยแบ่งเป็น

อาสาสมัครเป็น กลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน

และอาสาสมัครในการทดลองใช้ 50 คน อาสาสมัครได้จากการเลือกตามคุณสมบัติท่ีได้ก าหนดเครื่องมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีท้ังหมด 4 ประเภท คือ ประเภทท่ี (1) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 4 ข้อคือ 1) ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า รูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 2) ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า

รูปแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร 3) ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่  

ท่ีเป็นเนื้อเซรั่มละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร และ4.รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือ    

หิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ท่ีท่านต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร ประเภท

ท่ี (2) ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าประเภทท่ี (3) แบบ

ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  ประเภทท่ี 

(4) แบบบันทึกเครื่องมือในการประเมินตัวช้ีวัดสภาพผิวและผลิตภัณฑ์โดยแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 11 ข้อ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเภสัชกร 

และด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยข้อ

ค าท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีมากกว่า  0.5 ทุกข้อ ไม่มีการปรับปรุงข้อค าถามงานวิจัยครั้งนี้

แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ระยะท่ี 2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าระยะท่ี 3 ขั้นการ 
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ทดลองใช้ลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า และระยะท่ี 4 ขั้น

การประเมินผลได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 จากนั้นจึง

วิเคราะห์ข้อมูลได้จากการสนทนากลุ่มโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลท่ัวไปของ

อาสาสมัครวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย Χ  และ repeated measures 

ANOVA with Bonferroni correction ถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple 

comparisons test สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 

   5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

   5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน 

เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ การสนทนากลุ่มพบว่าบรรยากาศของการสนทนากลุ่มเป็นบรรยากาศท่ีดี 

อาสาสมัครให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส าหรับผลการจัดสนทนากลุ่มตามแนวทางการสนทนาท่ีเตรียมไว้มี

ดังนี้ 

กลุ่มเจ้าหน้าท่ีได้อภิปรายว่า พบปัญหาว่าในปัจจุบันมีการใช้เซรั่มในการชะลอความชราของ

ผิวหน้า โดยเซรั่มในท้องตลาดส่วนมากจะมีสรรพคุณท่ีไม่ครอบคลุมถึงการชะลอความชราของผิวหน้า 

เซรั่มบางชนิดเน้นความขาว บางชนิดเน้นการลดริ้วรอย อีกท้ังเซรั่มส่วนมากประกอบไปด้วยสารเคมีท าให้

อาจก่อให้เกิดการแพ้ในผู้ท่ีใช้ได้ 
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กลุ่มอาสาสมัคร ได้อภิปรายว่าในเรื่องของเนื้อเซรั่มบางชนิดท่ีไม่ละเอียด ซึมลงสู่ผิวหนังได้โดย

ยาก และการใช้เซรั่มบางชนิดก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ เนื่องจากเซรั่มบางชนิดประกอบ

ไปด้วยสารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ อีกท้ังหากต้องการใช้เซรั่มในการ

ชะลอความชราของผิวหน้า ต้องใช้เซรั่มหลายชนิดประกอบกัน ยังไม่พบเซรั่มท่ีสามารถท าให้ผิวขาวกระ

จ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวเป็นต้น 

จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ผู้วิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในรูปแบบท่ีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนัง

มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  

ระยะที่ 2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ    

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดจากผล

การสนทนากลุ่ม และศึกษารูปแบบของการท าเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา

สูตรและสารในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีส่วนผสมของสารสกัดหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ผลึก

เกลือหิมาลายัน ทรานซามิค เอซิดไวท์เทนนิ่ง  ไบโอแซคคาไรด์กัม-โฟร์  วิตามินบี 3 ต่อมาจึงพัฒนาสูตร

โดยเพิ่มส่วนประกอบและสารส าคัญดังนี้ 

1.ช่ัง  Water 60.0500 % ,Disodium EDTA 0.1000 % ,Allantoin 0.2000 % 

Sodium Acrylates Copolymer 0.8000 % ,Sodium Polyacrylate 0.8000 % ,Propanediol 1.0000 

% ในภาชนะหลัก แช่จนพองตัวดี จากนั้นให้ความร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) พร้อมโฮโมด้วย

ความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 10-15 นาที หรือจนละลายเข้ากันดี 
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2.เตรียม Cetyl Alcohol 3.0000 %, Ethylhexyl Methoxycinnamate  5.0000 %, Glyceryl 

Stearate 4.0000 % , Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate 5.0000 % , Dimethicone 0.2000 

% , Olea Europaea (Olive) Oil 3.0000 % Isoamyl Laurate 5.0000 %  ในภาชนะอีกใบ ให้ความ

ร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) หลอมจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆเทสารในข้อ 2 ลงในภาชนะหลัก 

พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz  (480-600 rpm) นาน 15-20 นาที  

3.ช่ัง Titanium Dioxide 0.2000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อม

โฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน หยุดให้ความร้อน 

พร้อมลดอุณหภูมิลงมาท่ี 45 C 

4.ช่ัง Phenoxyethanol 0.5000 %, Caprylhydroxamic Acid 0.2000 % , 

1,2-Hexanediol 0.1000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 

8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.เตรียม Water 5.0000 %, Tranexamic Acid  0.5000 %, Potassium Methoxysalicylate 

0.1000 % , Scutellariab Aicalensis Root Extrac 0.0500 %,Sophora Flavescens Root Extrac 

0.0500 % ,Glycyrrhiza Inflata Root Extract0.0500 Niacinamide 0.5000 %, Hydrolyzed Sodium 

Hyaluronate 0.1000 , Sodium Acetylated Hyaluronate 0.1000 %, Sodium Hyaluronate 

0.1000 % ,Sodium Hyaluronate Crosspolymer 0.1000%, Biosaccharide Gum-4 0.2000 % ใน

ภาชนะอีกใบกวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี 

จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้า

กันดี   

6.เตรียม Water 2.0000 %, Sodium Chloride (เกลือหิมาลายัน) 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ 

กวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วที่เหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดีจากนั้นเทลงไปใน

ถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  

7.เตรียม Water 1.0000 %, Citric Acid 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ กวนด้วยพาย Stainless 

ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วย

ความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  
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8.เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ผ่านแล้ว ถ่าย Bulk ลงสู่ถังท่ีเก็บสะอาด, ผ่าน

การฆ่าเช้ือและแห้งสนิท ปิดฝาถังให้สนิท ติด LABEL ให้เรียบร้อย Bulk ไปบรรจุต่อไป   

เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงน ามาให้ผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ ลงความเห็นให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ  

ผลการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะดังนี้ สรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มีส่วนประกอบ

จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม และสะดวกต่อการใช้

งาน 

 

ระยะที่ 3 และ 4 ขั้นการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้าและข้ันการประเมินผล 

  ผู้วิจัยท าการทดสอบอาการแพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัยโดยการทาเซรั่มขนาดประมาณหนึ่งเหรียญ

บาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัคร แล้วปิด Micropore tape ท้ิงไว้นาน 30 นาที สังเกตปฏิกิริยาการ

ระคายเคือง จากนั้นท าความสะอาดใบหน้าของอาสาสมัครด้วย Normal saline และพักท้ิงไว้15 นาที

ก่อน  ท าการตรวจประเมินสภาพผิวหน้าทุกครั้ง ตรวจประเมินสภาพผิวหน้าด้วยเครื่องCutometer® 

dual MPA 580 โดยท าการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน และน าผลท่ีได้มาเฉล่ียเพื่อลดความ

คลาดเคล่ือน ขณะวัดหน้าต้องตรง ตามองตรง และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกข้อมูล  จากนั้นผู้ช่วยวิจัย

แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราให้อาสาสมัคร พร้อมท้ังแนะน า 

ให้อาสาสมัครทาเซรั่มทุกวัน วันละหนึ่งครั้งก่อนนอน เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีผู้ช่วยวิจัย

ก าหนดให้จากการสุ่มและให้ประเมินตามแบบบันทึก พบว่าอาสาสมัครไม่มีอาการแพ้ ไม่ระคายเคือง ไม่มี

ใครถอนตัวออกจากการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศหญิงท้ังหมด50คน ช่วงอายุอยู่

ระหว่าง 30 ปี ถึง 63 ปี อายุเฉล่ีย 46.5 ปี ไม่มีอาสาสมัครท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่มีอาสาสมัครท่ีรับประทาน

ยาใด ๆ เป็นประจ าไม่มีอาสาสมัครท่ีสูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสัมผัสแสงแดดต่อวันประมาณ 2.7 ช่ัว โมง 

โดยมีอาสาสมัครท่ีสัมผัสแสงแดดน้อยสุดครึ่งช่ัวโมงต่อวันและสัมผัสแสงแดดมากสุด 11 ช่ัวโมงต่อวัน มี
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อาสาสมัครท่ีรับประทานอาหารเสริม 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นวิตามินซี 2 คน คอลลาเจน 1 คน 

และมีอาสาสมัครท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเป็นประจ า 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  ค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว สีผิว ความกระจ่างใส และความชุ่มช่ืนทางผิวในฝ่ังท่ี

ใช้ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.63, 226.7, 4.09 และ 73.04 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ียในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า เท่ากับ 0.65, 223.1, 4.41 และ 72.09 

ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของความเรียบ ความหยาบความเป็นขุย และริ้วรอย ในฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม    

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  เท่ากับ 178.7, 2.98, 0.67 และ 67.96 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ีย ในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า  เท่ากับ 171.3, 2.69, 0.67 และ 64.82 ตามล าดับ โดยท้ังสองฝ่ังน้ันค่าเฉล่ียของตัวช้ีวัด

สภาพผิวหน้าทุกชนิดน้ัน  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p > 0.99, p= 0.56, p =0.67, 

p > 0.99, p = 0.06, p = 0.81, p > 0.99 และ p = 0.13) ท าให้สามารถบอกได้ว่าใบหน้าท้ังสองฝ่ังของ 

อาสาสมัครท่ีจะได้รับการทาและไม่ทาเซรั่มน้ันมีตัวช้ีวัด สภาพผิวหน้าต่างๆไม่แตกต่างกันก่อนการใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว(R2 ratio) ดีขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์คือ 0.68 และ 

0.72 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  มีค่าลดลงเล็กน้อยคือ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความยืดหยุ่นผิว(R2 ratio)  ท้ังสอง

ฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามี

ความยืดหยุ่นผิวดีข้ึนท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ทาเซรั่ม 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของสีผิว (Melanin index) ลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์คือ 213.7 และ 

209.3 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า มีค่าเฉล่ียสีผิว(Melanin index) เพิ่มขึ้นที่ 8 สัปดาห์ คือ 225.4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

สีผิว(Melanin index) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อ
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ชะลอความชราของผิวหน้า มีสีผิวขาวขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) 

เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความกระจ่างใส (Gloss DSC value) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4และ 8 สัปดาห์ 

คือ 4.90 และ 5.08 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 4.41  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ความกระจ่างใส(Gloss DSC value) ท้ังสองฝ่ังพบว่า ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิ

มาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีความกระจ่างใสมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p-value = 0.02)  เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4และ 8 สัปดาห์ 84.33 และ

86.45 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) ลดลงท่ี 8 สัปดาห์ คือ 71.97 เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความชุ่มช่ืนเพิ่มมากขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเรียบของผิว (SEsm) ลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 160.9 และ 154.4  

ตามล าดับแต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 4 คือ 173.0 และ 171.8 ในสัปดาห์ท่ี 8 ค่าความเรียบของผิว (SEsm) แปรผกผันกับ

ความเรียบของผิว เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเรียบของผิวทั้งสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีความเรียบมากขึ้นท่ี  4 และ 8 สัปดาห์
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.02และ p-value  < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหยาบของผิว(SEr) ลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 2.51 และ 2.27  

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าคือ 2.74 และ 2.82 ตามล าดับค่าความหยาบของผิว (SEr) แปรผกผันกับความหยาบของผิว เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหยาบของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความหยาบลดลงท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc) ของผิวลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 0.58 และ 0.55 

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc)ของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่า 

ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความ

เป็นขุยน้อยลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.03 และ p-value < 0.0001 

ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียริ้วรอย (SEw) ของผิวลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 58.46  และ 57.21  

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าคือ 65.59  และ 66.39  ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียริ้วรอยของผิวทั้งสองฝ่ังพบว่าใบหน้า

ฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  มีริ้วรอย ลดลงท่ี 4 
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และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.001 และ p-value < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบ

กับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

ผลการจัดสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง 

จ านวน 6 คน จ านวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหาว่าปัจจุบันมีเนื้อเซรั่มบางชนิดท่ีไม่ละเอียด ซึมลงสู่ผิวหนังได้โดยยาก และ

การใช้เซรั่มบางชนิดก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ เนื่องจากเซรั่มบางชนิดประกอบไปด้วย

สารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ อีกท้ังหากต้องการใช้เซรั่มในการชะลอ

ความชราของผิวหน้า ต้องใช้เซรั่มหลายชนิดประกอบกัน ยังไม่พบเซรั่มท่ีสามารถท าให้ผิวขาวกระจ่ายใส

ขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีส่วนประกอบจาก

แร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวเป็นต้น จากการสนทนากลุ่มสรุป

ได้ว่า ผู้วิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบท่ีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen & Damian 

(2014) ได้ให้ความหมายของเซรั่มว่า เซรั่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนังท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กมาก 

ลักษณะของเนื้อเซรั่มจะมีความเบาบางกว่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประเภทครีม โดยเนื้อของเซรั่มจะ

สามารถมีความเหลวไปจนถึงกึ่งเหลว ส่วนในเรื่องของสีเนื้อเซรั่มอาจจะมีความใส ความขุ่น หรือมีสี ท้ังนี้
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ก็จะขึ้นอยู่กับส่วนผสม สารสกัด และการออกเเบบสูตรของเซรั่มแต่ละชนิด ส่ิงท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์เซรั่ม 

คือ จะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ส าคัญ (Active Ingredients) ท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวประเภท

อื่นๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการฟื้นบ ารุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้ในปริมาณน้อย 

เพียงไม่กี่หยด แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดี และเนื่องจากเซรั่มมีโมเลกุลขนาดเล็กจึงสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้

อย่างรวดเร็วและล้ าลึกถึงระดับโครงสร้างผิว ด้วยเหตุนี้เซรั่มจึงมอบประโยชน์ของสารสกัดและส่วนผสม

ในการบ ารุงต่างๆให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดจากผล

การสนทนากลุ่ม และศึกษารูปแบบของการท าเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา

สูตรและสารในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีส่วนผสมของสารสกัดหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ผลึก

เกลือหิมาลายัน ทรานซามิค เอซิด ไวท์เทนนิ่ง ไบโอแซคคาไรด์กัม-โฟร์ วิตามินบี 3 จะสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ภลิตา คุณดิลกพจน์ (2559)ได้กล่าวถึงลักษณะและคุณสมบัติของกรดทราเนซามิค ไว้ดังนี้ว่า 

กรดทราเนซามิค (tranexamic acid หรือ TXA) เป็นสารออกฤทธิ์ของยา ทรานซามิน® (Transamin® ) 

ซึ่งเป็นยาห้ามเลือดในกลุ่มท่ีมีฤทธิ์ต้านการสลายล่ิม เลือด (antifibrinolytic effect) โดยการขัดขวางการ

ท างานของพลาสมิน ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในกระบวนการ สลายล่ิมเลือด TXA เป็นยาในกลุ่มยาต้านการ

สลายล่ิม เลือดท่ีมีอยู่ในรายการยาขององค์การอนามัยโลก โดยให้ใช้ใน กรณีเกิดเลือดออกหรือมีความ

เส่ียงต่อ ภาวะเลือดออกอย่างมีนัยส าคัญภายใน 8 ช่ัวโมง หลังได้รับการบาดเจ็บโดยยาจะมีกลไกในการ

แย่งจับ (competitive inhibitor) กับตัวกระตุ้นพลาสมิโนเจน (plasminogen activator) เพื่อเข้าจับ

กับพลาสมิโนเจน (plasminogen) ตรงต าแหน่ง lysine binding site ท าให้ชะลอการสลายไฟบรินท่ีช่วย

ค้ าจุนโครงสร้างของล่ิมเลือด ดังนั้นก้อนล่ิมเลือดจึง คงตัวและมีความแข็งแรงมากขึ้นส่งผลให้การเสียเลือด

ลดน้อยลง  จากคุณสมบัติของ Tranexamic acid ซึ่งต่อต้านการสลายล่ิมเลือด คงสภาพให้ล่ิมเลือด 

แข็งตัวต่อไป ท าไมถึงมาเกี่ยวข้องกับสาร Whitening agent ได้มีการตีพิมพ์ลงใน Journal of health 
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science ท่ีกล่าวถึงหลักการท างานของ Tranexamic acid ท่ีสามารถท าให้ ผิวขาวได้  (Maeda & 

Tomita, 2007) โดย สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน (Melanin produce) โดย กลไกการ

แข่งขันยับยั้งกิจกรรมของพลาสมิโนเจน แอคทีเวเตอร์ จึงท าให้สาร Tranexamic Acid มีคุณสมบัติใน

การลดจุดด่างด า รอยหมองคล้ า และเป็น Whittening agent ท่ีได้รับการยอมรับใน ระดับสากลถึงความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพท่ีดีเย่ียม   

จากการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว (R2 ratio) ค่าเฉล่ียของ สีผิว 

(Melanin index) ค่าเฉล่ียของความกระจ่างใส (Gloss DSC value) ค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture 

level)  ค่าเฉล่ียความเรียบของผิว (SEsm) ค่าเฉล่ียความหยาบของผิว(SEr) ค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc)  

ค่าเฉล่ียริ้วรอย (SEw)  ของใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ีย ดีขึ้นที่ 4 และ 8 สัปดาห์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียต่างๆ ท้ังสองฝ่ัง

พบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีสีผิวท่ี

ขาวขึ้น ความกระจ่างใส ความชุ่มช้ืนและผิวที่เรียบเนียนมากขึ้น ความหยาบ ความเป็นขุยและริ้วลอยของ

ผิวลดลงท่ี  8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ทาเซรั่มสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ผาสุข แก้วเจริญตา (2561) ได้ระบุว่า ปัจจุบันมีความนิยมบริโภคเกลือเพื่อสุขภาพท่ี ช่ือ

ว่า เกลือหิมาลัย หรือเกลือหิมาลายันสีชมพูซึ่งเช่ือว่าเป็นผลึกหินเกลือท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดในโลก มี 

ลักษณะเป็นผลึกเกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัยท่ีไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ท้ังส้ิน มีคุณสมบัติ

พิเศษคือ เป็นเกลืออุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า 84 ชนิด และปราศจากสารปนเปื้อน สาเหตุมาจากการ ระเหย

ของน้ าทะเลเมื่อ 25 ล้าน ปีท่ีผ่านมา จึงไม่มีสารพิษจากโลกสมัยใหม่แปดเปื้อน ซึ่งเทือกเขา หิมาลัยเคย

เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใต้ทะเลจึงท าให้มีการสะสมของเกลือชนิดนี้การกินเกลือหิมาลายันท าให้ ร่างกายสามารถดูด

ซึมได้ดีถ้าเล่นกีฬาและเคยด่ืมน้ าเกลือแร่ เมื่อดูข้างขวดจะพบว่าน้ าเกลือแร่จะ ประกอบด้วยสารต่างๆ 

มากมาย เช่น sodium (Na+),potassium (K+),calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+),chloride(Cl−) 

ซึ่งเกลือหิมาลายันจะประกอบด้วย sodium chloride85% potassium, calcium, magnesium และ 

bicarbonate รวมกัน 15% ซึ่งสารเหล่านี้เป็นแร่ธาตุ ชนิดเดียวกัน ช่วยลดภาวะกรดในร่างกาย ไม่ว่าจะ

เป็นการเกิดอนุมูลอิสระ กระดูกพรุน ก้อนนิ่ว หรือ น้ าหนักเพิ่ม สามารถช่วยลดภาวะกรดได้เป็น อย่างดี

ปัจจุบันเกลือหิมาลายันสามารถหาซื้อได้ตามร้าน จ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งยังไม่เป็นท่ี 
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รู้จักแพร่หลายและมีราคาแพงกว่าเกลือทะเลหลายเท่า แต่มีประโยชน์และผลต่อสุขภาพมากกว่าหลายเท่า

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mistry (2017) และ Chen & Damian (2014) ว่าได้ระบุเรื่องสาร 

Biosaccharide Gum 4 และวิตามินบี 3  ไว้ดังนี้ว่า Biosaccharide Gum 4 คือ สาร Polymer จาก

ธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทาง Biotechnology ท่ีมีคุณสมบัติเป็น ANTI- POLLUTION& SECOND 

SKIN โดยจะเคลือบปกป้องผิว ให้เกิดแผ่นฟิมล์บางๆท่ีนุ่นนวล ไม่เหนียวเหนอะหนะ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น

เกราะป้องกันผิว จาก ภาวะ รุนแรงต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง สารพิษ รวมท้ังแสงแดด จากการศึกษาล่าสุด

พบว่า Pollustop สามารถ ลดการเกาะของอนุภาคขนาดเล็กๆ ท่ีมีช่ือเรียกว่า PM2.5 (Particle Matter 

2.5 micro) ซึ่งเป็น อนุภาคขนาดเล็กพบกระจายได้ด้วยท่ัวๆไป เป็นมลภาวะท าให้ผิวหย่อนคล้อยก่อนวัย

อันควร  สอดคล้องกับ Maria et,al. (2014) ท่ีระบุว่า Biosaccharide gum-4 มีคุณสมบัติใน การปกป้อง

ผิวในสภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อผิว และ วิตามินบี 3 หรือ Niacinamide นั้นเป็นวิตามินท่ีมีประโยชน์ต่อผิว

ของเราท่ีสามารถช่วย ฟื้นฟูผิวได้อย่างครอบคลุม โดยสามารถไล่ต้ังแต่ช่วยลดริ้วรอยและรอยแผลเป็นที่

เกิดจากสิว ช่วยลด อาการแดงและอาการระคายเคืองบนผิว ไปจนถึงช่วยกระตุ้นการผลิตเซราไมด์ 

(ceramide) ท่ีช่วยให้ ผิวกระชับและชุ่มช้ืน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวเรียบเนียนขึ้น อีกท้ังยังเป็นส่วนผสมท่ีช่วย

กระชับรูขุมขนและ คุมความมันบนผิว จึงเหมาะเป็นพิเศษส าหรับคนท่ีมีผิวมัน อย่างไรก็ตามเป็นส่วนผสม

ท่ีเข้าได้กับทุกสภาพผิว 

งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีมาจากธรรมชาติโดยมี

ความปลอดภัย พกพาสะดวก ไม่มีสารตกค้าง ท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มีส่วนประกอบ

จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม และสะดวกต่อการใช้

งาน 

 

 

 

 



86 
 

5.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา 

 

จากการด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

          5.3.1 จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้ 

1.ได้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

2. อาสาสมัครมีระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าท่ีดีขึ้นหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

3. เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ให้ตอบสนองความต้องการต่อตลาดมากยิ่งขึ้น 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อ

ชะลอความชราของผิวหน้ากับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าชนิดอื่นๆ ในระยะเวลาเท่ากัน  

2.ควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายสูตร เพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีส่วน 

ต่างๆของร่างกาย 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพผิวจะเปล่ียนแปลงไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ปัญหาผิวท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแห้งกร้านและริ้วรอยบนใบหน้าท่ีเพิ่มข้ึนตามอายุผิวพรรณในช่วงวัย 25 ปีขึ้น อาการ

สิวช่วงวัยรุ่นจะเริ่มลดลง ความเปล่งปล่ัง แน่นกระชับ อาจจะไม่เนียนกระชับอย่างท่ีเคย เพราะ

กระบวนการผลัดเซลล์ผิวเริ่มท างานช้าลง ผิวจะสร้างไขมันลดลง ท าให้ขาดความชุ่มช้ืน และเริ่มเกิดริ้ว

รอย อีกช่วงอายุท่ีจะต้องรับมือกับปัญหาผิวพรรณอย่างหนักคือ เมื่อถึงวัย 40 ปัญหาผิวสะสมต่างๆ จะ

ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจดจากสถิติโรคผิวหนังเมื่อปี พ.ศ.2555 จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าผู้ป่วยมากท่ีสุดอันดับ 1 คือโรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis Eczema) มี

ผู้ป่วยสูงสุดถึง 15,425 ราย และอันดับ 2 คือ สิว (Acne) มีถึง 13,721 ราย  และเมื่อเปรียบเทียบต้ังแต่ปี 

2552-2555 จะเห็นได้ว่า ผิวหนังอักเสบ(Dermatitis Eczema) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมายังคงมีผู้ป่วยสูงสุด

เป็นอันดับ 1 และสาเหตุท่ีพบบ่อย ๆ เกิดจากต่อมต่าง ๆ ของผิวหนังอุดตัน และติดเช้ือ เช่น เป็นสิว เกิด

การแพ้เครื่องส าอาง และแพ้สารต่าง ๆ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์เผยปัจจุบัน กล่าวว่าประชาชน

ให้ความส าคัญในการดูแลผิวพรรณมากขึ้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกอันดับแรกเมื่อมีปัญหา

ผิวพรรณ สถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาต ารับยาและเวชส าอางสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

ยุคนี้เป็นยุคแห่งการแสวงหาเคล็ดลับการดูแลผิวให้สวยและดูอ่อนกว่าวัย สังเกตได้จากการมี

สถาบันเสริมความงาม หรือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวที่โหมโฆษณา หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนรักสวยรักงามเข้า

ร่วมเกิดขึ้นมากมาย ท้ังนี้วิธีการดูแลผิวพรรณให้สวยสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การบ ารุง

ผิวพรรณเพื่อความขาวใสไร้ริ้วรอยของใบหน้านั้นจัดเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย 

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน อีกท้ังเนื่องด้วยเมืองไทยของเราเป็นเมืองท่ีมีอากาศร้อนและแสงแดดท่ีแผดเผา
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ไม่ปราณีผิวพรรณท าให้คนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมีสีผิวท่ีคล้ าแล้วยังประสบปัญหาผิวต่าง  ๆ เช่น ฝ้า 

กระ และจุดด่างด า อันเป็นเหตุให้ต้องรีบแก้ไขและท าการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงท่ีมีจุดด่าง

พร้อยบนใบหน้าถือเป็นส่ิงท่ีต้องก าจัดออกไปโดยเร็ว 

ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน จึงมีความส าคัญอย่างมาก

เนื่องจากเกลือหิมาลายัน หรือเกลือชมพูนั้นมีแร่ธาตุมากมาย แต่ถ้าหากจะน ามาใช้กับผิวหน้าเพื่อช่วยใน

การลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างด านั้น จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดแยกท่ีละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อให้ปลอดภัย

กับผิวท่ีแพ้ง่าย   ถึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ด้วยสารสกัดท่ีได้จากเกลือหิมาลายันบริสุทธ์ 100% นั้นท าให้

ตัวเนื้อเซรั่มของเรามีสีขาวเข้มข้นสูง ซึ่งจะแตกต่างจากตัวอื่นท่ีมีเนื้อสีใส แร่หินเกลือหิมาลายันมีหลาย

เฉดสีตามธรรมชาติ สีของคริสตัลแตกต่างกันไปต้ังแต่สีขาวบริสุทธิ์สีชมพูส้มไปจนถึงสีแดงเข้มและบางครั้ง

ก็มีส่วนผสมของท้ังหมด สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของสีเกลือแร่คริสตัลหิมาลายัน เกิดจากการท่ีธาตุ

เหล็กของเกลือถูกแช่พร้อมกับแร่ธาตุอื่น ๆ กว่า 80 ชนิดภายในผลึกเกลือ ยิ่งมีธาตุเหล็กมากข้ึนก็จะยิ่งมีสี

ชมพูส้มและแดงปรากฏในคริสตัลมากขึ้นในเกลือหิมาลายันเช่นเดียวกับคริสตัลแร่ธาตุและอัญมณีอื่น ๆ ท่ี

เมื่อมีค่าหากมีเหล็กอยู่จะเปล่ียนสีเป็นสี ชมพู / แดง / ส้ม ตัวอย่างเช่น Selenite (โดยท่ัวไปเป็นสีขาว) 

เมื่อมีธาตุเหล็กผสมอยู่ในระดับหนึ่งจะเป็นสีส้มสดใส หรือแอเมทิสต์ ท่ีเป็นอัญมณีล้ าค่าในกลุ่มตระกูลแร่

ควอทซ์เมื่อผ่านความร้อนและความดันและการแช่เหล็กท่ีเข้มข้นแอเมทิสต์จะกลายเป็น ‘ซิทริน’ ซึ่งมีสี

เหลืองอ่อนถึงสีส้มเข้มข้ึน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใน“การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดท า โครงการจ้างท่ีปรึกษา “การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน”เพื่อตอบสนองกับความต้องการในอนาคตท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านการสร้างนวัตกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Innovation-driven) ท่ีมี

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การแปรรูปจึงมีความส าคัญในด้านการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ         

การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่วนแบ่งทางการตลาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย           

และนวัตกรรม 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

 1.2.1 สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน 

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

1.2.2 ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

มีลักษณะเป็นอย่างไร                                                                                                       

1.2.3 ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย 

เกลือหิมาลายัน แตกต่างกันหรือไม่ 

 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย 

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

1.3.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

1.3.3 เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน 

 

1.4 สมมติฐำนกำรศึกษำ 

ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าของอาสาสมัคร ดีขึ้นหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย 

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
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1.5.1 ขอบเขตประชำกร  

 เจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน 

1.5.2 ขอบเขตระยะเวลำที่ศึกษำ 

 ระยะเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2565   

1.5.3 ขอบเขตสถำนศึกษำ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.5.4 ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ตัวแปรตาม  คือ ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าในอาสาสมัคร 

ตัวแปรควบคุม คือ วิธีการทดลอง 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระดับตัวชี้วัดสภำพผิวหน้ำ หมายถึงระดับตัวช้ีวัดในด้านการลดริ้วรอยลดสีผิว เพิ่มความชุ่มช้ืน 

และเพิ่มความยืดหยุ่น 

R2 ratio  หมายถึง  ค่าเฉล่ียความยืดหยุ่นของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่องตรวจสอบสภาพ

ผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Cutometer 

Melanin index หมายถึงค่าเฉล่ียสีผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่องตรวจสอบสภาพผิว 

Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Mexameter MX18  

Gloss DSC value หมายถึง ค่าเฉล่ียความกระจ่างใสของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง

ตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Glossymeter GL200 

Moisture level หมายถึงค่าเฉล่ียความชุ่มช่ืนของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่องตรวจสอบ

สภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Corneometor CM 825 
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SEsm หมายถึงค่าเฉล่ียความเรียบของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากความกว้างของ histogram คูณด้วยความกว้างของริ้วรอยค่า SEsm แปรผกผันกับความเรียบ

ของผิว 

SEr หมายถึงค่าเฉล่ียความหยาบของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากจ านวน pixel ท่ีด ากว่าค่า threshold หารด้วยจ านวนริ้วรอยและความกว้างและสูงของ 

histogram ค่า SEr แปรผกผันกับความหยาบของผิว 

SEsc หมายถึงค่าเฉล่ียความเป็นขุยของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากจากจ านวน pixel ท่ีมากกว่าค่า threshold หารด้วยจ านวน pixel ท้ังหมด ค่า SEsc แปรผัน

ตรงกับความเป็นขุยของผิว 

SEw หมายถึงค่าเฉล่ียริ้วรอยของผิวโดยประเมินค่าได้จากเครื่อง Visioscan® VC98 USB 

ประเมินจากจากความกว้างของริ้วรอยหารด้วยจ านวนริ้วรอย ค่า SEw แปรผันตรงกับริ้วรอย 

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมำลำยันเพื่อชะลอควำมชรำของผิวหน้ำ หมายถึง เซรั่ม

ท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ 

และ    มีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคาย

เคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

คุณภำพของผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมำลำยันเพื่อชะลอควำมชรำของผิวหน้ำ 

หมายถึง เป็นการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเภสัชภัณฑ์ 3 ท่าน ซึ่งจะประเมินทางด้านลักษณะ

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  ความคงตัวของผลิตภัณฑ์

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 
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1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1.เพื่อวิจัยและพัฒนาให้เป็นระบบ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน        

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ” อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเกลือหิมาลายันในการสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การต่อยอดทาง

เศรษฐกิจ 

 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองและสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่

ลูกค้าตรงตามความต้องการของตลาด 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นิ สิตเซรั่มวิบวับด้วย          

เกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

2.1 โครงสร้างผิวหนัง 

2.2 เส้นทางของสารในการซึมผ่านผิวหนัง 

2.3 ปัจจัยภายในและภายนอกระดับโมเลกุลท่ีมีส่วนท าให้เกิดความแก่ของผิวหนัง 

2.4 การป้องกันและการรักษาผิวหนังเส่ือมสภาพ 

2.5 แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

2.6 ความรู้เกี่ยวกับเกลือหิมาลายัน 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 โครงสร้างผิวหนัง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของช้ันผิวหนัง 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin1.png 
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ผิวหนังมนุษย์แบ่งตามโครงสร้างได้เป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันหนังก าพร้า (epidermis) เป็นผิวชัน้นอกสุด 

เซลล์ในช้ันนี้ส่วนใหญ่เป็นเซลล์เคอราติโนไซต์ (keratinocyte) เรียกตามส่วนประกอบหลักของโปรตีนท่ี

เป็น เคอราติน (keratin) ซึ่งจะมีการเพิ่มจ านวนเซลล์และเปล่ียนแปลงรูปร่างไปท าหน้าท่ีเฉพาะโดยเซลล์

ท่ีถูกสร้างก่อนจะถูกดันออกไปด้านนอกและกลายเป็นเซลล์ท่ีไม่ มีชีวิตเรียกว่าเซลล์คอร์นีโอไซต์ 

(corneocyte) ซึ่งท้ายสุดจะหลุดลอกออกไปตามธรรมชาติ ช้ันถัดมาคือช้ันหนังแท้ (dermis) เป็นช้ัน

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยคอลลาเจน (collagen fiber) แต่ก็พบ

เส้นใยอิลาสติก   (elastic fiber)  เส้นใยร่างแห (reticular fiber) เซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast)  และ

เซลล์ของเนื้อเยื่อเส้นใยอื่นๆ และมีเซลล์ประสาทรับสัมผัสชนิดต่างๆ อยู่ในช้ันนี้ ถัดจากช้ันหนังแท้จะเป็น

บริ เวณท่ีมี เนื้อ เยื่อสะสมไขมันอยู่ เป็นจ านวนมาก เรียกว่า hypodermis หรือ เนื้อเยื่อไขมัน 

(subcutaneous tissue) โครงสร้างผิวหนังมนุษย์แสดงได้ดังภาพท่ี 2.1 ท้ังนี้ผิวหนังช้ันหนังก าพร้าเป็น

บริเวณท่ีเกิดการหลุดลอกซึ่งจะได้ศึกษาโครงสร้างกันต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของผิวหนังช้ันหนงัก าพร้า 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin2.png 
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2.1.1 โครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังก าพร้า 

     หนังก าพร้าเป็นเซลล์เคอราทิโนไซต์ท่ีไม่มีหลอดเลือด แต่ได้รับสารอาหารท่ีแพร่ผ่านจาก

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในช้ันหนังแท้ อาจแบ่งได้ตามความหนา-บางของผิว โดยผิวหนังส่วนบาง (thin skin) จะมี

พื้นท่ีครอบคลุมร่างกายเป็นส่วนใหญ่ขณะท่ีผิวหนังส่วนหนา (thick skin) จะพบอยู่บางบริเวณของ

ร่างกาย  เช่น บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า แต่ถ้าพิจารณาจากโครงสร้างแล้วจะพบว่าหนังก าพร้าจ าแนกได้เป็น   

5 ช้ัน จากช้ันนอกสุดไปช้ันในสุด ได้แก่ 

1. ช้ัน stratum corneum ประกอบด้วยเซลล์คอร์นีโอไซต์หรือขี้ไคล เป็นเซลล์ท่ีไม่มีชีวิตมี

ลักษณะแบนเรียงตัวอัดกันค่อนข้างแน่นหนาประมาณ 30 ช้ัน 

2. ช้ัน stratum lucidum เป็นบริเวณบาง ๆ เซลล์มีเรียงตัวกันค่อนข้างแน่นเห็นเป็นบริเวณใส 

รูปร่างไม่แน่นอน อยู่ใกล้ช้ัน stratum granulosum พบเฉพาะ บริเวณผิวหนังส่วนหนา                                

3. ช้ัน stratum granulosum ประกอบด้วยเซลล์เคอราทิโนไซต์เรียงตัวหนา 3-5 ช้ัน ภายในมี 

lamellar granule ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการสร้างลิพิดแล้วปล่อยออกไปกลายเป็นสารระหว่าง  

เซลล์ (intercellular matrix)                  

4. ช้ัน stratum spinosum ประกอบด้วยเซลล์เคอราทิโนไซต์หลายช้ัน เซลล์ท่ีเรียงตัวอยู่ด้าน

ล่างสุดยังคงมีสมบัติในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (meitosis) อยู ่

        5. ช้ัน stratum basale ประกอบด้วย basal cell หรือเซลล์ต้นก าเนิด (stem cell) เรียงตัวช้ัน

เดียว มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสและพัฒนากลายเป็นเซลล์เคอราทิโนไซต์ ในช้ัน stratum spinosum 

ต่อไป 
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2.1.2 การสร้างเคอราตินและสารท่ีให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การสร้างเคอราติน 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin3-768x353.png 

 

ผิวหนังช้ันหนังก าพร้าจะมีการหลุดลอกออกทุก ๆ 26-42 วัน ซึ่งเกิดจากกระบวนการสร้าง      

เคอราทิน (keratinization) ท่ีมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของเซลล์เคอราทิโนไซต์ในช้ัน stratum 

basale ซึ่งในระหว่างการแบ่งเซลล์และเพิ่มจ านวนนี้เซลล์เคอราทิโนไซต์จะเจริญและพัฒนาไปตามแต่ละ

ช้ันช้ันท่ีสร้างอยู่ก่อนแล้วจะค่อยๆ ถูกเบียดแน่นและดันออกไปด้านนอกจนสุดท้ายกลายเป็นช้ันนอกสุด

เรียกว่าคอร์นีโอไซต์ (ขี้ไคล)   รอการลอกหลุดต่อไปนอกจากนี้การเกิดบาดแผลท่ีผิวหนังหรืออาการ

เครียดยังสามารถเร่งการแบ่งตัวของ   เคอราทิโนไซต์ให้ เร็วกว่าปกติได้การผลัดเซลล์ของผิว 

(desquamation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา  เมื่อมีความช้ืนในช้ัน stratum corneum น้อย 

coreneodesmosome ท่ีเปรียบเสมือนสะพานคอยเช่ือมยึดระหว่างเซลล์คอร์นีโอไซต์อื่น ๆ ไว้ด้วยกันจะ

สลายตัวเนื่องจากเอนไซม์บางชนิดไม่สามารถท างานได้และเกิดการสะสมของเซลล์คอร์นีโอไซต์ขึ้น ผิวจึงมี

ลักษณะแห้งและลอกออกเป็นขุย  
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ภาพท่ี 2.4 โครงสร้าง brick and mortar ผิวหนังส่วนบางของช้ันหนงัก าพร้า 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/16/2017/02/skin4-768x297.png 

 

2.1.3 มอยเจอร์ไรเซอร์ (Moisturizer) 

  แม้ว่าผิวหนังช้ัน stratum corneum มีสมบัติในการเก็บกักและป้องกันการระเหยของน้ าออก

จากร่างกาย แต่กลับพบว่าในแต่ละวันมีการสูญเสียน้ าผ่านการระเหยของน้ าออกจากช้ันผิว 

(transepidermal water loss) โดยเฉล่ียประมาณ 400 มิลลิลิตร และอาจจะสูญเสียเพิ่มมากกว่าปกติ

โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่นปริมาณความช้ืนในอากาศโดยในช่วงฤดูหนาวท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างต่ า

ผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มช้ืนง่ายกว่าปกติ การช าระล้างต่าง ๆ ได้แก่ การฟอกสบู่การใช้แชมพูสระผม   

การใช้น้ ายาล้างจานล้วนแต่เป็นการเร่งให้ผิวช้ัน stratum corneum สูญเสีย NMF และไขมันท่ีมีอยู่ใน

ช้ันนี้ไปท าให้เกิดอาการผิวแห้งหรือกรณีผู้ป่วยโรคผิวหนังบางโรคผิวหนังช้ัน stratum corneum จะลอก

หลุดออกบ่อยกว่าปกติ ดังนั้นจึงได้เกิดการน าสารท่ีให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหรือท่ีเรียกว่า มอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่ง

มีสมบัติในการป้องกันหรือเก็บกักน้ าไว้ในผิวหนังช้ันนี้ 
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2.1.4 สารที่มีสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว  แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

          1. Occlusives คือ สารท่ีมีสมบัติไม่ให้น้ าซึมผ่านช้ันผิว เช่น petroleum jelly, wax, 

          2. paraffin,lanolin เป็นต้น โดยเคลือบผิวเป็นช้ันฟิมล์บางๆ ป้องกันไม่ให้น้ าระเหยออกจาก 

ช้ัน stratum corneum                     

3. Humectants คือ สารท่ีมีสมบัติเก็บกักน้ าไม่ให้ระเหยออกไปจากผิว เช่น glecerin ,urea, 

pyrrolidone,carboxylic acid (PCA) เป็นต้น โดยสารนี้จะดึงน้ าท่ีอยู่ในช้ันหนังแท้ขึ้นมายังช้ัน stratum 

corneum และยังสามารถดึงน้ าจากความช้ืนท่ีมีในอากาศมาเก็บกักไว้ในช้ัน stratum corneum             

4. Emollients คือ สารท่ีปรับสภาพผิวให้เนียนเรียบและนุ่มโดยไปเติมช่องว่างระหว่างเซลล์คอร์

นีโอไซต์ เช่น Glycerol, isopropyl myristate, เคอราติน, คอลลาเจน, อิลาสติน เป็นต้น 

สารท่ีมีสมบัติเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับผิว 3 ประเภทนี้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหรือ

เครื่องส าอางในปริมาณท่ีแตกต่างกันไปตามสูตรของแต่ละบริษัทผู้ผลิตแต่การท่ีสารเหล่านี้จะสามารถดูด

ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการดูดซึมของผิวตามท่ีวารสารผิวหนังสถาบันผิวหนัง 

ฉบับท่ี 2 เดือนตุลาคม 2549 กล่าวถึงต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งของผิวหนังมีค่าการดูดซึมไม่เท่ากัน เช่น ท่ีใบหน้าจะดูดซึมได้ดีกว่าฝ่ามือหรือ   

ฝ่าเท้า                 

2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช้ือชาติ เช่น ความหนาของผิวหนัง ปริมาณเลือดท่ีไหลเวียน 

ปริมาณและชนิดของไขมัน จ านวนเส้นขน hair follicle และอัตราเมแทบอลิซึม                                                                  

3) สภาพของผิวหนัง เช่น การเปียก การชุ่มน้ า (hydration) อุณหภูมิ โรค การบาดเจ็บ          

การกระทบกระแทก 

4) การปิดทับ หุ้มผิวหนัง หรือการปกคลุมผิวหนังด้วยน้ ามัน ยาขี้ผ้ึง หรือครีมท่ีจะท าให้

ผิวหนังเกิดภาวะชุ่มน้ าท าให้สารซึมผ่านผิวหนังได้มากกว่าปกติ                                                                                            

5) ความเข้มข้นของสารและขนาดของพื้นท่ี ซึ่งหากสารหรือยามีความเข้มข้นหรือพื้นท่ีสัมผัส

มากขึ้นจะสามารถซึมผ่านผิวหนังได้มากขึ้นส่วนสารอื่น ๆ ท่ีแสดงในฉลากจะใส่ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มการดูด

ซึมของสารโดยมีผลต่อการปลดปล่อยสารเข้าสู่ผิวหนังหรืออาจมีผลโดยตรงต่อผิวช้ัน stratum corneum 

หรือช่วยในการคงสภาพและสมบัติของสารท่ีออกฤทธิ์หลัก เช่น dimethyl sulfoxide (DMSO), 

dimethylacetamide (DMA)  แอลกอฮอล์ อะซีโทน สารลดแรงตึงผิว (surfectant)    
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ผิวสวยเริ่มต้นความสมบูรณ์ของช้ัน Stratum corneum อยากให้ผิวดูสวยควรหันมาดูแลผิวชั้น

Stratum corneum ให้สมบูรณ์โดยการรักษาระดับ NMFs และ intercellular Iipids ให้สมบูรณ์มาก

ท่ีสุดการท่ีระดับความชุ่มช่ืนในผิวเพียงพอจะช่วยให้ 

- เซลล์ผิวมีความยืดหยุ่นดีถูกท าอันตรายได้ยาก 

- เสริมการทางานของเอนไซม์ท่ีช่วยในกระบวนการผลัดเซลล์ผิวให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ หากผิว

ขาดความชุ่มช่ืนท่ีพอเหมาะเอนไซม์เหล่านี้จะท างานไม่ดี การผลัดเซลล์ผิวจึงรวน ผิวหน้าหมองคล้ า ฝ้า 

กระสะสม รูขุมขนอุดตันเป็นสิว 

- ส่งเสริมให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและท าหน้าท่ีกรองสารท่ีจะผ่านเข้าออกผิวได้ดีและสมบูรณ์

หากผิวขาดความชุ่มช่ืนท่ีพอเหมาะเซลล์ corneocyte จะลีบแบนการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเกิดช่องโหว่

น้ าใต้ผิวระเหยออกง่ายส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกผ่านเข้าไปได้ง่ายท าให้ ผิวหนังอักเสบ เกิดการติดเช้ือ 

เป็นต้น 

- รักษาระดับ pH ของผิว : ผิวที่มี pH ผิวพอเหมาะจะช่วยให้ NMFs ถูกผลิตได้ดี 

- สิวขึ้นน้อยลง : ผิวท่ีขาดความชุ่มช่ืนท าให้เซลล์ผิวเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมีการหลุดหลอก

ผิดปกติและไปอุดตันตามรูขุมขนเมื่อรวมกับน้ ามันท่ีระบายออกไม่ได้จึงเกิดการอุดตันเป็นสิวอุดตัน        

สิวอักเสบ เมื่อผิวชุ่มช่ืนการผลัดเซลล์กลับมาปกติ การอุดตันเกิดน้อยลง สิวลดลง  

- รูขุมขนกระชับ: ผิวที่ชุ่มข้ึนพอเหมาะเซลล์ corneocyte จะมีความอวบอิ่มและพองตัวเบียดกัน

ท าให้รูขุมขนซึ่งอยู่ระหว่างจุดเช่ือมของเซลล์ corneocyte ถูกบีบมัดให้แคบลงผิวจึงดูละเอียดขึ้น ดังนั้น

ในคนท่ีผิวแห้งมาก ๆ นอกจากผิวจะดูหยาบแล้วรูขุมขนก็จะกว้างขึ้น (วารสารผิวหนัง สถาบันผิวหนัง 

ฉบับท่ี 2 เดือนตุลาคม 2549 ) 

 

2.1.5 ผิวหนังชั้นหนังแท้ (Dermis) 

 ช้ันหนังแท้(dermis) มีความหนาประมาณ 0.1-0.5 cm มีต าแหน่งอยู่ระหว่างช้ันหนังก าพร้า

และช้ันรองรับผิวหนังประกอบด้วยช้ันร่างแหของคอลลาเจนเซลล์ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ 

(fibroblasts) ซึ่งท าหน้าท่ีในการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ท่ีประกอบด้วย คอลลาเจน 

(collagen) ลามินิน (laminin) ไฟโบรนิน (fibronin) และ ไวโทรเนกติน (vitronectin) หนังแท้เป็นแหล่ง
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สารอาหาร ระบบภูมิคุ้มกันและระบบค้ าจุนช้ันหนังก าพร้า รวมท้ังเกี่ยวข้องในการควบคุมอุณหภูมิความ

ดันและความเจ็บปวด ช้ันหนังแท้ติดต่อกับเส้นเลือดแดง ต่อมน้ าเหลือง ปลายประสาท ต่อมไขมัน และ

ต่อมเหงื่อ ร่างแหของเส้นเลือดจ านวนมากท าหน้าท่ีในการเป็นแหล่งสารอาหารออกซิเจนซ่อมแซมและ

การตอบสนองภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนัง(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5  โครงสร้างช้ันหนังแท้(dermis) 

ที่มา : Eucerin (2021) 

 

ช้ันหนังแท้นี้ประกอบด้วยช้ันท่ีมีความหนาอยู่เหนือช้ันไขมัน และช้ันมีลักษณะเหมือนคล่ืนอยู่ใต้     

ช้ันผิวหนังก าพร้า ช้ันหนังแท้ เป็นช้ันท่ีความหนา และมีความยืดหยุ่น ประกอบด้วย 2 ช้ันย่อย ๆ ได้แก่ 

1.The lower layer (or stratum reticulare) : เป็นส่วนท่ีอยู่ลึกสุด และมีความหนา ซึ่งในช้ันนี้

จะมีการผลิตของเหลวกั้นช้ันของไขมัน (Subcutis) ไว้อีกด้วย 

2.The upper layer (or stratum papillare) : มีลักษณะของขอบเหมือนคล่ืนกั้นระหว่างช้ัน

หนังก าพร้า     
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2.2 เส้นทางของสารในการซึมผ่านผิวหนัง  
 

การซึมผ่าน (permeation) ในการน าส่งสารทางผิวหนัง เป็นปรากฏการณ์ท่ีโมเลกุลของ

สารส าคัญเคล่ือนท่ีเข้าสู่ผิวหนังโมเลกุลของสารนี้ต้องละลายอยู่ในกระสายยาท่ีเป็นของเหลวหรืออาจเป็น

โมเลกุลของสารท่ีสามารถเกิดการไหลได้ด้วยตัวเองการถา่ยโอนของมวลสารเป็นตามกฎการแพร่ของฟิคส์ 

(Fick’s diffusion law) โดยส่ิงท่ีต้องการเพื่อให้เกิดการแพร่นั่น คือ  ความแตกต่างของความเข้มข้น 

(concentration gradient) 

 เมื่อสารท่ีมีคุณสมบัติละลายน้ าและ/หรือละลายไขมันสัมผัสบนผิวหนังสารดังกล่าวจะเกิดการ

ซึมผ่านผิวโดยการแพร่ไปยังช้ันผิวที่ลึกลงไปท้ังนี้ความสามารถของสารในการซึมผ่านผิวช้ันสตราตัมคอร์

เนียมขึ้นอยู่กับความมีขั้วของสารและขนาดโมเลกุล แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาท่ีพบว่าสารท่ีมีความเป็น

ขั้วสูงมากสามารถซึมผ่านผิวช้ันสตราตัมคอร์เนียมได้ท้ังบริเวณท่ีมีขั้วของคอนิโอไซต์และไขมันระหว่าง

เซลล์ซึ่งเส้นทางการซึมผ่านของสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางหลักได้แก่การซึมผ่านของสารทาง 

เซลล์สตราตัมคอร์เนียมและการซึมผ่านของสารทางท่อหรือรูเปิดทางผิวหนัง

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

2.2.1 การซึมผ่านของสารทางเซลล์สตราตัมคอร์เนียม (transepidermal route)  

เนื่องจากช้ันสตราตัมคอร์เนียมมีโครงสร้างท่ีเกิดจากการเรียงตัวของเซลล์คล้าย อิฐและปูนดังท่ี

กล่าวข้างต้นจึงท าให้โมเลกุลของสารสามารถซึมผ่านได้ 2 รูปแบบ ได้แก่แทรกผ่านทางระหว่างเซลล์คอนี

โอไซต์(intercellular route) และ แพร่ผ่านทางคอร์นีโอไซต์ (transcellular route) 

2.2.2 การซึมผ่านของสารทางช่องเปิดหรือท่อบนผิวหนัง (transappendageal route)         

ช่องเปิดหรือท่อทางผิวหนังประกอบด้วยรูขุมขน (hair follicles) ติดอยู่กับต่อไขมัน (sebaceous 

gland) ต่อมเหงื่อขับออก (eccrine sweat gland) ต่อมเหงื่อไร้ท่อ (apocrine sweat gland) และเล็บ     

สารสามารถซึมสู่ผิวทางช่องเปิดหรือท่อทางผิวหนังดังกล่าวได้โดยพื้นท่ีเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ

ผิวหนังท้ังหมดท่ีเอื้อต่อการขนส่งสาร ดังนั้น เส้นทางนี้จึงส่งผลน้อยต่อการแพร่ผ่านของสารในสภาวะคงท่ี

แต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางส าคัญของการซึมผ่านผิวของสารประเภทไอออนและโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ีมีข้ัว ซึ่ง

ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังช้ันสตราตัมคอร์เนียมได้นอกจากนั้นพอลิเมอร์และอนุภาคคอลลอยด์สามารถ

น าส่งสู่เป้าหมายทางช่องรูเปิดเหล่านี้ได้ เมื่อสารแพร่กระจายผ่านช่องทางต่างๆไปยังช้ันผิวท่ีอยู่ ลึกลงไปก็

จะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดโดยผ่านทางเส้นเลือดฝอย ซึ่งสารท่ีเข้าสู้เส้นเลือดฝอยได้ต้องมีขนาดเล็กกว่า 
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ภาพตัดขวางของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นเลือดฝอยท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งมีค่าประมาณ 200 nm จากเส้นทาง

การขนส่งสารดังกล่าว ท าให้ระบบน าส่งยาท่ีมีขนาดอนุภาคอยู่ ในระดับนาโนสามารถแทรกผ่านผิวหนัง

และท่อบนผิวหนังได้เนื่องจากรูพรุนท่ีอยู่บนพื้นผิวและเมมเบรนส่วนใหญ่มีช่องเปิดหรือทางเข้าในระดับ

เซลล์หรือระดับเล็กว่าเซลล์ในขนาดนาโนเช่นกันดังนั้นอนุภาคขนาดนาโนท่ีมีขนาดมากกว่า 200 nm ขึ้น

ไปอาจไม่สามารถขนส่งสารส าคัญท่ีกักเก็บไวไปถึงเส้นเลือดฝอยได้แต่อาจมีความสามารถในการน า ส่ง

สารท่ีกักเก็บไว้ไปถึงผิวชั้นหนังก าพร้าได้(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 เส้นทางการซึมผ่านของสารท่ีผิวหนัง 

ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. ช่องทางระหว่างเซลล์ (Intercellular route) โดยตัวยาจะแทรกผ่าน (permeation) ช่องว่าง

ระหว่างเซลล์ corneocyte ของช้ัน stratum corneum ท่ีเกาะกันหลวม ๆ ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีตายแล้วเรียง

ซ้อนทับกันเป็นช้ันๆ บางงานวิจัยได้มีการอ้างถึงระยะห่างระหว่าง corneocyte ว่าอยู่ระหว่าง 0.5 - 7 นา

โนเมตร ลงไปยังเซลล์ corneocyte ช้ันถัดลงไปและจึงเกิดการแพร่ (diffusion) ผ่าน lipid matrix 

ระหว่างเซลล์ corneocyte ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นของเหลวที่มีคุณสมบัติละลายในน้ า (aqueous region) 

และช้ันของเหลวท่ีมีคุณสมบัติละลายในน้ ามัน (lipid lamellar) สลับไปเรื่อย ๆ ตลอดช้ัน epidermis 

ดังนั้นโครงสร้างของสารหรือโมเลกุลของตัวยาควรมีลักษณะมีขั้วบางส่วนและไม่มีขั้วบางส่วนจึงจะ

สามารถน าส่งผ่านช่องทางเส้นนี้ได้ถ้าตัวยามีความสามารถละลายในน้ าได้ดีโมเลกุลของตัวยาส่วนใหญ่จะ

ถูกกักเก็บไว้ที่ aqueous region ของผิวในขณะท่ีตัวยาซึ่งมีความสามารถละลายในไขมันได้ดีโมเลกุลของ

ตัวยาส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมหรือกักไว้ใน lipid lamellar region ดังนั้นโมเลกุลของตัวยาท่ีสามารถผ่าน
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ช่องทางนี้ควรมีค่าสัมประสิทธิ์การพาร์ทิช่ันในช่วง 1 - 3 หรือสัดส่วนการละลายระหว่างในน้ ามันและน้ า 

(partition coefficient between octanol and water; log Po/w ~ 1-3) ใกล้เคียงหรือเท่าๆ กัน 

นอกจากนี้โดยท่ัวไปน้ าหนักโมเลกุลของสารควรมีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรถึงอังสตรอมจึงจะ

สามารถแทรกผ่านระหว่างเซลล์corneocyte ได้ 

2. ช่องทางผ่านเซลล์ (Intracellular route) สารหรือตัวยามีค่าการละลาย (solubility) ผ่านได้

ท้ังเซลล์ corneocyte และ lipid matrix ซึ่งค่า log Po/w ของตัวยาควรอยู่ประมาณ 1 ถึง 3 โดยตัวยา

จะมีการดูดซึมและแพร่ผ่านท้ังเซลล์ corneocyte และ lipid matrix สลับกันไปจนกระท่ังถึงเซลล์

เป้าหมายจึงกล่าวได้ว่าตัวยาต้องมีสมบัติท่ีละลายได้ท้ังในน้ ามันและน้ าถึงจะสามารถผ่านช่องทาง 

intracellular นี้ได้ 

3. ช่องทางผ่านท่อหรือรูต่าง ๆ (Transappendageal route) สารหรือตัวยาสามารถถูกดูดซึม

ผ่านผิวหนังในช่องทางนี้ผ่านท่อต่าง ๆ เช่น ท่อต่อมไขมัน ท่อต่อมเหงื่อและรูขุมขนจะเห็นได้ว่าช่องทางนี้

จะสามารถทะลุผ่าน (bypass) ช้ัน stratumcorneum ของช้ัน epidermis เข้าสู่ช้ัน dermis ได้โดยตรง

แต่อย่างไรก็ตามช่องเปิดเหล่านี้มีพื้นท่ีเพียงประมาณ 1 ใน 1,000 (หรือคิดเป็น 0.1% ของพื้นท่ีผิวหนัง

ท้ังหมด) จึงเป็นการจ ากัดปริมาณของสารหรือตัวยาท่ีจะดูดซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังช้ันในอยู่ในตัวโดย

ธรรมชาติในหลายสิบปีท่ีผ่านมาได้มีงานวิจัยถูกตีพิมพ์และอ้างถึงเส้นทางการดูดซึมหรือแพร่ผ่านของสาร

หรือตัวยาเข้าสู่ผิวหนังโดยงานวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า transappendageal route อาจถือเป็น

เส้นทางส าคัญ (เส้นหลัก) ในการน าส่งตัวยาผ่านเข้าสู่ผิวหนัง ดังนั้นสารหรือตัวยาท่ีจะสามารถแพร่ผ่าน

เข้าสู่ผิวหนังง่ายนั้นควรมีสมบัติคร่าว ๆ ดังนี้ 

- ขนาดโมเลกุลของสารน้อยกว่า 500 ล้านตัน 

- ความสามารถในการละลายในน้ าของสารมากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

- ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งการละลายระหว่างน้ ามันกับน้ าหรือค่าสัมประสิทธิ์การพาร์ทิช่ัน

(partition coefficient) อยู่ระหว่าง 10 < Ko/w < 100 

- ปริมาณในการน าส่งของสาร (dose deliverable) น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อวัน 

- ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารเมื่อละลายน้ าควรมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9 

จากเนื้อหาข้างต้น เมื่อมีการท าต ารับยาบนผิวหนังจะเกิดกระบวนการต่าง ๆ ของการดูดซึมตัวยา     

ขึ้นบนผิวหนัง ดังนี้ 
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- กระบวนการกระจายตัว (skin distribution) 

- กระบวนการดูดซึม (skin diffusion) 

- กระบวนการแพร่ผ่าน (skin permeation) 

- กระบวนการซึมผ่าน (skin penetration) 

- กระบวนการแบ่งส่วนการละลายระหว่างน้ าและน้ ามันหรือการพาร์ทิช่ันบนผิวหนั ง  (skin 

partition) (ดร. อังคนา วิชิต, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

2.2.3 การเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนัง 

สารเคมีหรือเครื่องมือท่ีมีส่วนช่วยในการแพร่ผ่านสารส าคัญหรือตัวยามีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญ

ในการเพิ่มความสามารถการซึมผ่านหรือการดูดซึมตัวยาในต ารับเข้าสู่ผิวหนัง เราสามารถแบ่งประเภท

ของการเพิ่มผ่านผิวหนัง (percutaneous enhancers) ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 

1. การเหนี่ยวน าด้วยเครื่องมือ (Physical enhancers) หมายถึงเครื่องมือท่ีมีส่วนช่วยในการ

น าพา ตัวยาเข้าสู่ผิวหนังมากขึ้นโดยอาศัยพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

- พลังงานความร้อน (thermal energy) สามารถเกิดขึ้นได้จากการถูนวด(massage)  

ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ 

- พลังงานเชิงกล (mechanical energy) เช่น การใช้เข็มขนาดเล็ก (microneedle) ท่ิม

ผ่านผิวหนังช้ัน stratumcorneum หรือการใช้ลูกกล้ิงท่ีมีเข็มขนาดเล็ก ๆ ท่ิมทะลุผ่าน

ไปยังผิวหนังช้ัน dermis (derma-roller) 

- พลังงานไฟฟ้า (electrical energy) ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ เหนี่ยวน าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผิวหนังช้ัน stratum corneum ช่ัวคราว ท่ีเรียกว่า 

iontophoresis 

2. สารเคมีเหนี่ยวน า (Chemical enhancers) หมายถึงสารเคมีชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ

ใน สูตรต ารับหรือใช้เป็นตัวท าละลายเพิ่มการละลายของตัวยา สารเคมีเหนี่ยวน าการซึมผ่านผิวหนัง

เหล่านี้เป็นท่ีนิยมใช้มากกว่าการเหนี่ยวน าด้วยเครื่องมือ เนื่องจากมีความยุ่งยากของวิ ธีใช้งานท่ีมีความ

ซับซ้อนน้อยกว่า ส้ินเปลืองน้อยกว่า และสะดวกรวดเร็วต่อการใช้กลไกการท างานของสารเคมีเหนี่ยวน า
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การซึมผ่านผิวหนังเหล่านี้คือ เปล่ียนแปลงคุณสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของผิวหนังขึ้นช่ัวคราวจึงเพิ่ม

โอกาสในการท่ีตัวยาจะซึมผ่านช้ัน stratum corneum เข้าสู่ผิวหนังช้ันในมากขึ้น ดังแสดงในรูป 2.7 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 กลไกการท างานของสารเคมีเหนี่ยวน าท่ีบริเวณช้ันไขมัน 

ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัจจัยภายในและภายนอกระดับโมเลกุลท่ีมีส่วนท าให้เกิดความแก่ของผิวหนัง 

(ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์,2564) 

 

2.3.1 ปัจจัยภายใน  

การเกิดความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม ความเครียด 

ฮอร์โมน เป็นต้น โดยพยาธิสภาพท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ ช้ันหนังก าพร้า (ไม่รวม stratum corneum เนื่องจาก

ผิวหนังช้ันนี้ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง) ช้ันหนังแท้บางลง เส่ือมสภาพ และบริเวณรอยต่อผิวหนังช้ันหนังแท้

กับหนังก าพร้าเกิด flattening หรือมีความแฟบมากขึ้นเนื่องจากการสร้างเซลล์ผิวหนังลดลงเอนไซม์ท่ีท า

หน้าท่ีย่อยสลายคอลลาเจน (collagenase) เกิดความไม่สมดุลและมีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จ านวน

เซลล์ fibroblasts ในช้ันหนังแท้มีจ านวนลดลงท าให้ความสามารถในการสังเคราะห์แมทริกซ์ท่ีอยู่นอก

เซลล์ลดลงเช่นกันส่งผลท าให้ปริมาณคอลลาเจน อิลาสติน ไกลโคสะมิโนไกลแคนและความยืดหยุ่นของ

ช้ันหนังแท้ลดลง โดยสาเหตุของความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายในมีดังนี้ 
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2.3.1.1 กระบวนการเสื่อมของเซลล์ (cellular senescence) 

ในเซลล์ fibroblasts ของผิวหนังปกติ (presenescent dermal fibroblasts) สามารถ

พบเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อยแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ (matrix metalloproteinases, MMPs) เช่น เอนไซม์

ท่ีท าหน้าท่ีย่อยคอลลาเจน (collagenase หรือ metalloproteinase-1, MMP-1) และ stromelysin 

(metalloproteinase-3,MMP-3) โดยเอนไซม์ 2 ชนิดนี้เป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในการย่อยสลายแมทริกซ์ท่ี

อยู่นอกเซลล์ของผิวหนังซึ่งในสภาวะปกติจะพบเอนไซม์ 2 ชนิดนี้ในปริมาณท่ีต่ า ในทางตรงกันข้าม

ปริมาณของ tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMPs) ไ ด้แก่  TIMP-1 และ TIMP-3 จะมี

ปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งมีหน้าท่ียับยั้งเอนไซม์ MMPs ส่วนในเซลล์ fibroblasts ท่ีเกิดกระบวนการแก่ชรา

ของเซลล์ (senescent dermal fibroblasts) จะมีปริมาณ MMPs ค่อนข้างสูงและมี TIMPs ค่อนข้างต่ า

ซึ่งส่งผลท าให้การสังเคราะห์คอลลาเจนลดลง ท าให้โครงสร้างของผิวหนังเกิดการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็น

สาเหตุท าให้เกิดการฝ่อของผิวหนัง  ช้ันหนังแท้ (dermal atrophy) ได้ส่วนอิลาสตินจะมีปริมาณลดลง

เนื่องจากยีนอิลาสติน (elastingene)  มีการแสดงออกลดลงหลังจากอายุ 40 - 50 ปี ท าให้ความยืดหยุ่น

ของผิวหนังลดลง 

2.3.1.2 ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress)  

มีผู้ต้ังสมมติฐานว่าการ เกิดกระบวนการเส่ือมของเซลล์ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความแก่ของ

ผิวหนัง อาจจะเกิดจากภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชันโดยท าให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free radical และ 

reactive oxygen species, ROS) ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะดังกล่าว อนุมูลอิสระในร่างกายมนุษย์

อาจจะถูกสร้างมาจากการสันดาปพลังงานในร่างกาย การได้รับสารเคมีท่ีเป็นพิษบางอย่าง เช่น ยาฆ่า

แมลงกลุ่ม organophosphate หรือการสัมผัสกับแสงแดดนานเกินไป เป็นต้น กลไกของ ROS ท่ีท าให้

เกิดริ้วรอยและความแก่ คือ กระตุ้น growth factor cytokine receptors บนผิวของเซลล์ fibroblasts 

ส่งผลท าให้เกิด  การส่งสัญญาณไปยัง protein kinase แล้วกระตุ้น activating protein-1 (AP-1) ใน

นิวเคลียส การเพิ่มขึ้นของระดับ AP-1 ส่งผลท าให้ปริมาณของเอนไซม์ MMPs เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการ

ท าลายแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ (ภาพท่ี 2.8) นอกจากนี้อนุมูลอิสระยังเป็นสาเหตุยังท าให้เกิด DNA 

damage ซึ่งน าไปสู่การเกิดการหยุดวงจรชีวิตของเซลล์และการตายของเซลล์ (cell cycle arrest and 

apoptosis) 
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ภาพที่ 2.8 กลไกการเกิดการความแก่ของผิวหนังมนุษย์โดยมีอนุมูลอิสระเป็นตัวกระตุ้น                                  

ที่มา : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

 

ดังนั้นการใช้สารต้านออกซิเดชันอาจจะช่วยในการต่อต้านหรือชะลอการเกิดความแก่ของผิวหนัง

ได้ อย่างไรก็ตามการใช้สารต้านออกซิเดชันหรือสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยยังเป็นข้อ

ถกเถียงกันอยู่นอกจากนี้ มีรายงานมากมายท่ีอธิบายเกี่ยวกับการลดลงของเอนไซม์ท่ีช่วยต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (antioxidant enzymes) ซึ่งประกอบไปด้วยเอนไซม์ Cu, Zn-super oxide dismutase 

(SOD), catalase, glutathione peroxidase และ glutathione reductase ซึ่งการลดลงของเอนไซม์

เหล่านี้ส่งผลท าให้เกิดความแก่ของผิวหนังได้ง่ายข้ึน อย่างไรก็ตามมีรายงานบางการวิจัยอธิบายว่าการเกิด

ความแก่ของผิวหนังไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่ง

ได้มีการทดลองในผิวหนังของหนูทดลอง mouse skin พบว่าเอนไซม์ SOD,catalase, glutathione 

peroxidase และ glutathione reductase ยังมีประสิทธิภาพคงเดิมในผิวหนังของหนูทดลองท่ีมีริ้วรอย 
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อย่างไรก็ตามนักวิจัยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การสะสมอนุมูลอิสระเป็นเวลานานจะส่งผลท าให้เกิดความแก่

ระดับเซลล์ (cellular aging)  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าเซลล์ fibloblasts ของผู้สูงอายุมีการสะสม

ของโปรตีนที่ถูกออกซิไดซ์ (oxidized proteins) ท่ีสูงกว่าและไม่สามารถขจัดโปรตีนดังกล่าวออกไปได้ 

2.3.1.3 การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน 

เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนท่ีส าคัญมากท่ีท าให้เกิดการแสดงออกลักษณะเพศหญิง ฮอร์โมน

นี้ถูกสร้างมาจาก follicles ของรังไข่ corpus luteum และรก จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวียนนา 

(University of Vienna) ในผู้หญิงชาวยุโรปท่ีอยู่ในช่วงวัยหมดประจ าเดือน นอกจากนี้ยังพบว่าเอสโตร

เจนมีบทบาทส าคัญในการป้องกันการเกิดริ้วรอยโดยการเพิ่มความชุ่มช้ืน (skin hydration) และปริมาณ

คอลลาเจนในผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหลายการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าการใช้เอสโตรเจนทาลง

บนผิวหนัง (skin application) สามารถเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในช้ันหนังแท้ได้ กลไกของเอสโตรเจนท่ี

ท าให้การสร้างคอลลาเจนในช้ันหนังแท้เพิ่มขึ้น คือ สามารถเพิ่มปริมาณ type I procollagen mRNA 

และ type I procollagen protein ในท้ังเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ เอสโตรเจนยังเพิ่มการสร้าง 

transforming growth factor beta (TGF- β) ท้ั ง โปรตีนและ mRNA ซึ่ ง เป็น ท่ีทราบกัน ดีแล้วว่า     

TGF- β สามารถช่วยการกระตุ้นการสร้าง fibroblasts และแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ ดังนั้น การลดลงของ

เอสโตรเจนเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งท่ีส าคัญท าให้เกิดความแก่ของผิวหนังได้ 

2.3.1.4 การเกิด Advanced glycation end-products (AGEs)  

ก า ร เ กิ ด  AGEs นั้ น เ กิ ด จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะห ว่ า ง น้ า ต า ลก ลู โ ค ส ใน รู ป รี ดิ ว ซ์   

(reducingglucose) กับโปรตีน ไขมัน หรือกรดนิวคลีอิก ท าให้เกิดเป็นการประกอบเชิงซ้อน ซึ่งท าให้สาร

ชีวโมเลกุลในร่างกายเสียสภาพในกรณีของริ้วรอยจะเป็นคอลลาเจนในช้ันหนังแท้โดยท่ัวไปแล้วภาวะนี้จะ

เกิดในผู้ป่วยท่ีเป็น hyperglycemia ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดความแก่ของผิวหนังได้ง่ายกว่า

คนปกติ 

2.3.2 ปัจจัยภายนอก 

การเกิดความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสแสงอัลตร้าไวโอ

เล็ต (ultraviolet, UV) ในแสงแดด มีรายงานว่าการเกิดริ้วรอยบนใบหน้ามากกว่า 80 % เกิดจากการ

สัมผัสแสงแดดหรือเรียกว่า photoaging ในทางคลินิก photoaging มีลักษณะปรากฏให้เห็นเด่นชัด คือ 
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ผิวขาดความยืดหยุ่น ผิวหยาบแห้ง การเกิดสร้างเม็ดสีท่ีผิดปกติ เกิดร่องลึกหรือริ้วรอย และมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของผิวหนังช้ัน epidermis คือ ช้ัน epidermis หนาขึ้น (hyperplasia) และเกิด

การเปล่ียนแปลงของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ัน dermis ได้แก่ คอลลาเจน เส้นใยอิลาสติน และไกลโค

สะ มิโนไกลแคน ซึ่งการเกิดความแก่ของผิวหนังท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกมีลักษณะดังนี้  

2.3.2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงของแมทริกซ์ที่อยู่นอกเซลล์  

(extracellular matrix changes )   

คอลลาเจนและอิลาสตินเป็นส่วนประกอบหลักของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ันหนังแท้

นอกจากนี้ แมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ันนี้ยังประกอบไปด้วยไกลโคสะมิโนไกลแคน ซึ่งจะช่วยดูดซับ

โมเลกุลของน้ า ท าให้ผิวมีความชุ่มช้ืน กระบวนการของการเส่ือมสลายของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ในช้ัน

หนังแท้ยังคงเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ แต่ความรู้ในปัจจุบันของการเส่ือมสลายของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ใน

ช้ันหนังแท้จะเกี่ยวกับการเส่ือมสลาย/เส่ือมสภาพและปริมาณท่ีลดลงของคอลลาเจน อิลาสติน และไกล

โคสะมิโนไกลแคน การเส่ือมสลายของคอลลาเจนท่ีอยู่ในช้ันหนังแท้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ 

dermal proteinase activity ซึ่งเอนไซม์นี้ถูกกระตุ้นโดย neutrophils, IL-1α, IL-6, และ TNFα ซึ่ง

เป็นสารส่ืออักเสบท่ีหล่ังเมื่อผิวสัมผัสกับแสงแดด จากการศึกษาทาง histochemistry พบว่า การลดลง

ของคอลลาเจนและอิลาสติน เป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิด photo-aging skin อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น

ของ metalloproteinase activity โดยเฉพาะ matrix metalloproteinase-9 หรือ MMP-9 เป็นส่วน

หนึ่งท่ีท าให้เกิด skin photo-aging 

2.3.2.2 การเพิ่มขึ้นของ matrix metalloproteinases (MMPs) และการส่งทอด 

สัญญาณเข้าสู่เซลล์(cellular signal transduction)  

MMPs เป็นเอนไซม์ในร่างกายท่ีท าหน้าท่ีย่อยสลายของแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์โดยมี 

calcium และ zinc เป็น co-factor ท่ีช่วยเร่งการท างานของเอนไซม์นี้ เอนไซม์นี้ท าให้เกิดการเส่ือมสลาย

ของ แมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ซึ่งประกอบไปด้วยคอลลาเจน อิลาสตินและไกลโคสะมิโนไกลแคน MMPs ใน

ร่างกายของมนุษย์สามารถพบได้หลายชนิดแต่ MMPs ท่ีเกี่ยวข้องกับการเส่ือมสลายแมทริกซ์ท่ีอยู่นอก

เซลล์  เช่น- MMP-1 หรือเรียกอีกอย่างว่า collagenase ท าหน้าท่ีเป็นท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ี

ย่อยสลายคอลลาเจน type I และ III 
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- MMP-2 หรือเรียกอีกอย่างว่า gelatinase-A ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อยคอลลาเจนท่ี

กระจายอยู่ในบริเวณรอยต่อผิวหนังช้ันหนังแท้กับหนัง ก าพร้า (dermal-epidermal junction) 

- MMP-3 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า stromelysin-1 ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ ท่ีย่อยสลาย      

คอลลาเจนต่อจาก  MMP-1 

- MMP-9 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า gelatinase-B ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยสลายคอลลาเจน

ต่อจาก MMP-1 เหมือนกับ MMP-3 ในสภาวะร่างกายท่ีปกติ ปริมาณของ MMPs จะค่อนข้างต่ าอย่างไรก็

ตาม MMPs สามารถถูกกระตุ้นโดยการสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดท้ังในเซลล์เพาะเล้ียงและในส่ิงมีชีวิต              

(In vitro cultured celland In vivo) การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การฉายรังสียูวีลงบนผิวหนังท า ให้

ปริมาณ type I collagen ลดลงภายใน 24 ช่ัวโมง กลไกการเพิ่มขึ้นของ MMPs เช่นMMP-1 เมื่อสัมผัส

กับรังสียูวีในแสงแดดยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม Fisher และคณะได้เสนอกลไกเกี่ยวกับการเพิ่มข้ึน

ของ MMPs และการส่งทอดสัญญาณเข้าสู่เซลล์ (cellular signal transduction หรือกระบวนการท่ี

เซลล์รับรู้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกแล้วส่ง ทอดสัญญาณนั้นเข้าสู่ภายในเซลล์ ซึ่งน าไปสู่การตอบสนอง

ของเซลล์) เมื่อสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดไว้ว่า รังสียูวีสามารถกระตุ้น growth factor cytokine 

receptors บนผิวของเซลล์ fibroblasts ส่งผลท าให้เกิดการส่งสัญญาณไปยัง protein kinase แล้ว

กระตุ้น activating protein-1 (AP-1) ในนิวเคลียส การเพิ่มขึ้นของระดับ AP-1 ส่งผลท าให้ปริมาณของ

เอนไซม์ MMPs เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการท าลายแมทริกซ์ท่ีอยู่นอกเซลล์ ส่งผลท าให้เกิด skin photo-aging 

นอกจากนี้ Fisher และคณะยังได้อธิบายกลไกการเกิดskin photo-aging ไว้ว่า รังสียูวีในแสงแดดยัง

กระตุ้นการท างานของ mitogen-activated protein (MAP) kinase ท าให้เกิดการสร้าง MMPs เพิ่มมาก

ขึ้น ดังภาพท่ี 2.9 
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ภาพที่ 2.9 กลไกการเกิดความแก่ของผิวหนังมนุษย์โดยมี UV เป็นตัวกระตุ้น 

ที่มา : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
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2.4 การป้องกันและการรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพ 

 

ในการป้องกัน และรักษาความแก่ของผิวหนังมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557) 

2.4.1. การป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพ 

1.การป้องกันรังสี UV โดยการทาผลิตภัณฑ์กันแดด (Prevention of UV penetration by 

sunscreen products) ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การสัมผัสแสงแดดเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิด

ความแก่ของผิวหนังการป้องกันแสงแดด (photoprotection) เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยชะลอการเกิดความแก่

ของผิวหนังได้ วิธีท่ีนิยมในการป้องกันแสงแดดคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะมี

ส่วนผสมของสาร ป้องกันแสงแดดปัจจุบันสามารถแบ่งสารกันแดดเป็น 2 กลุ่ม คือ สารกันแดดแบบ

กายภาพ (physical sunscreen) และสารกันแดดแบบเคมี (chemical sunscreen) โดยท่ีสารกันแดด

แบบกายภาพมีลักษณะ เป็นอนุภาคซึ่งสามารถสะท้อนรังสี UV ท าให้สามารถป้องกันรังสี UV ได้ ส่วนสาร

กันแดดแบบเคมี จะมีความสามารถในการดูดกลืนรังสี UV แล้วคายรังสีท่ีมีพลังงานต่ ากว่า (หรือความยาว

คล่ืนสูงกว่า เช่น รังสีอินฟราเรด เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสาร

กันแดด กายภาพและเคมีเพื่อให้ได้ระดับการปกป้องผิวจากรังสี UVB (SPF) และระดับการปกป้องผิวจาก

รังสี UVA (PA) ตามท่ีต้องการและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดตลอดอายุการใช้งาน  

2.การป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระจากรังสี UV (Prevention of UV-induced ROS) ตามท่ีได้

กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเกิดความแก่ของผิวหนัง อาจจะเกิดจากภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชัน ซึ่งอนุมูล

อิสระเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะดังกล่าว จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่ามีสารหลายชนิดท่ีน ามาใช้ในการ

ต้านอนุมูลอิสระท่ีเกิดจาการสัมผัสแสงแดด เช่น vitamin E, vitamin C, coenzyme Q, polyphenols 

และ carotenoids โดยมีการศึกษาในหลอดเซลล์เพาะเล้ียง fibroblasts ท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยแสง UV 

พบว่า coenzyme Q10 สามารถยับยั้งเอนไซม์ MMP-1 โดยการยับยั้งการสร้าง cytokines ท่ีถูกสร้างมา

จาก keratinocytes เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด เกี่ยวกับฤทธิ์ในการต้าน

อนุมูลอิสระท่ีเกิดจาการสัมผัสแสงแดดในผิวหนังของมนุษย์  
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3.การป้องกันการอักเสบจากรังสี UV  (Prevention UV-inducedinf  lammation) การป้องกัน

การอักเสบจากรังสี UV เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยป้องกันการเกิดความแก่ของผิวหนังได้ เช่น coenzyme Q10 

สามารถลดการอักเสบเนื่องจากสามารถการยับย้ังการสร้าง cytokines ท่ีถูกสร้าง มาจาก keratinocytes 

ได้เป็นต้น 

4.การจ ากัดพลังงาน (Caloric restriction) อาหารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีสัมพันธ์กับการ

เกิดความแก่ของผิวหนังเนื่องจากมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าคอลลาเจนท่ีผิวหนัง (skin collagen) 

ของหนูทดลองท่ีมีการจ ากัดพลังงานจะมีการสะสมของ AGEs ลดลง ดังนั้นการจ ากัดพลังงานจากการ

รับประทานอาหารให้น้อยลงอาจจะช่วยป้องกันการสะสมของ AGEs ซึ่งสามารถช่วยชะลอการเกิดความ

แก่ของผิวหนังได้  

5.การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมเอสโตรเจนทาลงบนผิวหนังมีการศึกษาหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า    

การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมเอสโตรเจนทาลงบนผิวหนังสามารถเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในช้ันหนังแท้ได้ซึ่ง

กลไกเพิ่มการสร้างคอลลาเจนผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามการใช้ดังกล่าวอาจจะท าให้เกิด

ผ่ืน     (skin rash) ได้  

6.การใช้ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร ท่ี ช่วยป้องกันการเกิด AGEs (Food Supplement for 

preventing AGEs) การเกิด AGEs มีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้น สารต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชันมี ส่วนช่วยป้องกันเกิด AGEs และช่วยชะลอการเกิดความแก่ของผิวหนังได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารท่ีดีฤทธิ์ดังกล่าว เช่น ascorbic acid, α-tocopherol, niacinamide, pyridoxal, sodium 

selenite, selenium yeast, trolox, rivoflavin, zinc และ manganese สามารถยับยั้ง glycation กับ

โปรตีนอัลบูมินในหลอดทดลอง เป็นต้น 

 

2.4.2. การรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพ 

1.การใช้อนุพันธ์ของวิตามินเอทาลงบนผิวหนัง อนุพันธ์ของวิตามินเอท่ีนิยมใช้ทาลงบนผิวหนัง 

เพื่อลดความรุนแรงของริ้วรอยท่ีเกิดจากความแก่ คือ All-trans-retinoic acid (ATRA) โดยการเพิ่ม fiber 

components ในช้ันหนังแท้ อย่างไรก็ตาม ATRA จะต้องใช้เวลายาวนานหลายเดือนในการรักษาริ้วรอย

ท่ีเกิดจากความแก่และยังท าให้เกิดอาการ ระคายเคือง คัน และแสบร้อนได้ ดังนั้นจึงมีอนุพันธ์ของสารดัง

กล่าวคือ N-retinoyl-D-glucosamine เป็น retinoic acid agonist ซึ่งช่วยลดริ้วรอยโดยเฉพาะร่องลึก

จาก photoaging โดยไม่ก่อให้เกิดการ ระคายเคือง (irritation)  
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2.การใช้สารลอกผิว (chemical peels) การใช้สารลอกผิวจะท าให้ริ้วรอยตื้นๆท่ีเกิดจากความแก่

จางลงได้ เช่น α-hydroxy acid, salicylic acid หรือ trichloroacetic acid เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ

ใช้สารลอกผิวติดต่อเป็นเวลานาน อาจจะท าให้ผิวไวต่อแสงแดดได้  

  3.การท า laser resurfacing การท า laser resurfacing เป็นการรักษาริ้วรอยท่ีเกิดจากความแก่

โดยอาศัยหลักการคือ ท าลายพันธะของเซลล์ผิวหนังท าให้เกิดการลอกเป็นจุดเล็ก ๆ ต้ืนๆ ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสร้างขึ้นมาใหม่  ท าให้ริ้วรอยจางลงได้ ตัวอย่างเช่น fractional CO2 laser เป็น

ต้น  

4.การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุ(radiofrequency) การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุในการรักษาริ้วรอยท่ีเกิดจาก

ความแก่จะอาศัยพลังงานของคล่ืนวิทยุเพื่อ ไปกระตุ้นผิวชั้นบนและบางส่วนของผิวช้ันล่าง ท าให้เกิดการ

กระตุ้นคอลลาเจนให้หดกระชับหรือกระตุ้น ให้เกิดการสร้างใหม่แต่วิธีนี้จะอาจจะท าให้เกิดอาการปวด

และอักเสบได้ 
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2.5 แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

 

จากสถิติโลก  มีปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงามส่วน

บุคคลเป็นท่ีนิยมมากในแต่ละภูมิภาคโดยเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ 

ยุโรปตะวันตก และลาตินอเมริกา ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 สถติิโลก  ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงาม 

ที่มา : www.portal.euromonitor.com 

ในปี 2013-2018 ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงาม

ส่วนบุคคล มีการเติบโตของธุรกิจด้านความงามและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 5 อันดับ ดังนี้ 

อันดับ 1 คือ Mass Beauty and Personal Care ท่ีมียอดขายเฉล่ียสูงถึง 147,085.3 ล้านบาทต่อปี  

อันดับ 2 คือ ผลิตภัณฑ์ดแูลผิว (Skin Care) มียอดขายเฉล่ีย 82,330.4 ล้านบาทต่อปี  

อันดับ 3 คือ Premium Beauty and Personal Care มียอดขายเฉล่ีย 39.128.1 ล้านบาทต่อปี  

อันดับ 4 คือ Prestige Beauty and Personal Care มียอดขายเฉล่ีย 37,913.2 ล้านบาทต่อปี และ 

อันดับ 5 คือ Hair Care มียอดขายเฉล่ีย 31,173.2 ล้านบาทต่อปี 

http://www.portal.euromonitor.com/
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ภาพที่ 2.11 ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและการดูแลสุขภาพด้านความงาม 

ที่มา : www.portal.euromonitor.com 
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ตลาดเครื่องส าอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา

มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของไทยอยู่ท่ีประมาณ 2.51 แสนล้านบาท การเติมโตเฉล่ียต่อปี

ประมาณร้อยละ 7.6 (ปี 2556-2560) ส าหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องส าอางท่ีครองสัดส่วนสูงถึง             

ร้อยละ 46.8 ของมูลค่าตลาดเครื่องส าอางในประเทศคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) โดยแยกเป็น

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสัดส่วนร้อยละ 84 และดูแลผิวร่างกายสัดส่วนร้อยละ 16 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตลาด

เครื่องส าอางท่ีน่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีการเติบโตท่ีสูงกว่าเครื่องส าอาง

ประเภทอื่นโดยเติบโตถึงร้อยละ 8.7 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศมลภาวะต่าง ๆ ท าให้ความ

ต้องการเครื่องส าอางท่ีช่วยปกป้องหรือซ่อมแซมผิวได้รับความนิยมผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจะมีท้ังครีม โลช่ัน 

เจล อิมัลช่ัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เซรั่ม 

 

2.6 ความรู้เกี่ยวกับเกลือหิมาลายัน 

 
เกลือหิมาลายัน (Himalayan Salt) ท่ีมาและความหมาย Hendel and Peter (2001) อธิบาย

ว่าเกลือหิมาลายันเป็นเกลือท่ีมีประโยชน์สูงสุดและสะอาดท่ีสุดท่ีมีอยู่ในโลก โดยเกิดจากการท่ีพลังงาน

แสงแดดจากพระอาทิตย์ท าให้ทะเล ในยุคหลาย ร้อยล้านปี เกิดการแห้งเกิดเป็นผลึกของเกลือ โดยกาย

วิภาคของเกลือหิมาลายัน เกลือสีชมพูของเทือกเขาหิมาลายันเป็นผลมาจากน้ าในสมัยโบราณท่ีระเหย

อย่างช้า ๆ ท าให้เหลือเพียงเกลือท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งในท่ีสุดก็ถูกน าไปผสมกับวัสดุอื่น ๆ ท่ีเหลือจาก

ก้นทะเล เช่นดินเหนียวและหินภายใต้แรงกดดันของเปลือกโลกมหาศาลวัสดุเหล่านี้ถูกหลอมรวมเข้า

ด้วยกันเมื่อเทือกเขาหิมาลายันก่อตัว ขึ้นโดยห่อหุ้มทับถมเกลือพร้อมกับดินหินและสารอินทรีย์อื่น ๆ ท่ีอยู่

ลึกเข้าไปในภูเขาในระหว่าง กระบวนการขุดเกลือดิบจะถูกขุดแยกออกมาเป็นก้อนหินขนาดใหญ่และเป็น

บล็อก เกลือดิบนี้ก็จะรวมไปด้วยส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ก้อนหิน, ก้อนกรวด, ดิน

เหนียว) จะมีการย่อยหินเกลือให้แตกออกเป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อการขนส่งออกนอกเหมือง ซึ่งท าให้เกลือมีส่ิง

ปนเปื้อน เพิ่มเติม เช่น พวกเส้นใย,ก้อนหิน, ส่ิงสกปรกและฝุ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กระบวนการ

อย่างระมัดระวังหลายระดับเพื่อก าจัดวัสดุท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหล่านี้ให้หมดก่อนบรรจุภัณฑ์เพื่อ

การจ าหน่ายส าหรับการบริโภค 
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2.6.1 ประเภทเกลือหิมาลายัน 

แร่หินเกลือหิมาลายันมีหลายเฉดสีตามธรรมชาติ สีของคริสตัลแตกต่างกันไปต้ังแต่สีขาวบริสุทธิ์           

สีชมพูส้มไปจนถึงสีแดงเข้มและบางครั้งก็มีส่วนผสมของท้ังหมด สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของ สีเกลือ

แร่คริสตัลหิมาลายัน เกิดจากการท่ีธาตุเหล็กของเกลือถูกแช่พร้อมกับแร่ธาตุอื่น ๆ กว่า 80 ชนิดภายใน

ผลึกเกลือ ยิ่งมีธาตุเหล็กมากขึ้นก็จะยิ่งมีสีชมพูส้มและแดงปรากฏในคริสตัลมากขึ้น ในเกลือหิมาลายัน

เช่นเดียวกับคริสตัลแร่ธาตุและอัญมณีอื่น ๆ ท่ีเมื่อมีค่าหากมีเหล็กอยู่จะเปล่ียนสีเป็นสี ชมพู / แดง / ส้ม 

ตัวอย่างเช่น Selenite (โดยท่ัวไปเป็นสีขาว) เมื่อมีธาตุเหล็กผสมอยู่ในระดับหนึ่งจะ เป็นสีส้มสดใส หรือ 

แอเมทิสต์ท่ีเป็นอัญมณีล้ าค่าในกลุ่มตระกูลแร่ควอทซ์เมื่อผ่านความร้อนและ ความดันและการแช่เหล็กท่ี

เข้มข้นแอเมทิสต์จะกลายเป็น ‘ซิทริน’ ซึ่งมีสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มเข้มขึ้น (Himanlayan Salt Factory, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 ภาพแสดงประเภทของเกลือหิมาลายัน 

ที่มา : https://www.himalayansaltfactory.com.au/about-himalayan-salt/different-colours-

of-himalayan-salt/ 
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ส าหรับเกลือแร่คริสตัลหิมาลายันสีขาว โดยท่ัวไปพบในส่วนนอกของเหมืองเกลือ โดยเกลืแร่

คริสตัล หิมาลายันสีขาวมีธาตุเหล็กต่ าในผลึก เกลือแร่หิมาลายันสีขาวไม่เหมือนเกลือหิมาลายันโดยท่ัวไป

โดยอาจมีราคาสูงกว่า โดยเมื่ออยู่ในรูปแบบท่ีเป็นโคมไฟเกลือเกลือหิมาลายันสีขาว ซึ่งแม้ว่ามีคุณสมบัติ

ในการรักษาเหมือนกันเมื่อถูกความร้อนจะปล่อยไอออนลบซึ่งจะท าให้อากาศโดยรอบบริสุทธิ์ได้ดี 

-เกลือแร่หิมาลายันสีชมพูซึ่งเป็นส่ิงท่ีเกลือคริสตัลหิมาลายันเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป เกลือแร่             

หิมาลายันสีชมพูเป็นสีชมพูท่ีมีท้ังสีขาวและสีแดง  

-เกลือแร่คริสตัลหิมาลายันสีแดง สีแดงเข้มและสีส้มในเกลือหิมาลายันสีแดงนั้นเกิดจากธาตุเหล็ก

ท่ีสูงขึ้นกว่าสีชมพู 

-เกลือแร่คริสตัลหิมาลายันสีด า หรือท่ีเรียกว่า ‘Kala Namak’  ไม่ใช่สีด า แต่เป็นสีเทาอมแดง 

มากกว่าเกลือหิมาลายันสีด าเป็นสารประกอบแร่ธาตุเชิงซ้อนท่ีมีปริมาณก ามะถันและรสชาติเข้มข้นมาก 

เกลือหิมาลายันด ามักใช้ในการปรุงอาหารอินเดียแท้ๆ เพราะมีรสชาติเด่นและมีแร่ธาตุท่ีเข้มข้นสูง  

-เกลือแร่คริสตัลหิมาลายันทุกสีอุดมไปด้วยแร่ธาตุและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อหลอดไฟภายใน

หลอดให้ความร้อนแก่ผลึกเกลือเกลือหิมาลายันจะปล่อยไอออนลบซึ่งต่อต้านไอออนของ ‘มลพิษ’ ท่ีเป็น

บวกในอากาศไม่ว่าหลอดจะมีสีอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่พบว่ายิ่งคริสตัล ภายในโคมไฟเกลือมีสี

เข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีสงบเงียบมากขึ้นเท่านั้น  

เมื่อพูดถึงการรับประทานเกลือแร่หิมาลายันควรมีความสมดุลของสีเช่น ; ชมพูขาวและแดง บาง

คนเช่ือว่ายิ่งเกลือมีสีเข้มก็ยิ่งมีแร่ธาตุมากขึ้นดังนั้นจึงมีคุณภาพดีและดีต่อสุขภาพของคุณซึ่งไม่ ถูกต้อง

ท้ังหมดเพราะความเข้มของสีเป็นเพียงธาตุเหล็ก หรือก ามะถันเท่านั้น  

 

   2.6.2 ประโยชน์ของเกลือหิมาลายัน 

เกลือหิมาลายันส่วนใหญ่จะได้รับการน าเสนอในมิติของวัตถุดิบท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า

เกลือแกงปกติ (Drake & Drake, 2011) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เกลือหิมาลายันมีสารอาหารท่ีจ าเป็น

หลายชนิด รวมไปถึงมีธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม และเกลือแร่ภายในเกลือหิมาลายันนั้นมีมากถึง 84 

ชนิด (ul Hassan, Din & Ali, 2017).  

แร่ธาตุมากกว่าเกลือท่ัวไปถึง 84 ชนิด แร่ธาตุต่างๆท่ีจ าเป็นก็คือเกลือแร่ต่างๆท่ีร่างกายมีความ

ต้องการใช้ต่อวัน ประมาณ 100 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าส าหรับแร่ธาตุบางอย่าง อย่างเช่น ธาตุไอโอดิน 
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ร่างกายมีความต้องการใช้ในจ านวนเพียงเล็กน้อย 0.1 มิลลิกรัม เท่านั้น แต่ขนาดท่ีร่างกายมีความต้องการ

จ านวนน้อย หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ มันกลับจะท าให้สุขภาพเกิดความเสียหายได้ 

• โครเม่ียม (Cr) สามารถช่วยให้ร่างกายเผาไหม้น้ าตาล ท าให้มีพลังงาน ขณะเดียวกันก็ช่วย

ป้องกันไม่ให้ท่อหลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับความ เสียหาย แหล่งของอาหารตามธรรมชาติ

ได้มาจาก ตับ  บรูเออร์ยีสต์ พริกไทยด า ใบไธม์ เนื้อวัว สัตว์ปีก บร็อคโคล่ี ร าข้าวและข้าวจ าพวกเมล็ด

ต่าง ๆ 

• ทองแดง (Cu) จ าเป็นส าหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและการสร้างพังผืดเนื้อเยื่อ และยัง

เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก ตับวัว ตับไก่ ปู ช็อกโก

เเล็ต เมล็ดพืชต่าง ๆ ผลไม้ ถั่วและเม็ด(แข็ง)ของผลไม้ 

• ไอโอดิน (I) ต่อมไทรอยด์ใช้ในการสร้างฮอร์โมนต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญมากในการสร้างความ

เจริญเติบโตของร่างกาย ใช้ในการสร้างเซลล์ สร้างใยประสาทและสร้างกระดูกและสร้างสุขภาพของจิตให้

ดีขึ้น แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก กุ้ง หอย ปู ปลา เคลพ์ (สาหร่ายทะเลสีน้ าตาลขนาดใหญ่)  

• เหล็ก(Fe) ใช้ในการสร้างฮีโมโกลบิน โปรตีนที่ท าออกซิเจนให้ไหลหมุนเวียนไปท่ัวร่างกาย มีส่วน

ในการสร้างฮอร์โมนบางชนิด สร้างเซลล์พังผืดเนื้อเยื่อ และสร้างตัวกลางส่ือประสาทสมอง ซ่อมแซมระบบ

ภูมิคุ้มกันชีวิต แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก ตับ เนื้อ สัตว์ปีก ถั่ว เม็ด(แข็ง)ผลไม้ ผลไม้แห้ง 

เมล็ดพืชต่างๆและพืชผักท่ีมีใบสีเข้ม 

• มังกานีส(Mn) สารต่อต้านอนุมูลอิสระ มีบทบาทส าคัญในด้านปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

สร้างพลังงาน การสร้างเซลล์ประสาท ช่วยในกระบวนการย่อย การสร้างกล้ามเนื้อให้มีการหดเกร็งตัว 

และการสร้างกระดูก แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก พืชผัก ผลไม้และเมล็ดผลไม้(เปลือกแข็ง)  

• โมลิบดีนัม (Mo) สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายยังคงสุขภาพท่ีดีด้วยการล้างสารพิษ

จากโซเดียมซัลเฟตและสาร ประกอบท่ีมาจากก ามะถัน แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก นม ถั่ว 

ขนมปังและเมล็ดข้าว 
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• ซิลิเนียม (Se) อาจจะช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งบางอย่างและโรคหัวใจ และยังช่วยกระตุ้น

ระบบภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับร่างกาย แหล่งของอาหารตามธรรมชาติได้มาจาก บร็อคโคล่ี เห็ด กะหล่ าปี 

ขึ้นฉ่ายฝรั่ง แตงกวา หัวหอมและหัวกระเทียม 

• สังกะสี (Zn) มีส่วนในการสร้างโครงสร้างของร่างกายและการสร้างเครือข่ายของเซลล์ 

เช่นเดียวกับการสร้างเอนไซม์ต่างๆมากกว่า 200 ชนิด นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญในการสมานแผล แหล่ง

ของอาหารตามธรรมชาติได้มาจากหอยนางรม เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อปู ตับวัว ตับหมูและปลายร าข้าว                

(ศูนย์สุขภาพ เอกะ ฟอร์เอเวอร์ ยัง,2022) 

เกลือหิมาลัยสีชมพูสามารถเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้โดยการน าลูกประคบเกลือหิมาลัยมา

ประคบตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีมีอาการปวด เพื่อให้แร่ธาตุจากเกลือหิมาลัยซึมเข้าสู่ร่างกายและ       

ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ หรือหากใครมีอาการท้องผูกก็ใช้ลูกประคบตามแนวล าไส้ใหญ่ ก็ช่วยบรรเทา

อาการท้องผูกได้เช่นกัน และเมื่อใช้ลูกประคบเกลือหิมาลัยเรียบร้อยแล้วให้เก็บเข้าตู้เย็นแล้วน ากลับมาใช้

ใหม่ได้ 

เกลือหิมาลัยช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกาย  เกลือหิมาลัยสีชมพูมีสารอิเล็กโทรไลต์ เป็นสาร

ท่ีก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าในร่างกายช่วยกระตุ้นการท างานของหัวใจ ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตท างานได้ดี

มากขึ้นและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อีกด้วย การนอนแช่น้ าเกลือหิมาลัยสีชมพูจะช่วยขจัด

โลหะหนักออกจากร่างกาย ปรับความสมดุลของน้ าตาลในเ ลือด ท้ังยังช่วยในการขัดผิวกระตุ้นการ

ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมถึงช่วยแก้ปัญหาโรคผิวหนังต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีท าให้ผิวพรรณและ

ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีท าให้ร่างกายผ่อนคลายและสบายตัวอีก

ด้วย 

เกลือหิมาลัยช่วยลดรอยช้ าใต้ตาได้เหมาะแก่การท าสปาและใช้ในการดูแลผิวพรรณ เพื่อสุขภาพ

และความงามต่าง ๆ แม้กระท่ัง ลดลอยช้ ารอบดวงตา โดยการผสมเกลือหิมาลัย 1 ช้อนชาในน้ าร้อนครึ่ง

ถ้วย จากนั้นให้ใช้ผ้าหรือส าลีชุบน้ าเกลือหิมาลัย แล้วน ามาปิดไว้ที่ดวงตาเป็นระยะ เวลา 5-10 นาที รอย

ช้ าใต้ดวงตาก็จะค่อย ๆ จางลงไปนั่นเอง 

เกลือหิมาลัยช่วยลดความมันบนใบหน้าได้  วิธีการแก้ปัญหาผิวมัน โดยการน าเกลือหิมาลัยมา

ผสมกับน้ าในขวดสเปรย์เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นน าผ้าขนหนูชุบน้ าอุ่นปิดหน้าไว้เป็นเวลา 5 นาที หลังจาก

นั้นน าสเปรย์น้ าเกลือท่ีได้มาฉีดท่ีหน้า ท้ิงไว้ 3-5 นาทีแล้วเช็ดออก ซึ่งจะช่วยลดการเกิดสิวบริเวณใบหน้า
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ได้ ส าหรับวิธีลดการเป็นสิวและผดผ่ืนท่ีแผ่นหลังและล าตัว ให้ผสมเกลือหิมาลัยกับน้ าอุ่นลงในอ่างอาบน้ า

แล้วนอนแช่ในอ่าง สักพักร่างกายจะดูดซึมแร่ธาตุจากเกลือหิมาลัย ท าให้ลดการอักเสบติดเช้ือของผิวหนัง

และผิวพรรณสวยงามยิ่งขึ้น 

เกลือหิมาลัยใช้สครับผิวได้ เกลือหิมาลัยนอกจากจะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย บรรเทาอาการ

ภูมิแพ้ ลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ ในร่างกายแล้ว ยังสามารถน าเกลือหิมาลัยมาสครับผิวหน้าให้สวยใส ท้ัง

ยังช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นสิว ฝ้า กระ อีกท้ังเกลือหิมาลัยยังช่วยผลัดเซลล์ผิวท่ีตาย

แล้วให้หลุดลอกออกมาได้เป็นอย่างดี พร้อมเผยผิวที่ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติได้อีกด้วย 

เกลือหิมาลัยช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ไม่ใช่แค่แคลเซียมเท่านั้นท่ีจะช่วยสร้าง

ความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันได้ดี แต่เกลือหิมาลัยก็มีคุณสมบัติท่ีไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียว 

โดยเฉพาะเมื่อมีอาการปวดตามข้อต่าง ๆ แค่น าเกลือหิมาลัยมาประคบบริเวณท่ีปวด ท าบ่อย ๆ อาการ

ปวดก็จะค่อยๆ ทุเลาลงและหายไปอย่างแน่นอน และสามารถลดความเส่ียงโรคกระดูกพรุนในวัยสูงอายุได้ 

ประจ าเดือนมาไม่ปกติเกลือหิมาลัยช่วยได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการแช่น้ าเกลือหิมาลัย 

เพื่อให้ร่างกายได้ซึมซับแร่ธาตุท้ัง 84 ชนิดของเกลือหิมาลัยเข้าสู่ร่างกาย วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ร่างกาย

ได้รับประโยชน์จากเกลือหิมาลัยไปเต็ม ๆ แร่ธาตุดังกล่าวท่ีมีอยู่ในเกลือหิมาลัยสามารถช่วยสร้างสมดุล

ของฮอร์โมน กระตุ้นการท างานของรังไข่ จึงท าให้ประจ าเดือนมาเป็นปกตินั่นเอง (ศูนย์สุขภาพ เอกะ ฟอร์

เอเวอร์ ยัง,2021) 
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Hendel and Peter (2001) ได้อธิบายถึงเกลือแร่ภายในเกลือหิมาลายันนั้นมีมากถึง 84 ชนิด ประกอบ

ไปด้วย 

Element Concentration Element Concentration 

1.Hydrogen 0.30 g/kg 45.Nitrogen 0.024 ppm 

2.Lithium 0.40 g/kg 46.Oxygen 1.20 g/kg 

3.Beryllium <0.01 ppm 47.Fluoride <0.1g 

4.Boron <0.001 ppm 48.Sodium 382.61 g/kg 

5.Carbon <0.001 ppm 49.Magnesium 0.16 g/kg 

6.Aluminum 0.661 ppm 50.Scandium <0.0001 ppm 

7.Silicon <0.1g 51.Titanium <0.001 ppm 

8.Phosphorus <0.01 52.Vanadium 0.06 ppm 

9.Sulfur 12.4 g/kg 53.Chromium 0.05 ppm 

10.Chloride 590.93 g/kg 54.Manganese 0.27 ppm 

11.Potassium 3.5 g/kg 55.Iron 38.9 ppm 

12.Calcium 4.05 g/kg 56.Cobalt 0.60 ppm 

13.Copper 0.56 ppm 57.Nickel 0.13 ppm 

14.Zinc 2.38 ppm 58.Ruthenium <0.001 ppm 

15.Gallium <0.001 ppm 59.Rhodium <0.001 ppm 

16.Germanium <0.001 ppm 60.Palladium <0.001 ppm 
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17.Arsenic <0.01 ppm 61.Silver 0.031 ppm 

Element Concentration Element Concentration 

18.Selenium 0.05 ppm 62.Cadmium <0.01 ppm 

19.Bromine 2.1 ppm 63.Indium <0.001 ppm 

20.Rubidium 0.04 ppm 64.Tin <0.01 ppm 

21.Strontium 0.014 g/kg 65.Antimony <0.01 ppm 

22.Ytterbium <0.001 ppm 66.Tellurium <0.001 ppm 

23.Zirconium <0.001 ppm 67.Iodine <0.1 g 

24.Niobium <0.001 ppm 68.Cesium <0.001 ppm 

25.Molybdenum 0.01 ppm 69.Barium 1.96 ppm 

26.Technetium Unstable 70.Lanthanum <0.001 ppm 

27.Cerium <0.001 ppm 71.Platinum 0.47 ppm 

28.Praseodymium <0.001 ppm 72.Gold <1.0 ppm 

29.Neodymium <0.001 ppm 73.Mercury <0.03 ppm 

30.Promethium Unstable artificial 

isotope 

74.Thallium 0.06 ppm 

31.Samarium <0.001 ppm 75.Lead 0.10 ppm 

32.Europium <3.0 ppm 76.Bismuth <0.10 ppm 

33.Gadolinium <0.001 ppm 77.Polonium <0.001 ppm 
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Element Concentration Element Concentration 

34.Terbium <0.001 ppm 78.Astatine <0.001 ppm 

35.Dysprosium <4.0 ppm 79.Francium <1.0 ppm 

36.Holmium <0.001 ppm 80.Radium <0.001 ppm 

37.Erbium <0.001 ppm 81.Actinium <0.001 ppm 

38.Thulium <0.001 ppm 82.Thorium <0.001 ppm 

39.Ytterbium <0.001 ppm 83.Protactinium <0.001 ppm 

40.Lutetium <0.001 ppm 84.Uranium <0.001 ppm 

41.Hafnium <0.001 ppm 85.Neptunium <0.001 ppm 

42.Tantalum 1.1 ppm 86.Plutonium <0.001 ppm 

43.Wolfram <0.001 ppm 87.Osmium <0.001 ppm 

44.Rhenium <2.5 ppm 88.Iridium <2.0 ppm 

          Ref: TheMeadow (2021) 

 

นอกจากนี้ Hendel & Ferreira (2003) ระบุว่า เกลือหิมาลายัน เป็นเกลือท่ีมีประโยชน์สูงสุด 

และสะอาดท่ีสุดท่ีมีอยู่ในโลก ซึ่งกว่าจะได้มานั้นต้องผ่านการระเหยของน้ าทะเลเป็นเวลากว่า 250 ล้านปี    

จนกลายเป็นผลึกเกลือโครงสร้างหลักคือโซเดียมคลอไรด์เหมือนเกลือปกติท่ัวไป แต่ท่ีมีสีชมพูเพราะมีแร่

ธาตุถึง 84 ชนิดเป็นองค์ประกอบด้วยความพิเศษนี้เอง ท าให้เกลือสีชมพู เหนือกว่าเกลือธรรมดา มีคุณค่า

มากมายต่อร่างกาย จากผลการวิจัยพบว่าเกลือหิมาลายันมีคุณสมบัติพิเศษ  ดังนี้คือ มีแร่ธาตุอาหาร      

84 ชนิดท่ีร่างกายต้องการ ซึ่งร่างกายดูดซึมได้ง่าย ช่วยรักษาสมดุลของ ร่างกายช่วยควบคุมความดัน

โลหิต และระดับ PH ความเป็นกรด-ด่างในร่างกายท าหน้าท่ีเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ และช่วย
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ก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยในการละลายนิ่วในไตและถุง น้ าดี เสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกท่ีมี

หน้าท่ีเกี่ยวกับข้ออักเสบและโรคเกาต์ช่วยปรับสภาวะทาง อารมณ์และโรคนอนไม่หลับ 

  Jha (2018) น าเสนอคุณสมบัติในการสร้างคุณประโยชน์ของเกลือหิมาลายัน 

1. ปรับปรุงปัญหาระบบทางเดินหายใจ:ตามท่ีสถาบันปอดระบุว่าเกลือมีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย

ต้านการอักเสบคลายเมือกท่ีมากเกินไปและเร่งการขับเสมหะก าจัดเช้ือโรคในอากาศเช่น ละอองเรณูและ

ลดระดับ IgE (ระบบภูมิคุ้มกันไวและท างานเกิน) การรักษาแบบธรรมชาติท่ีเรียกว่า halotherapy มาจาก

ค าภาษากรีกส าหรับเกลือว่า " halos " ซึ่งการสูดดมเกลือแห้งท่ีผ่านป่นละเอียด ภายในห้องท่ีเลียนแบบ

ถ้ าเกลือบ าบัดโรคหลอดลมอักเสบและจากการศึกษาพบว่า halotherapy เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ

ประสบความส าเร็จ ในการท าเช่นนั้นท าให้เกลิอหิมาลายันถูกประยุกต์ใช้ในกระบวนการดังกล่าว 

2. ปรับสมดุล pH ของร่างกาย: แร่ธาตุท่ีอุดมสมบูรณ์ในเกลือสีชมพูสามารถช่วยปรับสมดุลของ

ระดับ pH ในร่างกายได้ อัตราส่วนกรดต่อด่างท่ีดีต่อสุขภาพเป็นตัวบ่งช้ีสุขภาพโดยรวมท่ีดีขึ้นและระดับ 

pH ท่ีสมดุลจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีดีขึ้นและการย่อยอาหารท่ีดีด้วย ปริมาณโซเดียม เช่นเดียวกับอิเล็ก

โทรไลต์อื่น ๆ    มีผลโดยตรงต่อ pH ของเลือด 

3. ช่วยย่อยอาหารตามธรรมชาติ : เกลือหิมาลายันเป็นสูตรท่ีดีมากส าหรับสารละลายอิ่มตัวท่ีมีน้ า

บริสุทธิ์และเกลือธรรมชาติ ปริมาณเพียงอย่างเดียวในแต่ละวันสามารถช่วยระบบย่อยอาหารได้หลายวิธี

ตามท่ีผู้เช่ียวชาญเช่ือว่าการใช้ในชีวิตประจ าวันเช่ือว่าจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของอวัยวะย่อยอาหารปรับ

สมดุลกรดในกระเพาะอาหารสนับสนุนการผลิตของเหลวในระบบทางเดินอาหารใน  ตับและตับอ่อน

ควบคุมการเผาผลาญและปรับสมดุลกรด – ด่างให้สมดุล 

4. ท าให้คุณภาพอากาศบริสุทธิ์: เมื่อใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูในการสร้างโคมไฟจะมี  คุณสมบัติ

ในการท าให้บ้านหรือท่ีท างานของคุณมีอากาศท่ีสะอาดขึ้นด้วยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเหมือนเกลือ

โคมไฟ (ท าจากเกลือหิมาลายันบริสุทธิ์ 1 ก้อน) ดึงดูดไอน้ าและมลพิษทางอากาศเข้ามาหามันไอน้ าระเหย

เนื่องจากความร้อนฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ยังคงอยู่ในบล็อกแทนท่ีจะกลับเข้าไปในอากาศอีกครั้ง 

มีงานวิจัยของ Sarker et al (2016) สนับสนุนคุณประโยชน์จากเกลือหิมาลายันในฐานะ               

แร่หินอย่างหนึ่งพบว่าคุณค่าทางโภชนาการของเกลือหินนั้นสูงมากจนมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

มนุษย์  

1. ช่วยในการย่อยอาหารและเป็นยาระบายและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารช่วยเพิ่มความ

อยากอาหารขจัดก๊าซและบรรเทาอาการเสียดท้อง  
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2. ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุของเซลล์ มีบทบาทส าคัญในการเติมอิเล็กโทรไลต์ของร่างกายและ

รักษาสมดุล pH โดยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและความสมดุลของแร่จะขจัดแร่ธาตุท่ีเป็นพิษและ

คราบเกลือท่ีกล่ันแล้ว  

3.ท าให้ความดันโลหิตคงท่ีโดยการรักษาสมดุลของความดันโลหิตสูงและต่ า 

4.ช่วยในการลดน้ าหนักโดยการปรับสมดุลแร่ธาตุท่ียับยั้งความอยากและก าจัดเซลล์ท่ีตายแล้ว

ของไขมัน  

5.ใช้เป็นยาสามัญประจ าบ้านเพื่อรักษาความผิดปกติและโรคต่าง  ๆเช่นโรคไขข้ออักเสบเริม         

การอักเสบและการระคายเคืองจากแมลงสัตว์กัดต่อย  

6.การบริโภคเกลือหิมาลายันพร้อมกับน้ ามะนาวสามารถช่วยในการก าจัดปรสิตในกระเพาะ

อาหารและควบคุมการอาเจียนได้ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาโรคไข้หวัดใหญ่  

7.เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและไซนัส การกล้ัวคอด้วย

เกลือหิมาลายันช่วยบรรเทาอาการปวดคอคอบวมไอแห้งและต่อมทอนซิล น้ าเกลือหิมาลายันละลายในน้ า

เพื่อเตรียมน้ าเกลือท่ีใช้ในการอบไอน้ าส าหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบหรือไม่สบายจมูก

และหูอื่น ๆ 

8.การให้น้ าเกลือท่ีท าด้วยเกลือหิมาลายันกับน้ าแร่หนึ่งแก้วสามารถช่วยบรรเทาในกรณีของโรค

ข้ออักเสบรูมาติซึมนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ ยาพอกท่ีท าจากน้ า เกลือนี้สามารถใช้ในการ รกษา

บาดแผลสิวหรืออาการปวดเนื่องจากโรคเกาต์หรือโรคข้ออักเสบ  

 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ศุภชัย จาระสมบัติ (2555) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของเกลือหิมาลายัน ไว้ว่า เกลือสีชมพูต่างๆ

จากเกลือสินเธาว์ ทางด้านคุณสมบัติในการรักษาโรค เกลือสินเธาว์จะมีความเค็มท่ีส่งผลอันตรายต่อ

ร่างกายได้มีการน าเอาเกลือหิมาลายันสีชมพูท่ีมีประโยชน์ในการบ าบัดโรคมา เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ท่ี

เกิดจากการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลให้นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เครียด และ  โรคภัยต่างๆ ถือเป็นการบ าบัด



42 
 

ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ เพียงแค่ใช้เวลา 45 นาที ด้วยการเข้าไปนั่งใน ท าเกลืออย่างสงบ อาการของโรค

ต่าง ๆ จะดีขึ้น 

นิตยสาร ฉลาดซื้อ ออนไลน์ ฉบับท่ี 215 ได้กล่าวไว้ในบทความว่ามีเอกสารและงานวิชาการ

จ านวนมากท่ีคัดค้านการกล่าวอ้างประโยชน์ของเกลือหิมาลัย  เช่น การโฆษณาว่ามีแร่ธาตุต่าง 

ๆ ถึง 84 ชนิด ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายท าให้ผู้บริโภคท่ีไม่รู้เท่าทันหลงเช่ือว่ายิ่งมีแร่ธาตุมากยิ่งดี

ร่างกายต้องการสารอาหารมากขึ้นท่ีจริงแล้วสารต่าง  ๆ ท่ีโฆษณานั้น มีเพียง 15 ชนิดเท่านั้นท่ีมี

ประโยชน์ อีก 7 ชนิด อาจมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็พบจ านวนน้อยมากจนอาจไม่พบนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุท่ี

เป็นอันตราย เช่น ปรอท ยาฆ่าหนู ตะกั่ว และมีสารกัมมันตรังสี เช่น เรเดียม ยูเรเนียม เป็นต้น โคมไฟ

เกลือหิมาลัยท่ีขายกันอย่างแพร่หลายโดยเช่ือว่า เกลือจะจับไอน้ าและมลพิษต่าง ๆ ในอากาศ ท าให้

อากาศบริสุทธิ์ ยังไม่พบว่ามีหลักฐานวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวอ้างถึงประโยชน์ของเกลือ

หิมาลัยนั้นไม่มีคุณภาพและไม่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีน่าเช่ือถือหนังสือท่ีตีพิมพ์ก็ยังขาดหลักฐาน

ทางวิชาการสนับสนุนท่ีส าคัญงานวิ จัยท่ีน่าเ ช่ือถือท้ั งใน PubMED และสถาบันสุขภาพแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกายืนยันว่า การลดการบริโภคเกลือทะเลนั้นจะท าให้ความดันเลือดลงอย่างแน่นอน ดังนั้นการ

บริโภคเกลือหิมาลัยนั้นจะท าให้ความดันเลือดสูงขึ้นเช่นเดียวกับเกลือทะเล 

ผาสุข แก้วเจริญตา (2561) ได้ระบุว่าปัจจุบันมีความนิยมบริโภคเกลือเพื่อสุขภาพท่ี ช่ือว่า เกลือ

หิมาลัยหรือเกลือหิมาลายันสีชมพูซึ่งเช่ือว่าเป็นผลึกหินเกลือท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดในโลก มี ลักษณะเป็นผลึก

เกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัยท่ีไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ท้ังส้ินมีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็นเกลือ

อุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า 84 ชนิด และปราศจากสารปนเปื้อนสาเหตุมาจากการระเหยของน้ าทะเลเมื่อ 25 

ล้านปีท่ีผ่านมา จึงไม่มีสารพิษจากโลกสมัยใหม่แปดเป้ือน ซึ่งเทือกเขาหิมาลัยเคยเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใต้ทะเลจึง

ท าให้มีการสะสมของเกลือชนิดนี้การกินเกลือหิมาลายันท าให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีถ้าเล่นกีฬาและ

เคยด่ืมน้ าเกลือแร่     เมื่อดูข้างขวดจะพบว่าน้ าเกลือแร่จะประกอบด้วยสารต่าง ๆ มากมาย เช่น sodium 

(Na+),potassium (K+),calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+),chloride(Cl−) ซึ่งเกลือหิมาลายันจะ

ประกอบด้วย sodium chloride85% potassium, calcium, magnesium และ bicarbonate รวมกัน 

15% ซึ่งสารเหล่านี้เป็นแร่ธาตุ ชนิดเดียวกัน ช่วยลดภาวะกรดในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอนุมูลอิสระ 

กระดูกพรุน ก้อนนิ่ว หรือ น้ าหนักเพิ่ม สามารถช่วยลดภาวะกรดได้เป็น อย่างดีปัจจุบันเกลือหิมาลายัน

สามารถหาซื้อได้ตามร้าน จ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งยังไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและมี
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ราคาแพงกว่าเกลือทะเลหลายเท่า แต่มีประโยชน์และผลต่อสุขภาพมากกว่าหลายเท่า เช่นกัน หากไม่มี

เกลือหิมาลายันใช้เกลือสมุทรเป็นตัวเลือกท่ีหนึ่งในการประกอบอาหารก็ถือได้ว่าเป็นการกินง่าย ท่ีกินแล้ว

ง่ายต่อการท่ีร่างกายจ าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

Chen & Damian (2014) ได้ให้ความหมายของเซรั่มว่า เซรั่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนังท่ี

มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก ลักษณะของเนื้อเซรั่มจะมีความเบาบางกว่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประเภทครีม 

โดยเนื้อของเซรั่มจะสามารถมีความเหลวไปจนถึงกึ่งเหลว ส่วนในเรื่องของสีเนื้อเซรั่มอาจจะมีความใส 

ความขุ่น หรือมีสี ท้ังนี้ก็จะขึ้นอยู่กับส่วนผสม สารสกัด และการออกเเบบสูตรของเซรั่มแต่ละชนิด ส่ิงท่ี

ส าคัญของผลิตภัณฑ์เซรั่ม คือ จะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ส าคัญ (Active Ingredients) ท่ีสูงกว่า

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวประเภทอื่นๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการฟื้นบ ารุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

สามารถใช้ได้ในปริมาณน้อย เพียงไม่กี่หยด แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ท่ีดี และเนื่องจากเซรั่มมีโมเลกุลขนาดเล็ก

จึงสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและล้ าลึกถึงระดับโครงสร้างผิว ด้วยเหตุนี้เซรั่มจึงมอบ

ประโยชน์ของสารสกัดและส่วนผสมในการบ ารุงต่าง ๆ ให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี 

ภลิตา คุณดิลกพจน์ (2559)ได้กล่าวถึงลักษณะและคุณสมบัติของกรดทราเนซามิค ไว้ดังนี้ว่า       

กรดทราเนซามิค (tranexamic acid หรือ TXA) เป็นสารออกฤทธิ์ของยา ทรานซามิน® (Transamin® ) 

ซึ่งเป็นยาห้ามเลือดในกลุ่มท่ีมีฤทธิ์ต้านการสลายล่ิม เลือด (antifibrinolytic effect) โดยการขัดขวางการ

ท างานของพลาสมิน ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในกระบวนการ สลายล่ิมเลือด TXA เป็นยาในกลุ่มยาต้านการ

สลายล่ิม เลือดท่ีมีอยู่ในรายการยาขององค์การอนามัยโลก โดยให้ใช้ใน กรณีเกิดเลือดออกหรือมีความ

เส่ียงต่อ ภาวะเลือดออกอย่างมีนัยส าคัญภายใน 8 ช่ัวโมง หลังได้รับการบาดเจ็บโดยยาจะมีกลไกในการ

แย่งจับ (competitive inhibitor) กับตัวกระตุ้นพลาสมิโนเจน (plasminogen activator) เพื่อเข้าจับ

กับพลาสมิโนเจน (plasminogen) ตรงต าแหน่ง lysine binding site ท าให้ชะลอการสลายไฟบรินท่ีช่วย

ค้ าจุนโครงสร้างของล่ิมเลือด ดังนั้นก้อนล่ิมเลือดจึง คงตัวและมีความแข็งแรงมากขึ้นส่งผลให้การเสียเลือด

ลดน้อยลง  จากคุณสมบัติของ Tranexamic acid ซึ่งต่อต้านการสลายล่ิมเลือด คงสภาพให้ล่ิมเลือด 

แข็งตัวต่อไป ท าไมถึงมาเกี่ยวข้องกับสาร Whitening agent ได้มีการตีพิมพ์ลงใน Journal of health 

science ท่ีกล่าวถึงหลักการท างานของ Tranexamic acid ท่ีสามารถท าให้ ผิวขาวได้  (Maeda & 

Tomita, 2007) โดย สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน (Melanin produce) โดย กลไกการ

แข่งขันยับยั้งกิจกรรมของพลาสมิโนเจน แอคทีเวเตอร์ จึงท าให้สาร Tranexamic Acid   มีคุณสมบัติใน
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การลดจุดด่างด า รอยหมองคล้ า และเป็น Whittening agent ท่ีได้รับการยอมรับใน ระดับสากลถึงความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพท่ีดีเย่ียม  

Mistry (2017) ได้ระบุเรื่องสาร Biosaccharide Gum 4 ไว้ดังนี้ว่า Biosaccharide Gum 4 คือ 

สาร Polymer จากธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทาง  Biotechnology  ท่ีมีคุณสมบัติเป็น ANTI- 

POLLUTION& SECOND SKIN โดยจะเคลือบปกป้องผิว ให้เกิดแผ่นฟิมล์บางๆท่ีนุ่นนวลไม่เหนียว

เหนอะหนะเพื่อท าหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกันผิวจากภาวะรุนแรงต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง สารพิษ รวมท้ัง

แสงแดด จากการศึกษาล่าสุดพบว่า Pollustop สามารถ ลดการเกาะของอนุภาคขนาดเล็ก ๆ ท่ีมีช่ือ

เรียกว่า PM2.5 (Particle Matter 2.5 micro) ซึ่งเป็น อนุภาคขนาดเล็กพบกระจายได้ด้วยท่ัว ๆ ไป เป็น

มลภาวะท า ให้ ผิ วหย่ อนคล้อยก่ อนวัยอันควร   สอดคล้องกับ  Maria et,al. (2014) ท่ี ร ะบุ ว่ า 

Biosaccharide gum-4  มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวในสภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อผิว  

Chen & Damian (2014) ได้อธิบายถึงวิตามินบี 3 ไว้ดังนี้ว่า วิตามินบี 3 หรือ Niacinamide  

นั้นเป็นวิตามินท่ีมีประโยชน์ต่อผิวของเราท่ีสามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างครอบคลุม โดยสามารถไล่ต้ังแต่

ช่วยลดริ้วรอยและรอยแผลเป็นท่ีเกิดจากสิว ช่วยลดอาการแดงและอาการระคายเคืองบนผิวไปจนถึงช่วย

กระตุ้นการผลิตเซราไมด์ (ceramide) ท่ีช่วยให้ผิวกระชับและชุ่มช้ืน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวเรียบเนียนขึ้น อีก

ท้ังยังเป็นส่วนผสมท่ีช่วยกระชับรูขุมขนและ คุมความมันบนผิว จึงเหมาะเป็นพิเศษส าหรับคนท่ีมีผิวมัน 

อย่างไรก็ตามเป็นส่วนผสมท่ีเข้าได้กับทุกสภาพผิว 
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพือ่ชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 
ข้ันเตรียมการ 

ระยะที่ 2 
ข้ันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ระยะที่ 3 
ข้ันการน าไปใช้ 

ระยะที่ 4 
ข้ันการประเมินผล 

-  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
-  ศึกษาหาแนวทาง สร้าง
หัวข้อค าถามสนทนากลุ่ม 
- ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาของแบบสนทนากลุ่ม 
- ประสานงานทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาเพ่ือขอจริยธรรมใน
การท าวิจัยในมนุษย์และขอ
อนุญาตใช้สถานที่ในการ
จัดท าวิจัย 
- วิเคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหาส าหรับตัวชี้วัดสภาพ
ผิวหน้า ในปัจจุบัน โดยการ
สนทนากลุ่ม กับเจ้าหน้าท่ี
ในคลินิกความงามเพศหญิง 
จ านวน 6 คน และ 
อาสาสมัครเพศหญิง  
จ านวน 6 คนรวมเป็น12คน 
-  ประสานกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งน้ี 
 
 

- ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิต   
เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน  
เพ่ือชะลอความชราของผิวหน้า โดย
ผู้วิจัย 
- สร้างเครื่องมือ แบบวัดระดับ
ตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าด้วย เครื่องมือ 
Cutometer® dualMPA580, 
Visioscan® VC98 USB และแบบ
ประเมินผลิตภัณฑ์ 
- ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
โ ดยผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ  ด้ าน เ น้ื อห า 
จ านวน 3 คน 
- ปรับปรุงแบบวัดระดับตัวชี้วัด
สภาพผิวหน้า, แบบประเมิน
ผลิตภัณฑ์ ตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหา ก่อน
น าไปใช้ 
- ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิต    เซรั่ม
วิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพ่ือ
ชะลอความชราของผิวหน้า 
-ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเภสัชภัณฑ์จ านวน 
3คน 
-ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ
ด้วยเกลือหิมาลายัน เ พ่ือชะลอ
ความชราของผิวหน้า ภายหลังการ
ประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเภสัชภัณฑ์ก่อนน าไปใช้ 
 

- ประเมินสภาพผิวหน้า 
โดยท าการวัดทั้งหมด 3 
ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน 
และน าผลที่ได้มาเฉลี่ย
เพ่ือลดความคลาด  
เคลื่อนขณะวัดหน้าต้อง
ตรง ตามองตรง และ 
บันทึกข้อมูลก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์ 
- สุ่มเลือกใบหน้าฝั่งที่
ต้องทาผลิตภัณฑ์นิสิต
เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิ
มาลายัน เพ่ือชะลอความ
ชราของผิวหน้าให้
อาสาสมัครทุกราย จด
บันทึกและเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ 
- แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิต
เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิ
มาลายัน เพ่ือชะลอความ
ชราของผิวหน้าให้
อาสาสมัคร พร้อมทัง้
แนะน าให้อาสาสมัครทา
เซรั่มทุกวัน วันละหน่ึง
ครั้งก่อนนอน เป็น
เวลานาน 8 สัปดาห์บน
ใบหน้าฝั่งที่ก าหนดให้
จากการสุ่ม 
 
 

- เปรียบเทียบระดับ
ตัวชี้วัดสภาพ
ผิวหน้าระหว่างก่อน
กับหลังการใช้
ผลิตภัณฑ์นิสิต 
เซรั่มวิบวับด้วย
เกลือหิมาลายัน 

- การวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล 
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กรอบแนวคิดการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 

 

 

 

                           (ตัวแปรต้น)                                                    (ตัวแปรตาม) 

ภาพที่ 2.13 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน       

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลยัน 

เพ่ือชะลอความชราของผิวหน้า 

ระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้า

ในอาสาสมัคร 



บทที่  3 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ซึ่งได้น าเสนอวิธีการศึกษาเรียงตามล าดับดังนี้ 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าเป็นการวิจัย

และพัฒนา (Research  and  Development : R&D) 

 

3.2 ประชากรท่ีศึกษา 

 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และ 

อาสาสมัครเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 30-65 ปี ท่ีสนใจในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 56 คน อ้างอิงจากงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง (Xu et al., 2012) รวมทั้งหมด 62 คน 

 

3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 62 คนซึ่งได้แก่ 

3.3.1 เจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามจ านวน 6 คน ใช้ในขั้นตอนการสนทนากลุ่มเพื่อวิ เคราะห์

สถานการณ์ระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  
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3.3.2 อาสาสมัครเพศหญิงท่ัวไปท่ีมีความสนใจ จ านวน 56 คน โดย 6 คนจะเข้าร่วมการสนทนา

กลุ่มในขณะท่ี 50 คน จะเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลา

ยันซึ่งมีการคัดกลุ่มตัวอย่าง 

 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) มีดังนี้  

1) มีความสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมการวิจัยและลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมเข้าร่วม 

การวิจัยด้วยความสมัครใจ  

2) เพศหญิง อายุ 30-65 ปี  

3) อาสาสมัครมี Fitzpatrick skin phototype III หรือ IV  

4) อาสาสมัครมีอาการแสดงของผิวหนังชรา ได้แก่ ริ้วรอย จุดด่างด า หรือผิวหมองคล้ า 

5) อาสาสมัครไม่มีประวัติแพ้เกลือทุกประเภท หรือเกลือหิมาลายันและผ่านการทดสอบอาการ

แพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัย  

6) อาสาสมัครไม่อยู่ ในภาวะต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร  

7) อาสาสมัครไม่มีผิวหนังอักเสบหรือติดเช้ือบริเวณใบหน้า  

8) อาสาสมัครไม่ได้รับประทานยาในกลุ่มเรตินอยด์ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้าร่วมการวิจัย  

  9) อาสาสมัครไม่ได้รับประทานยาในกลุ่มต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์  

10) อาสาสมัครไม่มีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับผิวหน้าภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อน  

เข้าร่วมการวิจัย 

11) อาสาสมัครไม่มีการเปล่ียนแปลงการรับประทานยากลุ่มวิตามิน อาหารเสริม เช่น วิตามินซี 

วิตามินอี หรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อการชะลอความชราผิวหน้าเช่นการลดริ้วรอย จุดด่างด า 

และผิวหมองคล้ าภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

12) อาสาสมัครไม่ได้รับการรักษาบริเวณใบหน้าด้วยเครื่องมือท่ีมีผลต่อการชะลอความชรา

ผิวหน้า คือกลุ่มเลเซอร์ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการวิจัยเช่น ไอพีแอล (IPL) แฟลกเซล 

(Fractional laser) และกลุ่มท่ีไม่ใช่เลเซอร์ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการวิจัย เช่น ขัดลอก

ผิวหน้า (Dermabrasion) ไอออนโต (Iontophoresis) jet peel 
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13) อาสาสมัครไม่ได้รับการท าเทอร์มาจ (Thermage) หรืออัลเทอร์ร่า (Ulthera) หรือเครื่องมือ

ในกลุ่มเดียวกันภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

14) อาสาสมัครไม่ได้รับการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

15.อาสาสมัครไม่ได้รับการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซิน (Botox) ภายในระยะเวลา 8 เดือนก่อนเข้า

ร่วมการวิจัย 

 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) มีดังนี ้

1) อาสาสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครในการศึกษาอื่นท่ีอาจมีผลต่องานวิจัย 

2) อาสาสมัครมีผลข้างเคียงจากการใช้สารท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วเห็นว่าควรเลิก

จากการวิจัย 

3) อาสาสมัครไม่สามารถร่วมโครงการจนส้ินสุดการวิจัยได้ 

4) อาสาสมัครมีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับผิวหน้า การรับประทานยากลุ่มวิตามิน อาหาร

เสริมหรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการชะลอความชราผิวหน้าในระหว่างเข้าร่วมการวิจัย 

5) อาสาสมัครได้รับการรักษาอื่นด้วยเครื่องมือท่ีมีผลต่อการชะลอความชราผิวหน้านอก 

เหนือจากท่ีผู้วิจัยได้จัดให้ในระหว่างเข้าร่วมการวิจัย 

6) อาสาสมัครได้รับการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซินและได้รับการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ในระหว่าง

เข้าร่วมการวิจัย 

7) อาสาสมัครต้ังครรภ์ในระหว่างเข้าร่วมการวิจัย  

8) อาสาสมัครไม่ให้ความร่วมมือในการวิจัย ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้วิจัยจัดให้ติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน 

ประเมินผลหรือติดตามผลไม่ได้ 
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3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 4 ประเภท                 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ประเภทที่ 1 ข้อค าถามการสนทนากลุ่ม เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหา 

ของผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า จากเจ้าหน้าท่ีในคลินิก

ความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และ อาสาสมัครท่ีสนใจเพศหญิง จ านวน 6 คน โดยมีประเด็นค าถาม

จ านวน 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

1.ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 

2.ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมหรือไม่ 

อย่างไร  

3.ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ ท่ีเป็นเนื้อเซรั่ม

ละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร 

4.รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ท่ีท่าน  

ต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

 

วิธีการจัดสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นการนั่งสนทนากันระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์

เป็นกลุ่มจ านวน 6 คน 2 กลุ่มโดยมีจากเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน  เป็นกลุ่มท่ี  1 และ

อาสาสมัครท่ัวไปท่ีสนใจ จ านวน 6 คนเป็นกลุ่มท่ี 2 มีผู้ด าเนินการสนทนา (moderator) เป็นผู้จุด

ประเด็นการสนทนาเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลนั้นๆได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางในการ

สนทนาให้ได้กว้างขวางลึกซึ้งและละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ซึ่งมีข้ันตอนการจัดสนทนากลุ่มดังนี้  

1.เตรียมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่ี 1โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม 

2.เตรียมแนวค าถามการสนทนากลุ่ม  
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3.เตรียมอุปกรณ์ในการจัดสนทนากลุ่ม เช่น เทปบันทึกเสียง สมุด ปากกา เตรียมสถานท่ีจัด

สนทนากลุ่ม เพื่อควบคุมการรบกวนจากส่ิงภายนอก  

4.ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย และช้ีแจงเป้าหมายของการ

สนทนากลุ่ม ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาและบอกข้อมูลการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล โดยรับรองว่า

ข้อมูลท่ีได้จะใช้เพื่อการวิจัยโดยไม่มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

บอกบทบาทของผู้ด าเนินการสนทนาและผู้ร่วมสนทนาให้ผู้ร่วมสนทนาแนะน าตนเองต่อกลุ่มใช้ค าถามน า

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ประเด็นท่ีต้องการ เช่ือมโยงการสนทนาเข้าสู่แนวค าถามตามล าดับโดยใช้ค าถามปลายเปิด 

และกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์โดยผู้ด าเนินการ

สนทนาสังเกตปฏิกิริยาผู้ร่วมสนทนา รับฟัง ซักถาม เพื่อความกระจ่างและบันทึกการสนทนา  

5.เตรียมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่ี 2 โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีก าหนดให้มีลักษณะร่วมท่ี

เหมือนกันมากท่ีสุดจ านวน 6 คน และด าเนินการเหมือนกับกลุ่มท่ี 1  

6.เมื่อได้ข้อมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงกล่าวสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการสนทนา

กลุ่มและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  

รวบรวมขอ้มูล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

แผนผังการนั่งสนทนาการพัฒนานิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ   

ชราของผิวหน้ 

(ผู้จดบันทึก) 

        N 

   

             4 ผู้ป่วย ง                                              1 ผู้ป่วย. ก 

                       5 ผู้ป่วย. จ              เครื่องบันทึกเสียง          2  ผู้ป่วย. ข 

                       6. ผู้ป่วย.ฉ                                             3 ผู้ป่วย. ค 

        M 

                                                 (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 
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แผนผังที่ 1 การนั่งสนทนากลุ่มอาสาสมัครท่ัวไปท่ีสนใจและเจ้าหน้าท่ีคลินิกความงาม           

รวมจ านวน  6  คน 

ส่ิงท่ีต้องเตรียมในการจัดสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

 1. อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย  

  ก) กระดาษจดบันทึก 

  ข) ปากกาและดินสอ 

  ค) เครื่องบันทึกเสียง 

 2. ข้อค าถามสนทนากลุ่มจ านวน 4 ข้อ 

  ก) ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 

ข) ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิม

หรือไม่อย่างไร  

   ค) ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ ท่ีเป็นเนื้อ

เซรั่มละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่อย่างไร 

                   ง) รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ท่ีท่านต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

 

ประเภทที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ 

ชราของผิวหน้าในรูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการ

สูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุ

ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน   

วิธีการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 

2.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญ 

2.2 วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 สร้างผลิตภัณฑ์ คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 
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2.4 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.5 ทดลองใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า      

เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงน ามาให้ผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ลงความเห็นให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ  

 

ประเภทที่ 3 แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการประเมินคุณภาพของพัฒนาผลิตภัณฑ์

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ 

จ านวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การให้คะแนน 2 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ประกอบด้วยการประเมินด้านด้านรูปลักษณะ จ านวน  3 ข้อ ด้านการใช้งาน  จ านวน 3 ข้อ                

ด้านความคงตัว 2 ข้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ 3 ข้อ รวม 11 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ด้านรูปลักษณะ 

1.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีลักษณะเนื้อเซรั่มท่ีเหมาะสม  

2.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีสีท่ีเหมาะสมแก่การใช้  

3.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีกล่ินเหมาะสมแก่การใช้ 

ด้านการใช้งาน 

4.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีความสะดวกต่อการใช้งาน    

5.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน  มีระยะเวลาในการซึมเข้าสู่ผิวของผลิตภัณฑ์ได้

ตามท่ีต้องการ   

6.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสม  

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้ 

ด้านความคงตัว 

7.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เป็นเนื้อละเอียด ไม่มีความหยาบต่อผิว   

8.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์  
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ด้านบรรจุภัณฑ์ 

9.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมต่อผู้ใช้  

10.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม  

11.ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์วิธีใช้ ข้อควรระวัง รวม

ไปถึงข้อมูลต่างๆบนฉลาก ครบถ้วน     

ประเภทที่ 4  แบบบันทึกเครื่องมือในการประเมินตัวช้ีวัดสภาพผิวและผลิตภัณฑ์ 

    1.เคร่ืองมือวัดค่า PH Meter แบบต้ังโต๊ะ (Benchtop Meters) 

เครื่องมือวัดค่า PH Meter  แบบต้ังโต๊ะ เป็นท่ีนิยมส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพราะมี

ขนาดจอแสดงผลท่ีใหญ่กว่าเครื่องมือวัดค่า แบบพกพาและยังใช้ไฟกระแสสลับ (AC) โดยผ่าน DC 

Adapter อีกด้วยการปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration) ก่อนการทดสอบวัดค่า PH ควรท าการสอบเทียบ

ค่า PH ก่อนเนื่องจากค่า PH จะเกิดการดริฟท์ค่ามากเกินไปท าให้เกิดการอ่านค่าท่ีไม่ตรง กระบวนการ

สอบเทียบ  (Calibration) สามารถท าได้ง่ายโดยท่ีใช้สารละลายบัฟเฟอร์ pH มาตรฐาน ผู้ใช้เพียงแค่น า

เครื่องไปวัดกับบัฟเฟอร์โซลูช่ันท่ีใช้สอบเทียบตัวอย่าง เช่น ถ้าเครื่องอ่านค่า pH ได้ประมาณ 6 ค่าแรกท่ี

จะสอบเทียบ คือบัฟเฟอร์ค่า pH 7 และจากนั้นให้สอบเทียบท่ี ค่า pH 4 และค่า pH 10 ตามล าดับ  

    1.1 การควบคุมคุณภาพของเซรั่มคุณสมบัติทางกายภาพท่ีควรทดสอบ ได้แก่ 

- การเปล่ียนแปลงของสี กล่ิน และความใสด้วยตาเปล่า 

- การเปล่ียนแปลงการเป็นกรดด่าง (pH) 

- การเปล่ียนปลงความหนืด  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 เครื่องมือวัดค่า PH Meter 

ที่มา : https://sc02.alicdn.com/kf/.jpg 

https://sc02.alicdn.com/kf/.jpg
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2.เคร่ืองตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580   

(ภาพท่ี 3.2) ตรวจด้วยหัว 5 ชนิดคือ 

2.1 หัวเครื่อง Mexameter MX18 เพื่อประเมินสีผิวด้วยค่า Melanin index 

2.2 หัวเครื่อง Cutometer เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของผิวด้วยค่า R2 ratio 

2.3 หัวเครื่อง Glossymeter GL200 เพื่อประเมินความกระจ่างใสของผิวด้วยค่า Gloss DSC 

value 

2.4 หัวเครื่อง Corneometor CM 825 เพื่อประเมินความชุ่มช่ืนของผิวด้วย  ค่า Moisture 

level 

2.5 หัวเครื่อง Tewameter TM 300 เพื่อประเมินการสูญเสียน้ าของผิวด้วย  ค่า TEWL 

(g/h/m2) 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 เครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง (Cutometer) 

ที่มา : https://www.baramilab.com/dermatologist-tested 
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3.เคร่ือง Visioscan® VC98 USB (ภาพท่ี 3.3) เพื่อประเมินริ้วรอย โดยการถ่ายภาพและ 

รายงานค่าต่าง ๆต่อไปนี้ (SELS parameters) จากการค านวณจ านวน pixel ขาวและด าใน histogram 

ท่ีได้จากภาพถ่าย  

3.1 ประเมินความเรียบของผิว (SEsm)จากความกว้างของ histogram คูณด้วยความกว้างของริ้ว

รอยค่า SEsm แปรผกผันกับความเรียบของผิว 

3.2 ประเมินความหยาบของผิว (SEr)จากจ านวน pixel ท่ีด ากว่าค่า threshold หารด้วย จ านวน

ริ้วรอยและความกว้างและสูงของ histogram ค่า SEr แปรผกผันกับความหยาบของผิว  

3.3 ประเมินริ้วรอยของผิว (SEw) จากความกว้างของริ้วรอยหารด้วยจ านวนริ้วรอย ค่า SEw 

แปรผันตรงกับริ้วรอย  

3.4 ประเมินความเป็นขุยของผิว (SEsc) จากจ านวน pixel ท่ีมากกว่าค่า threshold หารด้วย

จ านวน pixel ท้ังหมด ค่า SEsc แปรผันตรงกับความเป็นขุยของผิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 เครื่องวัดประเมินริ้วรอยของผิวหนัง Visioscan® VC98 USB 

ที่มา : www.medicalexpo.com 
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3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

3.5.1 ศึกษาความรู้จากต ารา เอกสารวิชาการ และทบบวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาเป็นแนวทาง

สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

3.5.2 ร่างเครื่องมือ 

3.5.3 ตรวจสอบเครื่องมือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.5.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแนวค าถามการสนทนากลุ่ม,แบบ

เปรียบเทียบตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้าวัดด้วยเครื่องตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 และเครื่อง Visioscan® 

VC98 USB , แบบประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านความงาม และด้านเภสัชกร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาความสอดคล้องของ

เนื้อหาและความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ แล้วน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข โดย

ถือเกณฑ์ความสอดคล้องและการยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นน าผลมาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence:IOC) ดังนี้ 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์  

ให้  0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 

จากนั้นน าผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับค าจ ากัดความของตัวแปรด้วยสูตร 
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 เมื่อ  IOC   หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 

                ∑R    หมายถึง คะแนนความคิดเห็นรวมของผู้เช่ียวชาญ 

                 N     หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ                                                                      

ถ้าค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ ถ้าข้อค าถามข้อใดมีค่า IOC

ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงและแก้ไขจนข้อความมี

คุณภาพตามเกณฑ์ 

 

ผลการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหามีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกร และด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 3 

คน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยข้อค าท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มมีค่า

เท่ากับ -1 จ านวน 1  ข้อ ผู้วิจัยจึงได้ท าการตัดข้อค าถามออกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตาม

ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

2) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 11 ข้อ โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเภสัชกรและด้านการแพทย์แผนไทยจ านวน 3 

ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยข้อค าท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ มีมากกว่า 0.5 ทุกข้อ ไม่มีการปรับปรุงข้อค าถาม 

3.5.5 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

โดยค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบมี 2 ระดับ คือ ผ่าน ไม่ผ่าน และมีช่องว่างให้แสดงความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ประกอบด้วยการ

 

IOC     =               ∑R 

                             N 
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ประเมินด้านด้านรูปลักษณะ จ านวน 3 ข้อ ด้านการใช้งาน จ านวน 3 ข้อ ด้านความคงตัว 2 ข้อ         ด้าน

บรรจุภัณฑ์ 3 ข้อ รวม 11 ข้อ โดยผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผ่านทุกข้อ จึงน าไปใช้กับอาสาสมัคร 

 

3.6 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

 

3.6.1 ผู้ศึกษาได้แนะน าตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้ันตอนการศึกษา  

ระยะเวลาของการศึกษาอธิบายโดยใช้เอกสารช้ีแจ้งแนะน าข้อมูลและให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความยินยอม

การเข้าร่วมด้วยความสมัครใจโดยมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการศึกษาและไม่สูญเสียสิทธิในการ

รักษาพยาบาลตามปกติพร้อมท้ังลงนามโดยมีข้อความแสดงความยินยอมเข้าร่วมการศึกษาในหนังสือโดย

ความสมัครใจ (Information consent from) 

3.6.2 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะเก็บไว้เป็นความลับการน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของ

ภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 

3.6.3 ระหว่างด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหากกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัยขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลสามารถสอบถามผู้ศึกษาได้ตลอดเวลา 

3.6.4 อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างจะได้รับและการมีสิทธิ์ ท่ีจะหยุดการเข้าร่วม

การศึกษาโดยไม่เสียสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ  

 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

      ระยะที่ 1 เตรียมการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

1.2 ศึกษาหาแนวทาง สร้างหัวข้อค าถามสนทนากลุ่ม 

1.3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสนทนากลุ่ม 
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1.4 ประสานงานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อขอจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์

และขออนุญาตใช้สถานท่ีในการจัดท าวิจัย 

1.5 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าหรับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้า ในปัจจุบัน โดยการสนทนากลุ่ม 

กับเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามเพศหญิง จ านวน 6 คน และ อาสาสมัครเพศหญิง  จ านวน 6 คนรวมเป็น

12คน 

1.6 ประสานกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 

 ระยะที ่2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

 2.1 ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า

โดยผู้วิจัย 

 2.2 สร้างเครื่องมือ แบบวัดระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าด้วย เครื่องมือ Cutometer® 

dualMPA580, Visioscan® VC98 USB และแบบประเมินผลิตภัณฑ์ 

 2.3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน 

 2.4 ปรับปรุงแบบวัดระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้า, แบบประเมินผลิตภัณฑ์ ตามความเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ก่อนน าไปใช้ 

 2.5 ท าการผลิต ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 2.6 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเภสัชภัณฑ์จ านวน 3คน 

 2.7 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

ภายหลังการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเภสัชภัณฑ์ก่อนน าไปใช้      

  ระยะที่ 3 ขั้นตอนการทดลองใช้ 

3.1 ประเมินสภาพผิวหน้า โดยท าการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน               

และน าผลท่ีได้มาเฉล่ียเพื่อลดความคลาด  เคล่ือนขณะวัดหน้าต้องตรง ตามองตรง และบันทึกข้อมูลก่อน

ใช้ผลิตภัณฑ์ 

3.2 สุ่มเลือกใบหน้าฝ่ังท่ีต้องทาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้าให้อาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นความลับ 



61 
 

3.3 แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าให้

อาสาสมัคร พร้อมท้ังแนะน าให้อาสาสมัครทาเซรั่มทุกวัน วันละหนึ่งครั้งก่อนนอน เป็นเวลานาน            

8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีก าหนดให้จากการสุ่ม  

         ระยะที่ 4  ข้ันประเมินผล 

4.1เปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายัน 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

หลังจากเก็บข้อมูลแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์และประเมินผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

            3.8.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพ

ปัญหาของอาสาสมัครในปัจจุบันโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)และสรุปออกมาเป็น

ประเด็นปัญหาและความต้องการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

  3.8.2 ข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัครและประวัติอาสาสมัครใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

3.8.3 เปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้า ก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าการวัดด้วย เครื่องมือ Cutometer® dualMPA580, 

Visioscan® VC98 USB  โดยใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย, และ repeated measures ANOVA with Bonferroni 

correction ถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple comparisons test ถ้า

ข้อมูลไม่มีการกระจายตัวแบบปกติก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี95%ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังการ

ทดลอง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

     
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

3) เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย     

เกลือหิมาลายัน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครเพศหญิงเพื่อร่วมการทดลองจ านวน 50 คน อาสาสมัครทุก

คนอยู่ร่วมจนส้ินสุดการทดลองได้โดยผู้วิจัยท าการทดสอบอาการแพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัยโดยการทา

เซรั่มขนาดประมาณหนึ่งเหรียญบาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัคร แล้วปิด Micropore tape ท้ิงไว้นาน 

30 นาที สังเกตปฏิกิริยาการระคายเคืองจากนั้นตรวจประเมินสภาพผิวหน้าด้วยเครื่อง Cutometer® 

dual MPA 580 โดยท าการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน เพื่อประเมินสีผิ ความยืดหยุ่นของผิว 

ความกระจ่างใสของผิวความชุ่มช้ืนของผิว การสูญเสียน้ าของผิว และริ้วรอยบนใบหน้า เป็นระยะเวลา 8 

สัปดาห์ ในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ

และค่าเฉล่ีย และ repeated measures ANOVA with Bonferroni correction     ถ้าข้อมูลมีการ

กระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple comparisons test ถ้าข้อมูลไม่มีการกระจายตัวแบบ

ปกติก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี95%ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังการทดลองท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยแบ่งออกเป็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

ศึกษาสถานการณ์และปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าแบบเดิม 

และศึกษาความต้องการของผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าแบบใหม่ เพื่อท าให้สีผิวขาว

กระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยโดยการจัด 
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สนทนากลุ่ม คือกลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน 

ดังนี้ 

การจัดสนทนากลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ี โดยมีข้อค าถามดังนี้ 

 1) ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 

 2) ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมหรือไม่

อย่างไร 3) ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบใหม่ท่ีเป็นเนื้อเซรั่ม

ละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร 

 4) รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ท่ี ท่าน

ต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

       ผู้วิจัยได้ด าเนินการนัดการประชุมการสนทนากลุ่มคือกลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามจ านวน     

6 คน และอาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 6 คน จ านวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขท่ี 1 

ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการสนทนากลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการ

สนทนากลุ่มกันเป็นอย่างดี จึงท าให้แสดงความคิดเห็นและมีความร่วมมือดีมาก ส าหรับผลการสนทนา

กลุ่มสรุปได้ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 1.ผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไร   

กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามได้อภิปรายว่า ปัจจุบันมีการใช้เซรั่มใน                

การชะลอความชราของผิวหน้า โดยเซรั่มในท้องตลาดส่วนมากจะมีสรรพคุณท่ีไม่ครอบคลุมถึงการชะลอ

ความชราของผิวหน้า เซรั่มบางชนิดเน้นความขาว บางชนิดเน้นการลดริ้วรอย อีกท้ังเซรั่มส่วนมาก

ประกอบไปด้วยสารเคมีท าให้อาจก่อให้เกิดการแพ้ในผู้ท่ีใช้ได้  

2. .ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ารูปแบบเดิมหรือไม่ 

อย่างไร 

กลุ่มอาสาสมัครได้อภิปรายว่า พบปัญหาในเรื่องของเนื้อเซรั่มบางชนิดท่ีไม่ละเอียด ซึมลงสู่

ผิวหนังได้โดยยากและการใช้เซรั่มบางชนิดก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ เนื่องจากเซรั่มบาง

ชนิดประกอบไปด้วยสารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ อีกท้ังหากต้องการ
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ใช้เซรั่มในการชะลอความชราของผิวหน้าต้องใช้เซรั่มหลายชนิดประกอบกัน ยังไม่พบเซรั่มท่ีสามารถท าให้

ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวเป็นต้น 

3.ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซร่ัมเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ที่เป็นเนื้อเซร่ัม

ละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร 

กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามได้อภิปรายว่าต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อ         

ชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่ท่ีเป็นเนื้อเซรั่มละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุ

ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

4.รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า      

ที่ท่านต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร 

กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงามได้อภิปรายว่า ต้องการเซรั่มรูปแบบท่ีมีสรรพคุณ  

ท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้    

และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ผู้วิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ในรูปแบบท่ีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนัง

มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน 

 

ระยะที ่2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพือ่ชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดจากผลการ
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สนทนากลุ่มและศึกษารูปแบบของการท าเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบต่าง  ๆโดยผู้วิจัยได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา

สูตรและสารในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีส่วนผสมของสารสกัดหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ผลึก

เกลือหิมาลายันทรานซามิคเอซิดไวท์เทนนิ่ง ไบโอแซคคาไรด์กัม-โฟร์ วิตามินบี 3 ต่อมาจึงพัฒนาสูตรโดย

เพิ่มส่วนประกอบและสารส าคัญดังนี้ 

1.ช่ัง  Water 60.0500 % ,Disodium EDTA 0.1000 % ,Allantoin 0.2000 % Sodium 

Acrylates Copolymer 0.8000 % ,Sodium Polyacrylate 0.8000 % ,Propanediol 1.0000 % ใน

ภาชนะหลัก แช่จนพองตัวดี จากนั้นให้ความร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว   

8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 10-15 นาที หรือจนละลายเข้ากันดี 

2.เตรียม Cetyl Alcohol 3.0000 %, Ethylhexyl Methoxycinnamate  5.0000 %, Glyceryl  

Stearate 4.0000 % , Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate 5.0000 % , Dimethicone 0.2000 

% , Olea Europaea (Olive) Oil 3.0000 % Isoamyl Laurate 5.0000 %  ในภาชนะอีกใบ ให้ความ

ร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) หลอมจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆเทสารในข้อ 2 ลงในภาชนะหลัก 

พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz  (480-600 rpm) นาน 15-20 นาที  

3.ช่ัง Titanium Dioxide 0.2000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อม

โฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน หยุดให้ความร้อน 

พร้อมลดอุณหภูมิลงมาท่ี 45 C 

4.ช่ัง Phenoxyethanol 0.5000 %, Caprylhydroxamic Acid 0.2000 % ,1,2-Hexanediol  

0.1000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-

600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.เตรียม Water 5.0000 %, Tranexamic Acid  0.5000 %, Potassium Methoxysalicylate 

0.1000 % , Scutellariab Aicalensis Root Extrac 0.0500 % ,Sophora Flavescens Root Extrac 

0.0500 % ,Glycyrrhiza Inflata Root Extract0.0500 Niacinamide 0.5000 %, Hydrolyzed Sodium 

Hyaluronate 0.1000 , Sodium Acetylated Hyaluronate 0.1000 %, Sodium Hyaluronate 

0.1000 % ,Sodium Hyaluronate Crosspolymer 0.1000%, Biosaccharide Gum-4 0.2000 %  ใน
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ภาชนะอีกใบกวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี 

จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้า

กันดี  

6.เตรียม Water 2.0000 %, Sodium Chloride (เกลือหิมาลายัน) 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ    

กวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วที่เหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี จากนั้นเทลงไปใน

ถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  

7.เตรียม Water 1.0000 %, Citric Acid 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ กวนด้วยพาย Stainless 

ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วย

ความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  

8.เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ผ่านแล้ว ถ่าย Bulk ลงสู่ถังท่ีเก็บสะอาด, ผ่าน

การฆ่าเช้ือและแห้งสนิท ปิดฝาถังให้สนิท ติด LABEL ให้เรียบร้อย Bulk ไปบรรจุต่อไป เมื่อได้ผลิตภัณฑ์

แล้ว จึงน ามาให้ผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลงความเห็น

ให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ  

ผลการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะดังนี้ สรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มีส่วนประกอบ

จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม และสะดวกต่อการใช้

งานดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 



67 
 

ระยะที่ 3 ขั้นการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพือ่ชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

 1. ผู้วิจัยช้ีแจงและให้ค าแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

2. ผู้วิจัยท าการทดสอบอาการแพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัยโดยการทาเซรั่มขนาดประมาณหนึ่ง

เหรียญบาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัครแล้วปิด Micropore tape ท้ิงไว้นาน 30 นาที สังเกตปฏิกิริยา

การระคายเคือง 

 3.ท าความสะอาดใบหน้าของอาสาสมัครด้วย Normal saline และพักท้ิงไว้ 15 นาทีก่อนทา         

การตรวจประเมินสภาพผิวหน้าทุกครั้ง 

 4.ตรวจประเมินสภาพผิวหน้าด้วยเครื่องCutometer® dual MPA 580 โดยท าการวัดท้ังหมด   

3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน และน าผลท่ีได้มาเฉล่ียเพื่อลดความคลาดเคล่ือนขณะวัดหน้าต้องตรง ตามอง

ตรง และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกข้อมูล 

 5.ผู้ช่วยวิจัยสุ่มเลือกใบหน้าฝ่ังท่ีต้องทาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้าให้อาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

 6.ผู้ช่วยวิจัยแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราให้

อาสาสมัคร พร้อมท้ังแนะน า ให้อาสาสมัครทาเซรั่มทุกวัน วันละหนึง่ครั้งก่อนนอน เป็นเวลานา 8 สัปดาห์

บนใบหน้าฝ่ังท่ีผู้ช่วยวิจัยก าหนดให้จากการสุ่ม 
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ระยะที่ 4 ขั้นประเมินผล 

 ประเมินตามแบบบันทึก พบว่าอาสาสมัครไม่มีอาการแพ้ ไม่ระคายเคือง ไม่มีใครถอนตัวออกจาก

การทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศหญิงท้ังหมด 50 คน ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 ปี ถึง 63 ปี 

อายุเฉล่ีย 46.5 ปี ไม่มีอาสาสมัครท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่มีอาสาสมัครท่ีรับประทานยาใด ๆ เป็นประจ าไม่มี

อาสาสมัครท่ีสูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสัมผัสแสงแดดต่อวันประมาณ 2.7 ช่ัว โมง โดยมีอาสาสมัครท่ี

สัมผัสแสงแดดน้อยสุดครึ่งช่ัวโมงต่อวันและสัมผัสแสงแดดมากสุด 11 ช่ัวโมงต่อวัน มีอาสาสมั ครท่ี

รับประทานอาหารเสริม 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นวิตามินซี 2 คน คอลลาเจน 1 คน และมี

อาสาสมัครท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเป็นประจ า 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ดังตารางท่ี 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียของอายุ (ปี ) 46.5  

ประวัติโรคประจ าตัว (คน) 0 0 

ประวัติยาท่ีใช้ประจ า (คน) 0 0 

ประวัติสูบบุหรี่ (คน) 0 0 

ค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีสัมผัสแสงแดดต่อวัน (ช่ัวโมง) 2.7  

ประวัติใช้อาหารเสริม (คน) 3 6 

ประวัติใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (คน) 35 70 
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4.2 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ภาพรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของผิวหน้าในด้านต่าง ๆ ของอาสาสมัครท้ังส้ิน 50 คน ก่อนการใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าแสดงในตารางท่ี 4.2  

 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียของตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าของอาสาสมัครก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  ค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว สีผิว ความกระจ่างใส และความชุ่มช่ืนทางผิวในฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.63, 226.7, 4.09 และ 73.04 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ียในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต  

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า เท่ากับ 0.65, 223.1, 4.41 และ 72.09 

ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของความเรียบ ความหยาบความเป็นขุย และริ้วรอย ในฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต       

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  เท่ากับ 178.7, 2.98, 0.67 และ 67.96 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ีย ในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า  เท่ากับ 171.3, 2.69, 0.67 และ 64.82 ตามล าดับ โดยท้ังสองฝ่ังนั้นค่าเฉล่ียของตัวช้ีวัด

Parameters Treated side Untreated side P-value 

R2 ratio 0.63  0.65  > 0.99 

Melanin index 226.7 223.1 0.56 

Gloss DSC value 4.09  4.41 0.67 

Moisture level 73.04  72.09 > 0.99 

SELS parameters    

SEsm 178.7 171.3 0.06 

SEr 2.98 2.98 0.81 

SEsc 0.67 0.67 > 0.99 

Sew 67.96 64.82 0.13 
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สภาพผิวหน้าทุกชนิดนั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.99, p= 0.56, p =0.67, 

p > 0.99, p = 0.06, p = 0.81, p > 0.99 และ p = 0.13) ท าให้สามารถบอกได้ว่าใบหน้าท้ังสองฝ่ังของ 

อาสาสมัครท่ีจะได้รับการทาและไม่ทาเซรั่มนั้นมีตัวช้ีวัด สภาพผิวหน้าต่างๆไม่แตกต่างกันก่อนการใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าจากข้อมูลของอาสาสมัคร

ท้ังส้ิน 50 คน ภาพรวมข้อมูลในการชะลอความชราผิวหน้าท่ี เวลาต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 

 

 ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียของตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าของอาสาสมัครก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า และในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 หลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต        

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

หมายเหตุ.  

P1 หมายถึง p-value ของค่าเฉล่ียตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบ

วับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า กับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี4  

Parameters Treated side Untreated side P1 P2 

 Baseline 4 weeks 8 weeks Baseline 4 weeks 8 weeks   

R2 ratio 0.63 0.68 0.72 0.65 0.64 0.64 0.07 < 0.0001 

Melanin index 226.7 213.7 209.3 223.1 222.3 225.4 0.557 < 0.0001 

Gloss DSC value 4.09 4.90 5.08 4.41 4.31 4.41 0.0221 0.0201 

Moisture level 73.04 84.33 86.45 72.09 72.01 71.97 0.0001 < 0.0001 

SELS parameters         

SEsm 178.7 160.9 154.4 171.3 173.0 171.8 0.0233 < 0.0001 

SEr 2.98 2.51 2.27 2.69 2.74 2.82 0.206 < 0.0001 

SEsc 0.67 0.58 0.55 0.67 0.66 0.68 0.0317 < 0.0001 

SEw 67.96 58.46 57.21 64.82 65.59 66.39 0.001 < 0.0001 
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P2 หมายถึง p-value ของค่าเฉล่ียตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบ

วับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า กับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 8 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้ามีค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว (R2 ratio) ดีขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์คือ 0.68 และ 

0.72 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า มีค่าลดลงเล็กน้อยคือ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความยืดหยุ่นผิว (R2 ratio)  ท้ังสอง

ฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามี

ความยืดหยุ่นผิวดีข้ึนท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ทาเซรั่ม 

เมื่อพิจารณาใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของสีผิว (Melanin index) ลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์คือ 213.7 และ 209.3 ตามล าดับ 

ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามี

ค่าเฉล่ียสีผิว  (Melanin index)  เพิ่มขึ้นที่ 8 สัปดาห ์คือ 225.4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสีผิว (Melanin 

index) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า มีสีผิวขาวขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อพิจารณาใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้ามีค่าเฉล่ียของความกระจ่างใส (Gloss DSC value) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์ คือ 4.90 และ 

5.08 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 4.41 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความกระจ่างใส 

(Gloss DSC value) ท้ังสองฝ่ังพบว่า ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อ

ชะลอความชราของผิวหน้ามีความกระจ่างใสมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         

(p-value = 0.02)  เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 
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เมื่อพิจารณาใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน (Moisture level) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์ 84.33 และ 86.45 

ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) ลดลงท่ี 8 สัปดาห์ คือ 71.97 เมื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน (Moisture level) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย                    

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความชุ่มช่ืนเพิ่มมากขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญ       

ทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความเรียบของผิว (SEsm) ลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 160.9 และ 154.4  

ตามล าดับแต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 4 คือ 173.0 และ 171.8 ในสัปดาห์ท่ี 8 ค่าความเรียบของผิว (SEsm) แปรผกผันกับ

ความเรียบของผิว เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเรียบของผิวทั้งสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีความเรียบมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.02และ p-value  < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความหยาบของผิว (SEr) ลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 2.51 และ 2.27 

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าคือ 2.74 และ 2.82 ตามล าดับค่าความหยาบของผิว (SEr) แปรผกผันกับความหยาบของผิว เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหยาบของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความหยาบลดลงท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc) ของผิวลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 0.58 และ 0.55 

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc) ของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่า 

ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความ

เป็นขุยน้อยลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.03 และ p-value < 0.0001 

ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า 

ค่าเฉล่ียริ้วรอย (SEw) ของผิวลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต        

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 58.46  และ 57.21 ตามล าดับแต่

เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าคือ 

65.59  และ 66.39  ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียริ้วรอยของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  มีริ้วรอย ลดลงท่ี 4 และ 8 

สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.001 และ p-value < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ี

ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

3) เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายัน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครเพศหญิงเพื่อร่วมการทดลองจ านวน 50 คนโดยแบ่งเป็น

อาสาสมัครเป็น กลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน

และอาสาสมัครในการทดลองใช้ 50 คน อาสาสมัครได้จากการเลือกตามคุณสมบัติท่ีได้ก าหนดเครื่องมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีท้ังหมด 4 ประเภท คือ ประเภทท่ี (1) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 4 ข้อคือ 1) ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า รูปแบบเดิมเป็นอย่างไร 2) ท่านพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า

รูปแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร 3) ท่านต้องการผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า รูปแบบใหม่  

ท่ีเป็นเนื้อเซรั่มละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่มหรือไม่ อย่างไร และ4.รูปแบบผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือ    

หิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ท่ีท่านต้องการ ควรมีรูปแบบใหม่หรือลักษณะอย่างไร ประเภท

ท่ี (2) ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าประเภทท่ี (3) แบบ

ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  ประเภทท่ี 

(4) แบบบันทึกเครื่องมือในการประเมินตัวช้ีวัดสภาพผิวและผลิตภัณฑ์โดยแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 11 ข้อ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเภสัชกร 

และด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยข้อ

ค าท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีมากกว่า  0.5 ทุกข้อ ไม่มีการปรับปรุงข้อค าถามงานวิจัยครั้งนี้

แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ระยะท่ี 2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าระยะท่ี 3 ขั้นการ 
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ทดลองใช้ลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า และระยะท่ี 4 ขั้น

การประเมินผลได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 จากนั้นจึง

วิเคราะห์ข้อมูลได้จากการสนทนากลุ่มโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลท่ัวไปของ

อาสาสมัครวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย Χ  และ repeated measures 

ANOVA with Bonferroni correction ถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple 

comparisons test สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 

   5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

   5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง จ านวน 6 คน 

เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ การสนทนากลุ่มพบว่าบรรยากาศของการสนทนากลุ่มเป็นบรรยากาศท่ีดี 

อาสาสมัครให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส าหรับผลการจัดสนทนากลุ่มตามแนวทางการสนทนาท่ีเตรียมไว้มี

ดังนี้ 

กลุ่มเจ้าหน้าท่ีได้อภิปรายว่า พบปัญหาว่าในปัจจุบันมีการใช้เซรั่มในการชะลอความชราของ

ผิวหน้า โดยเซรั่มในท้องตลาดส่วนมากจะมีสรรพคุณท่ีไม่ครอบคลุมถึงการชะลอความชราของผิวหน้า 

เซรั่มบางชนิดเน้นความขาว บางชนิดเน้นการลดริ้วรอย อีกท้ังเซรั่มส่วนมากประกอบไปด้วยสารเคมีท าให้

อาจก่อให้เกิดการแพ้ในผู้ท่ีใช้ได้ 
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กลุ่มอาสาสมัคร ได้อภิปรายว่าในเรื่องของเนื้อเซรั่มบางชนิดท่ีไม่ละเอียด ซึมลงสู่ผิวหนังได้โดย

ยาก และการใช้เซรั่มบางชนิดก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ เนื่องจากเซรั่มบางชนิดประกอบ

ไปด้วยสารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ อีกท้ังหากต้องการใช้เซรั่มในการ

ชะลอความชราของผิวหน้า ต้องใช้เซรั่มหลายชนิดประกอบกัน ยังไม่พบเซรั่มท่ีสามารถท าให้ผิวขาวกระ

จ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวเป็นต้น 

จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ผู้วิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้าในรูปแบบท่ีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนัง

มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มี

ส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  

ระยะที่ 2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ    

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดจากผล

การสนทนากลุ่ม และศึกษารูปแบบของการท าเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา

สูตรและสารในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีส่วนผสมของสารสกัดหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ผลึก

เกลือหิมาลายัน ทรานซามิค เอซิดไวท์เทนนิ่ง  ไบโอแซคคาไรด์กัม-โฟร์  วิตามินบี 3 ต่อมาจึงพัฒนาสูตร

โดยเพิ่มส่วนประกอบและสารส าคัญดังนี้ 

1.ช่ัง  Water 60.0500 % ,Disodium EDTA 0.1000 % ,Allantoin 0.2000 % 

Sodium Acrylates Copolymer 0.8000 % ,Sodium Polyacrylate 0.8000 % ,Propanediol 1.0000 

% ในภาชนะหลัก แช่จนพองตัวดี จากนั้นให้ความร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) พร้อมโฮโมด้วย

ความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 10-15 นาที หรือจนละลายเข้ากันดี 
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2.เตรียม Cetyl Alcohol 3.0000 %, Ethylhexyl Methoxycinnamate  5.0000 %, Glyceryl 

Stearate 4.0000 % , Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate 5.0000 % , Dimethicone 0.2000 

% , Olea Europaea (Olive) Oil 3.0000 % Isoamyl Laurate 5.0000 %  ในภาชนะอีกใบ ให้ความ

ร้อนท่ี 70-75 C (คงอุณหภูมิไว้) หลอมจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆเทสารในข้อ 2 ลงในภาชนะหลัก 

พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz  (480-600 rpm) นาน 15-20 นาที  

3.ช่ัง Titanium Dioxide 0.2000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อม

โฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน หยุดให้ความร้อน 

พร้อมลดอุณหภูมิลงมาท่ี 45 C 

4.ช่ัง Phenoxyethanol 0.5000 %, Caprylhydroxamic Acid 0.2000 % , 

1,2-Hexanediol 0.1000 % ในภาชนะอีกใบ จากนั้นเทลงไปผสมในภาชนะหลัก พร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 

8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.เตรียม Water 5.0000 %, Tranexamic Acid  0.5000 %, Potassium Methoxysalicylate 

0.1000 % , Scutellariab Aicalensis Root Extrac 0.0500 %,Sophora Flavescens Root Extrac 

0.0500 % ,Glycyrrhiza Inflata Root Extract0.0500 Niacinamide 0.5000 %, Hydrolyzed Sodium 

Hyaluronate 0.1000 , Sodium Acetylated Hyaluronate 0.1000 %, Sodium Hyaluronate 

0.1000 % ,Sodium Hyaluronate Crosspolymer 0.1000%, Biosaccharide Gum-4 0.2000 % ใน

ภาชนะอีกใบกวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี 

จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้า

กันดี   

6.เตรียม Water 2.0000 %, Sodium Chloride (เกลือหิมาลายัน) 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ 

กวนด้วยพาย Stainless ด้วยความเร็วที่เหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดีจากนั้นเทลงไปใน

ถังหลักพร้อมโฮโมด้วยความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  

7.เตรียม Water 1.0000 %, Citric Acid 0.5000 % ในภาชนะอีกใบ กวนด้วยพาย Stainless 

ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมตาม Batch Size ละลายจนเข้ากันดี จากนั้นเทลงไปในถังหลักพร้อมโฮโมด้วย

ความเร็ว 8-10 Hz (480-600 rpm) นาน 5-10 นาที หรือจนเข้ากันดี  
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8.เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ผ่านแล้ว ถ่าย Bulk ลงสู่ถังท่ีเก็บสะอาด, ผ่าน

การฆ่าเช้ือและแห้งสนิท ปิดฝาถังให้สนิท ติด LABEL ให้เรียบร้อย Bulk ไปบรรจุต่อไป   

เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงน ามาให้ผู้เช่ียวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ ลงความเห็นให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ  

ผลการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะดังนี้ สรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มีส่วนประกอบ

จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม และสะดวกต่อการใช้

งาน 

 

ระยะที่ 3 และ 4 ขั้นการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซร่ัมวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้าและข้ันการประเมินผล 

  ผู้วิจัยท าการทดสอบอาการแพ้ต่อเซรั่มท่ีใช้ในการวิจัยโดยการทาเซรั่มขนาดประมาณหนึ่งเหรียญ

บาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัคร แล้วปิด Micropore tape ท้ิงไว้นาน 30 นาที สังเกตปฏิกิริยาการ

ระคายเคือง จากนั้นท าความสะอาดใบหน้าของอาสาสมัครด้วย Normal saline และพักท้ิงไว้15 นาที

ก่อน  ท าการตรวจประเมินสภาพผิวหน้าทุกครั้ง ตรวจประเมินสภาพผิวหน้าด้วยเครื่องCutometer® 

dual MPA 580 โดยท าการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในต าแหน่งเดียวกัน และน าผลท่ีได้มาเฉล่ียเพื่อลดความ

คลาดเคล่ือน ขณะวัดหน้าต้องตรง ตามองตรง และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกข้อมูล  จากนั้นผู้ช่วยวิจัย

แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราให้อาสาสมัคร พร้อมท้ังแนะน า 

ให้อาสาสมัครทาเซรั่มทุกวัน วันละหนึ่งครั้งก่อนนอน เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีผู้ช่วยวิจัย

ก าหนดให้จากการสุ่มและให้ประเมินตามแบบบันทึก พบว่าอาสาสมัครไม่มีอาการแพ้ ไม่ระคายเคือง ไม่มี

ใครถอนตัวออกจากการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศหญิงท้ังหมด50คน ช่วงอายุอยู่

ระหว่าง 30 ปี ถึง 63 ปี อายุเฉล่ีย 46.5 ปี ไม่มีอาสาสมัครท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่มีอาสาสมัครท่ีรับประทาน

ยาใด ๆ เป็นประจ าไม่มีอาสาสมัครท่ีสูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสัมผัสแสงแดดต่อวันประมาณ 2.7 ช่ัว โมง 

โดยมีอาสาสมัครท่ีสัมผัสแสงแดดน้อยสุดครึ่งช่ัวโมงต่อวันและสัมผัสแสงแดดมากสุด 11 ช่ัวโมงต่อวัน มี
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อาสาสมัครท่ีรับประทานอาหารเสริม 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นวิตามินซี 2 คน คอลลาเจน 1 คน 

และมีอาสาสมัครท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเป็นประจ า 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  ค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว สีผิว ความกระจ่างใส และความชุ่มช่ืนทางผิวในฝ่ังท่ี

ใช้ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.63, 226.7, 4.09 และ 73.04 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ียในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า เท่ากับ 0.65, 223.1, 4.41 และ 72.09 

ตามล าดับ ค่าเฉล่ียของความเรียบ ความหยาบความเป็นขุย และริ้วรอย ในฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม    

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  เท่ากับ 178.7, 2.98, 0.67 และ 67.96 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ีย ในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า  เท่ากับ 171.3, 2.69, 0.67 และ 64.82 ตามล าดับ โดยท้ังสองฝ่ังน้ันค่าเฉล่ียของตัวช้ีวัด

สภาพผิวหน้าทุกชนิดน้ัน  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p > 0.99, p= 0.56, p =0.67, 

p > 0.99, p = 0.06, p = 0.81, p > 0.99 และ p = 0.13) ท าให้สามารถบอกได้ว่าใบหน้าท้ังสองฝ่ังของ 

อาสาสมัครท่ีจะได้รับการทาและไม่ทาเซรั่มน้ันมีตัวช้ีวัด สภาพผิวหน้าต่างๆไม่แตกต่างกันก่อนการใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว(R2 ratio) ดีขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์คือ 0.68 และ 

0.72 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  มีค่าลดลงเล็กน้อยคือ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความยืดหยุ่นผิว(R2 ratio)  ท้ังสอง

ฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามี

ความยืดหยุ่นผิวดีข้ึนท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ทาเซรั่ม 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของสีผิว (Melanin index) ลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์คือ 213.7 และ 

209.3 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า มีค่าเฉล่ียสีผิว(Melanin index) เพิ่มขึ้นที่ 8 สัปดาห์ คือ 225.4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

สีผิว(Melanin index) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อ



80 
 

ชะลอความชราของผิวหน้า มีสีผิวขาวขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) 

เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความกระจ่างใส (Gloss DSC value) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4และ 8 สัปดาห์ 

คือ 4.90 และ 5.08 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 4.41  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ความกระจ่างใส(Gloss DSC value) ท้ังสองฝ่ังพบว่า ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิ

มาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีความกระจ่างใสมากขึ้นท่ี 4 และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p-value = 0.02)  เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) เพิ่มมากขึ้นท่ี 4และ 8 สัปดาห์ 84.33 และ

86.45 ตามล าดับ ในขณะท่ีใบหน้าฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า มีค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) ลดลงท่ี 8 สัปดาห์ คือ 71.97 เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture level) ท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่ม

วิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความชุ่มช่ืนเพิ่มมากขึ้นท่ี 8 สัปดาห์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเรียบของผิว (SEsm) ลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 160.9 และ 154.4  

ตามล าดับแต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 4 คือ 173.0 และ 171.8 ในสัปดาห์ท่ี 8 ค่าความเรียบของผิว (SEsm) แปรผกผันกับ

ความเรียบของผิว เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเรียบของผิวทั้งสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิต

เซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีความเรียบมากขึ้นท่ี  4 และ 8 สัปดาห์
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.02และ p-value  < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหยาบของผิว(SEr) ลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 2.51 และ 2.27  

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าคือ 2.74 และ 2.82 ตามล าดับค่าความหยาบของผิว (SEr) แปรผกผันกับความหยาบของผิว เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหยาบของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วย

เกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความหยาบลดลงท่ี 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc) ของผิวลดลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 0.58 และ 0.55 

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าในสัปดาห์ท่ี 8 คือ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc)ของผิวท้ังสองฝ่ังพบว่า 

ใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า มีความ

เป็นขุยน้อยลงท่ี 4และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.03 และ p-value < 0.0001 

ตามล าดับ) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียริ้วรอย (SEw) ของผิวลดลงท่ี 4 และ 8 สัปดาห์บนใบหน้าฝ่ังท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า คือ 58.46  และ 57.21  

ตามล าดับ แต่เพิ่มขึ้นในฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าคือ 65.59  และ 66.39  ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียริ้วรอยของผิวทั้งสองฝ่ังพบว่าใบหน้า

ฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า  มีริ้วรอย ลดลงท่ี 4 
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และ 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.001 และ p-value < 0.0001 ตามล าดับ) เทียบ

กับฝ่ังท่ีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชรา

ของผิวหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

ผลการจัดสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีในคลินิกความงาม จ านวน 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง 

จ านวน 6 คน จ านวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหาว่าปัจจุบันมีเนื้อเซรั่มบางชนิดท่ีไม่ละเอียด ซึมลงสู่ผิวหนังได้โดยยาก และ

การใช้เซรั่มบางชนิดก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ เนื่องจากเซรั่มบางชนิดประกอบไปด้วย

สารเคมีเป็นหลัก จึงท าให้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ อีกท้ังหากต้องการใช้เซรั่มในการชะลอ

ความชราของผิวหน้า ต้องใช้เซรั่มหลายชนิดประกอบกัน ยังไม่พบเซรั่มท่ีสามารถท าให้ผิวขาวกระจ่ายใส

ขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีส่วนประกอบจาก

แร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวเป็นต้น จากการสนทนากลุ่มสรุป

ได้ว่า ผู้วิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบท่ีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen & Damian 

(2014) ได้ให้ความหมายของเซรั่มว่า เซรั่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนังท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กมาก 

ลักษณะของเนื้อเซรั่มจะมีความเบาบางกว่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประเภทครีม โดยเนื้อของเซรั่มจะ

สามารถมีความเหลวไปจนถึงกึ่งเหลว ส่วนในเรื่องของสีเนื้อเซรั่มอาจจะมีความใส ความขุ่น หรือมีสี ท้ังนี้
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ก็จะขึ้นอยู่กับส่วนผสม สารสกัด และการออกเเบบสูตรของเซรั่มแต่ละชนิด ส่ิงท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์เซรั่ม 

คือ จะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ส าคัญ (Active Ingredients) ท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวประเภท

อื่นๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการฟื้นบ ารุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้ในปริมาณน้อย 

เพียงไม่กี่หยด แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดี และเนื่องจากเซรั่มมีโมเลกุลขนาดเล็กจึงสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้

อย่างรวดเร็วและล้ าลึกถึงระดับโครงสร้างผิว ด้วยเหตุนี้เซรั่มจึงมอบประโยชน์ของสารสกัดและส่วนผสม

ในการบ ารุงต่างๆให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้าใน

รูปแบบทีมีสรรพคุณท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ าทาง

ผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุธรรมชาติไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ในหลอดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดจากผล

การสนทนากลุ่ม และศึกษารูปแบบของการท าเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา

สูตรและสารในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีส่วนผสมของสารสกัดหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ผลึก

เกลือหิมาลายัน ทรานซามิค เอซิด ไวท์เทนนิ่ง ไบโอแซคคาไรด์กัม-โฟร์ วิตามินบี 3 จะสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ภลิตา คุณดิลกพจน์ (2559)ได้กล่าวถึงลักษณะและคุณสมบัติของกรดทราเนซามิค ไว้ดังนี้ว่า 

กรดทราเนซามิค (tranexamic acid หรือ TXA) เป็นสารออกฤทธิ์ของยา ทรานซามิน® (Transamin® ) 

ซึ่งเป็นยาห้ามเลือดในกลุ่มท่ีมีฤทธิ์ต้านการสลายล่ิม เลือด (antifibrinolytic effect) โดยการขัดขวางการ

ท างานของพลาสมิน ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในกระบวนการ สลายล่ิมเลือด TXA เป็นยาในกลุ่มยาต้านการ

สลายล่ิม เลือดท่ีมีอยู่ในรายการยาขององค์การอนามัยโลก โดยให้ใช้ใน กรณีเกิดเลือดออกหรือมีความ

เส่ียงต่อ ภาวะเลือดออกอย่างมีนัยส าคัญภายใน 8 ช่ัวโมง หลังได้รับการบาดเจ็บโดยยาจะมีกลไกในการ

แย่งจับ (competitive inhibitor) กับตัวกระตุ้นพลาสมิโนเจน (plasminogen activator) เพื่อเข้าจับ

กับพลาสมิโนเจน (plasminogen) ตรงต าแหน่ง lysine binding site ท าให้ชะลอการสลายไฟบรินท่ีช่วย

ค้ าจุนโครงสร้างของล่ิมเลือด ดังนั้นก้อนล่ิมเลือดจึง คงตัวและมีความแข็งแรงมากขึ้นส่งผลให้การเสียเลือด

ลดน้อยลง  จากคุณสมบัติของ Tranexamic acid ซึ่งต่อต้านการสลายล่ิมเลือด คงสภาพให้ล่ิมเลือด 

แข็งตัวต่อไป ท าไมถึงมาเกี่ยวข้องกับสาร Whitening agent ได้มีการตีพิมพ์ลงใน Journal of health 
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science ท่ีกล่าวถึงหลักการท างานของ Tranexamic acid ท่ีสามารถท าให้ ผิวขาวได้  (Maeda & 

Tomita, 2007) โดย สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน (Melanin produce) โดย กลไกการ

แข่งขันยับยั้งกิจกรรมของพลาสมิโนเจน แอคทีเวเตอร์ จึงท าให้สาร Tranexamic Acid มีคุณสมบัติใน

การลดจุดด่างด า รอยหมองคล้ า และเป็น Whittening agent ท่ีได้รับการยอมรับใน ระดับสากลถึงความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพท่ีดีเย่ียม   

จากการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความยืดหยุ่นผิว (R2 ratio) ค่าเฉล่ียของ สีผิว 

(Melanin index) ค่าเฉล่ียของความกระจ่างใส (Gloss DSC value) ค่าเฉล่ียของความชุ่มช่ืน(Moisture 

level)  ค่าเฉล่ียความเรียบของผิว (SEsm) ค่าเฉล่ียความหยาบของผิว(SEr) ค่าเฉล่ียความเป็นขุย (SEsc)  

ค่าเฉล่ียริ้วรอย (SEw)  ของใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความ

ชราของผิวหน้า  มีค่าเฉล่ีย ดีขึ้นที่ 4 และ 8 สัปดาห์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียต่างๆ ท้ังสองฝ่ัง

พบว่าใบหน้าฝ่ังท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้ามีสีผิวท่ี

ขาวขึ้น ความกระจ่างใส ความชุ่มช้ืนและผิวที่เรียบเนียนมากขึ้น ความหยาบ ความเป็นขุยและริ้วลอยของ

ผิวลดลงท่ี  8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับฝ่ังท่ีไม่ทาเซรั่มสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ผาสุข แก้วเจริญตา (2561) ได้ระบุว่า ปัจจุบันมีความนิยมบริโภคเกลือเพื่อสุขภาพท่ี ช่ือ

ว่า เกลือหิมาลัย หรือเกลือหิมาลายันสีชมพูซึ่งเช่ือว่าเป็นผลึกหินเกลือท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดในโลก มี 

ลักษณะเป็นผลึกเกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัยท่ีไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ท้ังส้ิน มีคุณสมบัติ

พิเศษคือ เป็นเกลืออุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า 84 ชนิด และปราศจากสารปนเปื้อน สาเหตุมาจากการ ระเหย

ของน้ าทะเลเมื่อ 25 ล้าน ปีท่ีผ่านมา จึงไม่มีสารพิษจากโลกสมัยใหม่แปดเปื้อน ซึ่งเทือกเขา หิมาลัยเคย

เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใต้ทะเลจึงท าให้มีการสะสมของเกลือชนิดนี้การกินเกลือหิมาลายันท าให้ ร่างกายสามารถดูด

ซึมได้ดีถ้าเล่นกีฬาและเคยด่ืมน้ าเกลือแร่ เมื่อดูข้างขวดจะพบว่าน้ าเกลือแร่จะ ประกอบด้วยสารต่างๆ 

มากมาย เช่น sodium (Na+),potassium (K+),calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+),chloride(Cl−) 

ซึ่งเกลือหิมาลายันจะประกอบด้วย sodium chloride85% potassium, calcium, magnesium และ 

bicarbonate รวมกัน 15% ซึ่งสารเหล่านี้เป็นแร่ธาตุ ชนิดเดียวกัน ช่วยลดภาวะกรดในร่างกาย ไม่ว่าจะ

เป็นการเกิดอนุมูลอิสระ กระดูกพรุน ก้อนนิ่ว หรือ น้ าหนักเพิ่ม สามารถช่วยลดภาวะกรดได้เป็น อย่างดี

ปัจจุบันเกลือหิมาลายันสามารถหาซื้อได้ตามร้าน จ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งยังไม่เป็นท่ี 
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รู้จักแพร่หลายและมีราคาแพงกว่าเกลือทะเลหลายเท่า แต่มีประโยชน์และผลต่อสุขภาพมากกว่าหลายเท่า

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mistry (2017) และ Chen & Damian (2014) ว่าได้ระบุเรื่องสาร 

Biosaccharide Gum 4 และวิตามินบี 3  ไว้ดังนี้ว่า Biosaccharide Gum 4 คือ สาร Polymer จาก

ธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทาง Biotechnology ท่ีมีคุณสมบัติเป็น ANTI- POLLUTION& SECOND 

SKIN โดยจะเคลือบปกป้องผิว ให้เกิดแผ่นฟิมล์บางๆท่ีนุ่นนวล ไม่เหนียวเหนอะหนะ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น

เกราะป้องกันผิว จาก ภาวะ รุนแรงต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง สารพิษ รวมท้ังแสงแดด จากการศึกษาล่าสุด

พบว่า Pollustop สามารถ ลดการเกาะของอนุภาคขนาดเล็กๆ ท่ีมีช่ือเรียกว่า PM2.5 (Particle Matter 

2.5 micro) ซึ่งเป็น อนุภาคขนาดเล็กพบกระจายได้ด้วยท่ัวๆไป เป็นมลภาวะท าให้ผิวหย่อนคล้อยก่อนวัย

อันควร  สอดคล้องกับ Maria et,al. (2014) ท่ีระบุว่า Biosaccharide gum-4 มีคุณสมบัติใน การปกป้อง

ผิวในสภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อผิว และ วิตามินบี 3 หรือ Niacinamide นั้นเป็นวิตามินท่ีมีประโยชน์ต่อผิว

ของเราท่ีสามารถช่วย ฟื้นฟูผิวได้อย่างครอบคลุม โดยสามารถไล่ต้ังแต่ช่วยลดริ้วรอยและรอยแผลเป็นที่

เกิดจากสิว ช่วยลด อาการแดงและอาการระคายเคืองบนผิว ไปจนถึงช่วยกระตุ้นการผลิตเซราไมด์ 

(ceramide) ท่ีช่วยให้ ผิวกระชับและชุ่มช้ืน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวเรียบเนียนขึ้น อีกท้ังยังเป็นส่วนผสมท่ีช่วย

กระชับรูขุมขนและ คุมความมันบนผิว จึงเหมาะเป็นพิเศษส าหรับคนท่ีมีผิวมัน อย่างไรก็ตามเป็นส่วนผสม

ท่ีเข้าได้กับทุกสภาพผิว 

งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของ

ผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีมาจากธรรมชาติโดยมี

ความปลอดภัย พกพาสะดวก ไม่มีสารตกค้าง ท าให้ผิวขาวกระจ่ายใสขึ้น ความชุ่มช่ืนของผิวหนังมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ าทางผิวหนังและลดริ้วรอยได้ และมีเนื้อเซรั่มท่ีละเอียด สัมผัสอ่อนนุ่ม  มีส่วนประกอบ

จากแร่ธาตุธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม และสะดวกต่อการใช้

งาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา 

 

จากการด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอ

ความชราของผิวหน้า  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

          5.3.1 จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้ 

1.ได้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

2. อาสาสมัครมีระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าท่ีดีขึ้นหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับ

ด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อชะลอความชราของผิวหน้า 

3. เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายัน

เพื่อชะลอความชราของผิวหน้า ให้ตอบสนองความต้องการต่อตลาดมากยิ่งขึ้น 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์นิสิตเซรั่มวิบวับด้วยเกลือหิมาลายันเพื่อ

ชะลอความชราของผิวหน้ากับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าชนิดอื่นๆ ในระยะเวลาเท่ากัน  

2.ควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายสูตร เพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีส่วน 

ต่างๆของร่างกาย 
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