
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

เลขท่ีค ำขอ                         .  หมำยเลขผูส้มัคร 
วัน เดือน ปี                        . 

แบบย่ืนค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

(*) ที่อยู่ท่ีจัดส่ง
เอกสาร และ

สามารถติดต่อได้ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน            ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน       ที่อยู่สถานทีท่ างาน  

     /   

C B -     -      รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ                                           . 
ต ำแหน่ง                                                       . 

ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ          ข้ำรำชกำร      พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนเอกชน     ผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัว    
 นักศึกษำ     อื่นๆ                                   . 

1. ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร)      หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ             สำขำวิชำรัฐศำสตร์                                                                               
สาขา       สำขำวิชำรัฐศำสตร์      อาชีพ   นักวิจัย      ชั้น    8            .                                                        

ประวัติผู้สมัคร 

0 1 - 1 1 - 2 5 3 0   นาย    นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อาย ุ     35       ปี    

(*)ชื่อ    ณัฎฐชัย               นามสกุล     เอกนรำจินดำวัฒน ์                          ศาสนา     พุทธ        สัญชาติ    ไทย          . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่ำงช่ือกับนำมสกุล) 
 N A T T A C H A I  A E K N A R A J I N D A W U T             

 

1 - 6 4 0 6 - 0 0 1 0 4 - 3 8 - 1 (*)เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

 (*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ที่อยู่    99/140                    หมู่ที ่  -       ตรอก/ซอย      -                        ถนน     ปทุม-สำมโคก                         .  
1 2 0 0 0 ต ำบล/แขวง       บำงปรอก                     อ ำเภอ/เขต      เมือง         จังหวัด    ปทุมธำน ี   รหัสไปรษณีย ์

0 9 2 9 1 5 4 9 5 6 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ  0 2 5 8 1 5 5 9 7 เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์         Aeknarajindawut@gmail.com 
 

 ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั 

ที่อยู่       99/140                 หมู่ที ่         ตรอก/ซอย                              ถนน    ปทุม-สำมโคก                                                    

1 2 0 0 0 ต ำบล/แขวง   บำงปรอก             อ ำเภอ/เขต     เมือง               จังหวัด       ปทุมธำนี     รหัสไปรษณีย ์

0 9 2 9 1 5 4 9 5 6 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  0 2 5 8 1 5 5 9 7 เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ท างาน (ชื่อตามนิติบุคคล)     มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอดุรธำน ี
หน่วยงำน    มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ                            ที่อยู่      707 
        หมู่ที่      3          ตรอก/ซอย       -                       ถนน                 เลี่ยงเมืองอุดรธำนี-สำมพร้ำว                     .  

4 1 0 0 0 ต ำบล/แขวง    สำมพร้ำว    อ ำเภอ/เขต   เมือง           จังหวัด             อุดรธำนี     รหัสไปรษณีย ์
0 4 2 1 2 9 5 5 6 -  เบอร์โทรศัพท์  0 2 1 6 0 1 0 2 3 -  โทรสำร 

เว็บไซต์          pr@ssru.ac. 
 

 
Photo 1” 



2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล ำดับ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบันกำรศึกษำ 

1 ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

3 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

3. ประวัติกำรท ำงำน (เรียงจำกข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล ำดับ 
ปี พ.ศ. 

ต ำแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงำน 
จำก ถึง 

1 2564 ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์
การศึกษาจังหวังอุดรธานี 

2 2564 2565 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
พิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์
การศึกษาจังหวังอุดรธานี 

3 2559 2564 ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทัช อินโนเวทีฟ รีเสิร์ช แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

4 2557 2559 กรรมการบริษัท 
บริษัท ทัช อินโนเวทีฟ รีเสิร์ช แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

5 2557 2555 ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอกนราจินดาวัฒน์                            
4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปจัจุบนัลงไป) 

ล าดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 
ผลงานการประดิษฐ์ 2018 Hong Kong International Invention and Design Competition ชื่อผลงานหมอน
รองคออัจฉริยะ (Intelligent Neck Pillow from Intelligent Textiles) 

2 
ผลงานการประดิษฐ์ 2020 Hong Kong International Invention and Design Competition ชื่อผลงาน 
หุ่นยนต์สวัสดี (SAWASDEE NURING ROBOT)                

3 
ผลงานการประดิษฐ์ 2021 Hong Kong International Invention and Design Competition ชื่อผลงาน กาแฟ
มะขามแดง (KHAO CHAN)      

4 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 American ชื่อผลงาน VIPVUPTM : SKIN CARE SERUM FROM HIMALAYAN PING 
SALT ได้รับรางวัล Gold Medal from AII AMERICAN DAVINCI 2022 

5 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 American ชื่อผลงาน EMBICOLL :  HEALTH SUPPLEMENT JELLY  FROM 
INDIAN GOOSEBERRY ได้รับรางวัล Silver Medal from AII AMERICAN DAVINCI 2022 

6 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 American ชื่อผลงาน SAWASDEE NURSING  ROBOT ได้รับรางวัล  Silver Medal 
from AII AMERICAN DAVINCI 2022 

7 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 Korea ชื่อผลงาน CEO COFFEE ได้รับรางวัล 1) Silver Prize  from  the Korea 
Women Inventors Association (KWIA) 2) Special Prize from INNOPA, Indonesian Invention and 
Innovation Promotion Association 

8 
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 

9 
ผลงานการประดิษฐ์ Korea Intemational Youth Olympiad 4i 2022 Organized by World Women 
Inventors & Entrepreneurs Association ชื่อผลงาน RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric ผ้า



3 

 

รากเหง้าเมืองลุ่มภู ได้รับรางวัล GOLD Prize และรางวัล  Special award from WIPO (World Intellectual 
Property Organization) 

10 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 Canada ชื่อผลงาน INSTANT COFFEE MIXED RED TAMARIND ได้รับรางวัล                       
Silver Medal และรางวัล TOP 20 BEST INVENTION AWARDS Overall Selection of the Top 20 Best 
Inventions in iCAN 2022 

11 
ผลงานการประดิษฐ์ 2022 Canada ชื่อผลงาน SAWASDEE NURSING  ROBOT ได้รับรางวัล Silver Medal 
from และรางวัล INTERNATIONAL SPECIAL AWARD   

12 
ผลงานการประดิษฐ์ “International Innovation and Invention Competition 2022 (IIIC 2022)” ประเทศ
ไต้หวัน ชื่อผลงาน Collagen Jelly : Dietary Supplement from Jasmine Rice Extract    ได้รับราวัล Gold 
Medal 

13 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแพร่จ้างเหมาออกแบบและจัดท าสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์โลโก้
ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ส านักงานจังหวัดแพร่ งบประมาณ 6,300,000 บาท 

14 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแพร่จ้างเหมาฝึกอบรมและจัดท าผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายแก่
นักท่องเทีย่วหมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ส านักงานจังหวัดแพร่ งบประมาณ 16,540,000บาท 

15 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว ส านักงานจังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 89,000,000 
บาท 

16 
ผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติงบประมาณ 840,000 บาท 

17 
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce toward SME 4.0)กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  งบประมาณ 
854,000บาท 

18 
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานจังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 350,000 บาท 

19 
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัด
สระบุรีส านักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ 480,000 บาท 

20 
การจัดการความรู้ ในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ 
440,000 บาท 

21 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566งบประมาณ 500,000บาท 

22 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พักและกระจาย 
สินค้าในพื้นที่จังหวัดตาก เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ส านักงานจังหวัดตาก งบประมาณ 420,000
บาท 

  

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ 

ล ำดับ กำรฝึกอบรม ฝึกงำน ฝึกประสบกำรณ์ สถำนที ่
1 อบรมหลักสุตรผู้บริหาร TOP CEO รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2 อบรมหลักสุตรผู้บริหาร TOP CEO รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 วิทยากรฝึกอบรมพัฒนาผ้าทอมือไทย ก้าวไกลสู่สากล องค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี 

5 
วิทยากรที่ปรึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และ
หนองบัวล าภู 

ส านักงานยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเลย และหนองบัวล าภู 



6 วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ องค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี 
7 วิทยากรอบรมการบริหารจัดการนมโรงเรียนเพื่อการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จังหวัดสระบุรี 
8 วิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ องค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ 
9 ฝึกอบรมการพัฒนา เรียนรู้ ก้าวสู่การบริหารงานราชการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10 วิทยากรอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.แพร่ ส านักงานจังหวัดแพร่ 

 
 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ      

รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป  

 ประวัติกำรท ำงำนปัจจุบัน (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 

  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 

  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองกำรผำ่นงำน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด       
  ตัวอย่ำงผลงำน กิจกรรม หรอืรำงวัลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองบุคลำกรตำมขอบข่ำยท่ีก ำหนด (ถ้ำมี) 

7. การช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               

 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ช ำระเงินผ่ำนเคำเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงินผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงินผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหตุ 
- ค่ำธรรมเนียมเป็นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่ค่ำธรรมเนียม ที่สถำบันฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มียอดช ำระรวมเกิน 50,000 บำท ตอ่รำยกำร ค่ำธรรมเนียม 15 บำทตอ่รำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 ช ำระเงินแล้ว  
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 

 บันทึกเข้ำระบบฐำนข้อมลูแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตำมทีผู่้สมัคร
กรอกทุกประกำร 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 
 

   ท่ำนสนใจรับ    ข้อมูลข่ำวสำร   ข้อเสนอพิเศษ  
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1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจ็บ ระหว่ำงกำรประเมิน ผู้เขำ้รับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แลว้ว่ำ ไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สำมำรถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวธิีกำรประเมินให้มี

ควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับมำตรฐำนอำชีพ เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถแสดงสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
1.3. หำกมีขอ้สงสัยในขั้นตอนกำรประเมิน หรือ หลักฐำนในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันมสีิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลกำร

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพนั้นได ้
1.4. หำกมีขอ้สงสัยในหลักฐำนของกำรประเมิน สถำบัน หรือ ผู้ที่สถำบันมอบหมำย หรือ องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หวัหน้ำคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สำมำรถให้ผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้ออกค่ำใชจ้่ำยทั้งสิน้ 
1.5. ค ำตัดสินของ หัวหนำ้คณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบันจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพือ่ใช้ในกำรติดต่อให้บริกำรประชำสัมพันธ์หรือใหข้้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง ส ำรวจ

ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรประเมินในกิจกำร หรือกจิกรรมของ สถำบันฯ เท่ำนั้น 
2.2. สถำบันขอรับรองวำ่จะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สถำบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญำตจำกผู้เข้ำรับกำรประเมินเท่ำนั้น 
2.3. ในกรณีที่สถำบันได้ว่ำจ้ำงหนว่ยงำนอื่นเพื่อให้ด ำเนินกำรเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ำรับกำรประเมิน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิง

สถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สถำบันเป็นต้น จะก ำหนดให้หนว่ยงำนที่ได้วำ่จำ้งให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ำรับกำรประเมินและก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของสถำบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  

- ข้อมูลตำมทีร่ะบไุว้ในค ำขอ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
- ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ นโยบำยรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้ 

สถำบันใช้ข้อมูลตำมที่สถำบันเห็นสมควร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรับกำร

ประเมิน อย่ำงน้อย 30 นำที  
2. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมแต่

กรณี ตำมท่ีองค์กรท่ีมีหน้ำท่ีรับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
4. กรณี ท่ีผู้เข้ำรับกำรประเมิน ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ำรับกำรประเมิน ยินดีด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน 

5. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมิน ด้วยตนเอง
ผ่ำนเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

C B -     -  

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                นาย     นาง      นางสาว            
                          ช่ือ      ดร.ณัฎฐชัย                 
                           นำมสกุล     เอกนรำจินดำวัฒน์                                                                  
                           คุณวุฒิ       ปริญญำเอก                         
                                                                                           
วันท่ี   30   เดือน    มกรำคม      พ.ศ.    2566    . เวลำ                        

  
ณ    สถำบันวิจัยและพัฒนำสมรรถนะอำชีพประเทศไทย. 

 
 
 

                                           . 
(ลงลำยมือชื่อผู้เข้ำรับกำรทดสอบ) 
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- ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำธรรมเนียมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอน้ีภำยในระยะเวลำที่สถำบันก ำหนด 

 
 
 
 
 
 

      ยอมรับข้อตกลงและลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

  
 

                                                                                ลงชื่อ                                                        ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                            (นายณัฎฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์) 
                                                                                   วันที่     30    /   มค     /     2566       .         

หำกมีขอ้สงสัย หรอื ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติม ติดตอ่ สถำบันคุณวุฒวิิชำชีพ (องคก์ำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่ำน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วันที่ รอบการประเมิน ผู้ประเมิน 

   
     

     

     
   

   
   
 

 บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

















   

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล    ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์   
ตำแหน่งปัจจุบัน  - อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

   - บรรณาธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 99/140 ซอย  ถนน ปทุม-สามโคก บางปรอก เขต/อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี  

เบอร์โทร  092-915-4919   

สถานทีต่ิดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

    707 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

    โทรศัพท์: 042-129556, 097-9359356 โทรสาร: 042-129662 

E-mail   Aeknarajindawut@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา     

- ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2563 
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2559 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  2557 

 

อบรมสัมมนา 

- อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
- อบรมหลักสุตรผู้บริหาร TOP CEO รุ่นที่ 1  

- อบรมหลักสุตรผู้บริหาร TOP CEO รุ่นที่ 2 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 บทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดชัยนาท. 
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 31 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 276 - 286. 

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดแพร่ . วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน -ธันวาคม 2562. หน้า 1776 – 1785. 

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับทบทวนและประเมินแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับบทบทวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 207 หน้า เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2563.  



โครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับทบทวนและประเมินแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. จังหวัดลำพูน. จำนวน 531 หน้า เดือน สิงหาคม - 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563. 

- โครงการประเมินแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ด้านบทความ (ต่างประเทศ) 

-  Nattachai Aeknarajindawat.  (2020) .  How Legal Drugs Affect the Society? Empirical Evidence 
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-  Nattachai Aeknarajindawat.  ( 2 0 2 0 ) .  The Determinant of Online Customer Loyalty of E-

Pharmacies for Herb City in Raraburi, Thailand. PalArch's Journals of Archaeology of Egypt / Egyptology. 

17(1), pp. 187 - 198. 

-  Nattachai Aeknarajindawat.  (2020) .  The Impact of Life- style Drugs on Society:  An Empirical 

Evidence from Pattaya, Thailand. Systematic Review Pharmacy 2020. pp. 67 – 74. 

- Nattachai Aeknarajindawat. (2020). Role of wellbeing oriented hrm practices towards the 

employee performance: mediating role of employee resilience and social climate. SuanSunandha 

Rajabhat University, Bangkok, Thailand. Systematic Review Pharmacy 2020. pp. 115 – 124. 

- Nattachai Aeknarajindawat. (2020). The influence of HR programs and practices on the 

outcomes of the HR practices in the pharmacies of Thailand: mediating role of middle management 

strategies. (2020). Systematic Review Pharmacy 2020. pp. 106 – 114.  

 - Nattachai Aeknarajindawat. (2020).  Role of high-performance work practices on performance 

in pharmaceutical business in Thailand. Systematic Review Pharmacy 2020. pp. 57- 66.  

-  Nattachai Aeknarajindawat.  ( 2 0 19 ) .  Success of private golf course tourism management in 

Thailand. International academic multidisciplines research conference in Hokkaido 2019. pp. 599 – 602.  

-  Nattachai Aeknarajindawat.  (2017) .  The political parties and the economic driving policy of 

thai tourist industery venue international academmics conference on science.  social science and 
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ด้านงานวิจัย 

- บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดแพร่ . มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. 



- ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์. (2563). การประเมินแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี.  

 

ด้านวิจัยท่ีกำลังดำเนินการ 

- ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการการเสริมสร้างความรู้ด้วยระบบเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาในบริเวณ
พ้ืนที่ห่างไกล 
- พ้ืนที่พลังผู้สูงวัย...ใจเป็นสุข จังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
- การศึกษาความเหมาะสมทางด้านการท่องเที่ยว การออกแบบและสร้างอนุสาวรีย์ปู่ศรีสุทโธ 
- ศูนย์บริการการท่องเที่ยวคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
- การยกระดับการท่องเที่ยว 3 ธรรมจังหวัดสกลนครสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสีเขียวในอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
- การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือกเพ่ือการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ  
- รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธ์ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และเลย 
- การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าคำชะโนดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการดำเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชั่วคราว แค
น้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- การกระจายอำนาจการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชาวนาไทยในรูปแบบโครงสร้างสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น 
- สมุทรสงคราม...มหานครสมุนไพร 
- การพัฒนาทรัพยากรชุมชนสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยววิถีเมืองสามน้ำสามนาด้วยตลาด
เล็กในแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ 
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์อีสานในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
- การพัฒนาทุนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าตลาดกลางภู “โนน หนอง นา” โมเดลด้านการท่องเที่ยวนคร
เขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน-ภูเก้า-ภูพานคำ 
- การพัฒนาระบบอัตโนมัติและการควบคุมการทำงานบนอินเตอร์เน็ตสำหรับเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
- โครงการ “SMART LIFE เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” เพื่อส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการผู้พิการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
- การพัฒนา “ทุนมุกดาหาร” สู่การสร้างระเบียงเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมเชื่อมต่อการท่องเที่ยว “ตลาดท่าเมืองคู่
แฝดอินโดจีน” ลุ่มน้ำของสองนครามุกดาหารสะหวันนะเขต 
- ปั่นจักรยานริมโขง ต้นตำหรับประเพณีกับจังหวัดนครพนม 
- ผลิตภัณฑ์หมอนรองคออัจฉริยะจากนวัตกรรมสิ่งทอฉลาด 
- โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยว อำเภอบ้านดุง จังหวัด 

อุดรธานี 
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชาวนาไทยในรูปแบบโครงสร้างสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น 
- วัฒนธรรมการเมืองการปกครองของไทย 



- การพัฒนาบึงแก่นนครสู่ขอนแก่น SMART CITY 
 

ด้านบริการวิชาการ  
- โครงการอบรมยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร   
- โครงการอบรมยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู 
- โครงการอบรมยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
- โครงการอบรมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
- โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โครงการวิชาการร้องเล่น เต้นวาด 
- โครงการสมุนไพร..มหานคร  
- โครงการพื้นที่พลังผู้สูงวัย...ใจเป็นสุข จังหวัดชัยภูมิ  
- โครงการการออกแบบและการก่อสร้างโครงการศูนย์บริการการท่องเที่ยวอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
- โครงการนวัตกรรมการออกแบบถนนคนเดินสำหรับเมืองน่าอยู่ จังหวัดอุดรธานี 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์มืออาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาผ้าทอมือไทย ก้าวไกลสู่สากล 
- โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ จ.ชัยภูมิ 
- โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.แพร่ 
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนา เรียนรู้ ก้าวสู่การบริหารงานราชการยุคใหม่ 
 

ด้านการศึกษาดูงาน 

- โครงการประช ุมว ิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 The International Academic Multidisciplines 

Research Conference in Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 

- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 International  Academic Multidisciplines Research 

Conference in London กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สส

สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 – 11 มีนาคม 2562 

- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2018 International Academic Multidisciplines Research 

Conferences in Lisbon,  Portugal เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา5 – 11 ธันวาคม 2561 

- โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  IASTEM-405th International 

Conference on Economics and Business Management (ICEBM) กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 26 – 30 มิถุนายน 

2561 



ประวัติการเป็นที่ปรึกษา  
 

หน่วยงาน/สถานประกอบกิจการ 
 

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา 
 

ระยะเวลาที่
ทำงาน 

 

ปี พ.ศ. 
 

สำนักงานจังหวัดลำพูน โครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับทบทวน
และประเมินแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับบทบทวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ปี 2563 

สำนักงานจังหวัดลำพูน โครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับทบทวน
และประเมินแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 

(พ.ศ.2561-2565) แผนปฏบิัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ปี 2563 

สำนักงานจังหวัดลำพูน โครงการประเมินแผนพัฒนาจังหวัด
ลำพูน (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ปี 2563 

กรรมการบริษัทเขาจันทร์กรุ๊ป - โครงจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ “กาแฟมะขามแดง...เพ่ือ

สุขภาพ” 

3 เดือน 2564 

วิสาหกิจชุมชนอินทผาลัมและพืชผัก
สมุนไพรลาดชะโด 

- โครงจ้างที่ปรึกษาการจัดการองค์
ความรู้ในสวนสมุนไพรสู่การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินท
ผาลัม และพืชผักสมุนไพรลาดชะโด 
ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ธรรมชาติ ตำบลเก่าง้ิว อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

3 เดือน 2564 

 

ประวัติการเป็นวิทยากร 

สถาบัน / หน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย ปี พ.ศ. 

จังหวัดชัยภูมิ วิทยากร โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

2564 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และ
หนองบัวลำภู 

วิทยากรที่ปรึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย 
และหนองบัวลำภู 

 

 วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  



สถาบัน / หน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย ปี พ.ศ. 

 วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 วิทยากรอบรมการบริหารจัดการนมโรงเรียนเพื่อการก้าวสู่ไทย
แลนด์ ๔.๐ 

 

 วิทยากรบรรยายหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 วิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ  

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล 

-  สุดยอดผู้บริหาร CEO จากรัฐมนตรีกอบกาญจน์ 

 -  สุดยอดผู้บริหาร สาขาผู้บริหารดีเด่น 

 -  องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562 สาขาที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม 

-  รับรางวัลงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 

 

รับรองสำเนาถูกต้อง              

                                                                                                        
   (ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์) 



 ผลงานการประดษิฐ์ 2018 Hong Kong International Invention and Design Competition 
 ชือ่ผลงานหมอนรองคออจัฉรยิะ (Intelligent Neck Pillow from Intelligent Textiles)



 ผลงานการประดษิฐ์ 2020 Hong Kong 
International Invention and 
Design Competition  ชือ่ผลงาน หุน่

 ยนตส์วสัดี (SAWASDEE NURING 
ROBOT) 



 ผลงานการประดษิฐ์
2022 American ชือ่

 ผลงาน VIPVUPTM : 
SKIN CARE SERUM 
FROM HIMALAYAN 
PING SALT ไดรั้บ

 รางวลั Gold Medal 
from AII 
AMERICAN 
DAVINCI 2022 







 ผลงานการประดษิฐ์ 2022 American  ชือ่ผลงาน SAWASDEE NURSING 
ROBOT  ไดรั้บรางวลั Silver Medal from AII AMERICAN DAVINCI 2022



 ผลงานการประดษิฐ์ 2022 Canada  ชือ่ผลงาน INSTANT COFFEE MIXED RED 
TAMARIND  ไดรั้บรางวลั Silver Medal  และรางวลั TOP 20 BEST INVENTION AWARDS 
Overall Selection of the Top 20 Best Inventions in iCAN 2022



 “ผลงานการประดษิฐ์ International Innovation and Invention Competition 2022 (IIIC 
2022)”   ประเทศไตห้วนั ชือ่ผลงาน Collagen Jelly : Dietary Supplement from Jasmine 
Rice Extract  ไดรั้บราวลั Gold Medal



 ผลงานการประดษิฐ์ 2022 Korea  ชือ่ผลงาน CEO COFFEE  ไดรั้บรางวลั 1) Silver Prize from the Korea 
Women Inventors Association (KWIA) 2) Special Prize from INNOPA, Indonesian Invention and 
Innovation Promotion Association



 ผลงานการประดษิฐ์ 2022 Korea  ชือ่ผลงาน RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric ผา้ราก
  เหงา้เมอืงลุม่ภู ไดรั้บรางวลั 1) Bronze Prize from the Korea Women Inventors Association 

(KWIA) 2) Special Prize from National Center for Patents and Information , Tajikistan 



 ผลงานการประดษิฐ์ 2021 Hong Kong 
International Invention and Design 
Competition   ชือ่ผลงาน กาแฟมะขามแดง
(KHAO CHAN)



 ผลงานการประดษิฐ์
Korea 
Intemational 
Youth Olympiad 
4i 2022 
Organized by 
World Women 
Inventors & 
Entrepreneurs 
Association ชือ่ผล

 งาน RAK NGAO 
MUEANG LUM 
PHU Woven 
Fabric ผา้รากเหงา้

 เมอืงลุม่ภู ไดรั้บ
 รางวลั GOLD Prize 

 และรางวัล Special 
award from WIPO 
(World 
Intellectual 
Property 
Organization) 



 ผลงานการประดษิฐ์ 2022 Canada  ชือ่ผลงาน SAWASDEE 
NURSING ROBOT  ไดรั้บรางวลั Silver Medal from  และรางวลั
INTERNATIONAL SPECIAL AWARD



 โครงการชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP  นวตัวถิี
จังหวดัแพรจ่า้งเหมาออกแบบและจัดทา
สนิคา้ไทยพรอ้มบรรจภุณัฑโ์ลโกข้องฝาก

  ของทีร่ะลกึ หมูบ่า้นละ 5  ผลติภณัฑ์
  สำานักงานจังหวดัแพร่ งบประมาณ

6,300,000 บาท 



 โครงการชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP  นวตัวถิี
จังหวดัแพรจ่า้งเหมาฝึกอบรมและจัดทำา
ผลติภณัฑเ์พือ่จำาหน่ายแกนั่กทอ่งเทีย่ว

 หมูบ่า้นละ 5  ผลติภณัฑ์ สำานักงานจังหวดั
  แพร่ งบประมาณ 16,540,000บาท 



ผลกระทบของการพัฒนาพืน้ทีภ่ายใตย้ทุธศาสตรเ์ขต
 เศรษฐกจิพเิศษจังหวดัมกุดาหาร สำานักงานคณะ

 กรรมการวจัิยแหง่ชาตงิบประมาณ 840,000 บาท 



การทอ่งเทีย่วชมุชน
บา้นนเิวศสมนุไพร
ไทยเพือ่ยกระดับ
การทอ่งเทีย่วและ
สง่เสรมิการพัฒนา

 เมอืงสมนุไพร
 จังหวดัสระบรุี

สำานักงานการวจัิย
 แหง่ชาติ งบ
 ประมาณ 480,000 

บาท



โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่แผนพัฒนา
 จังหวดัลำาพนู (พ.ศ.2561-2565) ฉบบั

 ทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และจัดทำาแผนปฏบิตัริาชการของจังหวดั

  ลำาพนู ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สำานักงานจังหวดัลำาพนู งบประมาณ

350,000 บาท 



โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการจัดทำา
แผนพัฒนาจังหวดั

 ตาก พ.ศ. 2566 - 
2570 และแผน
ปฏบิตัริาชการ
ประจำาปีของจังหวดั

 ตาก ประจำา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  งบประมาณ
500,000 บาท 



โครงการศกึษาความเหมาะสมและความ
 เป็นไปไดใ้นการจัดตัง้ศนูยพั์กและกระจาย

 สนิคา้ในพืน้ทีจั่งหวดัตาก เพือ่รองรับเขต
 พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก สำานักงาน

  จังหวดัตาก งบประมาณ 420,000 บาท 



 การจัดการความรู ้ ในการจัดการขยะใน
 แหลง่ทอ่งเทีย่วจังหวดัอดุรธานี สำานักงาน

  การวจัิยแหง่ชาติ งบประมาณ 440,000 
บาท 



 การเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 (STEM Workforce 
toward SME 4.0) กรมพัฒนา

  ฝีมอืแรงงาน งบประมาณ
854,000บาท 



ขอมอบใบประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า
นาย ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒนน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร TOP CEO รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2561



ขอมอบใบประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า
นาย ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒนน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร TOP CEO รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2562





ที่ อว  0645 .15/903      วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

     1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

 9 มกราคม 2562 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “วิทยากรฝึกอบรมพัฒนาผ้าทอมือไทย ก้าวไกลสู่สากล” 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการวิทยากรฝึกอบรมพัฒนาผ้าทอมือไทย ก้าว

ไกลสู่สากล เรื่อง อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 16 

มกราคม 2562 ณ. เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ชุมชนบ้านโคกโฮงพัฒนา ต.โคกกลาง จ.อุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ 

และมปีระสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาออกแบบและสร้างการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการ 

ยกระดับเพื่อการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าการแปรรูป เหมาะแก่การเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา

เป็นวิทยากรบรรยาย 

      ขอแสดงความนับถือ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย)  
 รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ฝ่ายประสานงาน โทร. 088-663-2505 



 
 

    ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
    ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐ 

26 มีนาคม 2562 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรที่ปรึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ด้วยสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
เลย และหนองบัวลำภู ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ. เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานยุทธศาสตร์
จังหวัดอุดรธานี  

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และ ภาคประชา
สังคมในจังหวัด เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ี เหมาะแก่การเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น
วิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา
เป็นวิทยากรบรรยาย 

 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

    (นายวันชัย จันทร์พร)  
                                                                รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

                       ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาท้องถิน่ 
โทร.๐-๔๒๒๑-๒๕๙๘ 
Email :dolaud81@gmail.com 

ที่ อด 0023/ว 6260 



 
 
ที ่อว.0645.15/1563.1                                                              วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

     1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ 
 กรุงเทพมหานคร 10300 

 

 10 มกราคม 2564 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ผลิตภัณฑ์การแปรรูป ในวันที่ 23 

มกราคม 2564 ณ. เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ.บ้านโนนสง่า ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาออกแบบและสร้างการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการยกระดับเพ่ือการพัฒนาและ

เพ่ิมมูลค่าการแปรรูป เหมาะแก่การเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน

เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา

เป็นวิทยากรบรรยาย 

 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย)  
                                                          รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
 
ฝ่ายประสานงาน โทร. 088-663-2505 
 



 
 
ที ่อว.0645.15/1467.1                                                              วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

     1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ 
 กรุงเทพมหานคร 10300 

 

 7 มกราคม 2564 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “การบริหารจัดการนมโรงเรียนเพ่ือการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการนมโรงเรียนเพ่ือการก้าว

สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการนมโรงเรียนเพ่ือการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันที่ 12 มกราคม 

2564 ณ. เวลา 09.00 – 17.00 น. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาออกแบบและสร้างการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการยกระดับเพ่ือการพัฒนาและ

เพ่ิมมูลค่าการแปรรูป เหมาะแก่การเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน

เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา

เป็นวิทยากรบรรยาย 

 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย)  
                                                          รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
 
ฝ่ายประสานงาน โทร. 088-663-2505 
 



 
 

    ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
    ถนนบรรณาการ ชย 36๐๐๐ 

3 เมษายน  ๒๕๖4              
 
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร โครงการการประชาสัมพันธ์หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการการประชาสัมพันธ์หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในวันที่ 8 เมษายน  ๒๕๖4 ณ. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และ ภาคประชาสังคมใน
จังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  เหมาะ
แก่การเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้
เข้ารบัการอบรมตามโครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา
เป็นวิทยากรบรรยาย 

 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     
                                                                          (นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)  
                                                                รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

                       ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาท้องถิน่ 
โทร.๐-๔482-๒203 
 

ที ่ชย 0023.1 /ว 389 



 
 
ที ่อว 0645.15/1564                                                                วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

     1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ 
 กรุงเทพมหานคร 10300 

 

 27 ธันวาคม 2561 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “ฝึกอบรมการพัฒนา เรียนรู้ ก้าวสู่การบริหารงานราชการยุคใหม่” 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำ ฝึกอบรมการพัฒนา เรียนรู้ ก้าวสู่การบริหารงาน

ราชการยุคใหม่ เรื่อง อบรม การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ. 

เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บ้านโคกสว่าง ต.หนองแสง จ.อุดรธานี  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาออกแบบและสร้างการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการยกระดับเพ่ือการพัฒนาและ

เพ่ิมมูลค่าการแปรรูป เหมาะแก่การเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน

เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา

เป็นวิทยากรบรรยาย 

 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย)  
                                                          รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
 
ฝ่ายประสานงาน โทร. 088-663-2505 
 



 
 
ที ่อว.0645.15/1497.1                                                              วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

     1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ 
 กรุงเทพมหานคร 10300 

 

 7 ธันวาคม 2562 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.แพร่” 
เรียน ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.แพร่ 

เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ. เวลา 09.00 – 17.00 น. เทศบาล

ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในเรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการพัฒนาออกแบบและสร้างการเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตทางการยกระดับเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการแปรรูปชุมชนท่องเที ่ยว OTOP เหมาะแก่การเป็น

วิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการ

อบรมตามโครงการดังกล่าว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านมา

เป็นวิทยากรบรรยาย 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย)  
                                                          รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
 
ฝ่ายประสานงาน โทร. 088-663-2505 
 



 
 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลีด่้วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ์) 
Product development of gooseberry jelly with Syrinx innovation 

 
 
 
 

 
 
 

โดย 

ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์  

 

 

 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑม์ะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ์) 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา   

 

 คอลลาเจน คือโปรตีนชนิดหนึ่ง คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของรางกาย ซึ่งพบมากที่สุด รอยละ 

70 อยูในผิวหนัง คอยชวยใหผิวนุมชุมชื้น มีความเรียบเนียน ตึงกระชับ และยังพบอีกสวนหนึ่งคือ

กระดูก ในสวนของขอตอตาง ๆ ทาใหกระดูกและขอตอมีความแข็งแรง โดยในทางการแพทยพบวา 

เมื่อคนเรามีอายุที่มากขึ้น คอลลาเจนกลับมีปริมาณลดนอยลง ซึ่งปจจัยที่ทาใหรางกายไดรับคอลลา

เจนไมเพียงพอ คือ ผูสูงอายุมีความสามารถในการสรางคอลลาเจนไดนอยกวาวัยอื่น, รังสี UV จาก

แสงแดด, ความเครียด, พักผอนไมเพียงพอ, สูบบุหรี่, รับประทานอาหารไมครบ 5 หมู ผลกระทบจาก

การขาดคอลลาเจน คือ ทาใหเกิดริ ้วรอยบนผิวหนัง, ผิวหนังเหี่ยวยน หยอนคลอย, กระดูกออน

เสื่อมสภาพ, โรคขอเสื่อม ดังนั้นคนเราควรเลือกบริโภคอาหารที่มีคอลลาเจนเปนสวนประกอบดวย 

เพื่อเสริมสรางคอลลาเจนใหรางกาย คอลลาเจนเราสามารถหาไดจาก การรับประทานอาหารทั่วไป 

จำพวกเนื้อสัตว ผักผลไมบางชนิดปลาทะเลน้ำลึก เชน ปลาแซลมอน, ปลาทูนา, ปลาทู, สาหรายทะเล

, เห็ดบางชนิด ผักใบเขียว เชน ผักโขม ผักคะนา ผักบล็อคโคลี่ เปนตน ปจจุบันคนเราใชเวลาสวนใหญ

ไปกับการทำงาน การเดินทาง และกิจกรรมอื ่น ๆ อีกมากมาย ทำใหเวลาในการหาและเลือก

รับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนเปนสวนประกอบมีนอยลง แตในยุคปจจุบันนี้ ดวยวิทยาการตาง ๆ 

ทำใหคนเรามีทางเลือกที่สะดวกสบายมากขึ้น “ผลิตภัณฑอาหารเสริมคอลลาเจน” จึงเขามามีสวน

ชวยใหคนเราสามารถเสริมสรางคอลลาเจนไดอยางงายดาย ประหยัดเวลา และที่สำคัญคือ รางกาย

ไดรับ คอลลาเจนท่ีมีประโยชนและนาไปใชไดเต็มประสิทธิภาพ 

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหเกิดสภาพอากาศแปรปรวน ความตองการพืช

อาหารมี แนวโนมเพิ ่มขึ ้นจากการเพิ ่มของประชากรโลก ประเทศไทยมีความหลากหลายของ

พันธุกรรมพืช เปนแหลงกำเนิด ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายและยังคงอยูในสภาพท่ี

คอนขางสมบูรณรวมท้ังผลไมไทยนั้นก็จัดวามี ความหลากหลายท้ังชนิดและสายพันธุและมีการพัฒนา

ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก รวมถึง มะขามปอมซ่ึงเปนพืชหนึ่งท่ีมีความหลากหลายของ

สายพันธุ พบไดตั้งแตพื้นราบจนถึงพื้นที่ภูเขาสูง เปนพืชที่ ทนทานตอสภาพแลงและสภาพอากาศ

แปรปรวนไดดี เปนผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาสูงและมากดวยสรรพคุณทาง สมุนไพร วัตถุดิบไดถูก

นำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค อาหารเสริม และ ผลิตภัณฑ



2 
 

ความงาม เปนท่ีรูจักของผูบริโภคมากข้ึน ผลมะขามปอมสวนใหญเก็บจากปาธรรมชาติในทองถ่ิน หรือ

ตน ท่ีปลูกมาแตดั้งเดิมซ่ึงมีจำนวนไมมากนัก ทำใหไมสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

ไดรวมท้ัง สารสำคัญหลายชนิดท่ีมีอยูในผลมะขามปอม แมวาในปจจุบันมีการปลูกเพ่ือแปรรูปโดยตรง

ในบางพื้นที่แลว แต ผลผลิตก็ยังไมเพียงพอตอการนำไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และที่สำคัญ

ขอมูลการผลิตตางๆในประเทศไทยยัง มีนอย เชน พันธุ การจัดการการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใหไดผล

ผลิตสูง การผลิตควรสอดคลองกับการใชประโยชน ดานสมุนไพรอยางมีคุณภาพแบบครบวงจรโดย

รวมมือกับคนในชุมชน กลุมแพทย เภสัชกร โรงพยาบาล เพื่อลด การซื้อยาจากตางประเทศในการ

รักษาผูปวย ขอมูลเหลานี้จำเปนตองวิจัยและพัฒนาใหเปนระบบการผลิต มะขามปอมอยางมีคุณภาพ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

จากอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยจึงพยายามคิดคนนวัตกรรมใหมๆเทคโนโลยีและสารอาหาร

ใหมๆไดถูกคนพบบนโลกใบนี้อยางมากมาย  เพื่อลดหรือชะลอความเสื่อมในรางกายที่ไดกลาวมาใน

ขางตน ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและองคความรูใน“ “การพัฒนาผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดจัดทำ

โครงการจางที่ปรึกษา “การพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)” เพ่ือ

ตอบสนองกับความตองการในอนาคตที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจดานการสราง

นวัตกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Innovation-driven) ท่ีมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิต การ

แปรรูปจึงมีความสำคัญในดานการสรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจ การสงเสริมการตลาดในรูปแบบใหมๆ 

เพ่ือสวนแบงทางการตลาดความรูทางวิทยาศาสตร งานวิจัย และนวัตกรรม 

 

1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 สถานการณ ปญหาและความตองการ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)ในปจจุบันเปนอยางไร 

1.2.2 ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)มีลักษณะเปนอยางไร 

1.2.3 ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนาของผิวกอนกับหลังการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) แตกตางกันหรือไม 

1.2.4 ความพึงพอใจของอาสาสมัครหลังจากที่ใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)อยูในระดับใด 
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1.3 วัตถุประสงค 

1. เพื่อวิเคราะห สถานการณ ปญหาและความตองการ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

3 . เพื ่อเปรียบเทียบระดับตัวชี ้ว ัดสภาพผิวหนาระหวางกอนกับหลังการใชผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครที่ใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) 

 

1.4 สมมติฐานการศึกษา 

1.ระดับความยืดหยุนของผิวหลังการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) มากกวาความยืดหยุนของผิวกอนรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

2.ระดับความชุมชื้นของผิวหลังการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) มากกวาความชุ มชื ้นของผิวกอนรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

3.ระดับคาเฉลี่ยของสีผิว หลังการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) มากกวาคาเฉลี่ยของสีผิวกอนรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) 

4.ระดับคาเฉลี่ยความกระจางใสของผิว หลังการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มากกวาคาเฉลี่ยความกระจางใส กอนรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เปนการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx                 

(ไซนิกซ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
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1.5.1 ขอบเขตประชากร 

อาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน และ อาสาสมัครเพศชาย

และหญิง อายุระหวาง 25-61ป จำนวน 25 คน 

1.5.2 ขอบเขตระยะเวลาท่ีศึกษา 

ระยะเก็บขอมูล เดือนธันวาคม 2564  – เมษายน 2565   

1.5.3 ขอบเขตสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.5.4 ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ตัวแปรตาม คือ ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนาในอาสาสมัคร 

ตัวแปรควบคุม คือ วิธีการทดลอง 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) หมายถึง ผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ในรูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทด

แกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว เสริมคอลลาเจนท่ีชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูล

อิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอมดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยู

ในรางกายไดนานข้ึน เพ่ิมการออกฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  หมายถึง กรรมวิธีท่ีนำสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเปน 

Bioenhancer (สารที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารตัวอื่น)มาผานกระบวนการทางเทคโนโลยี การ

หอหุมสารในระดับอนุภาคนาโน และเพิ่มสารสื่อประสาท เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม  ชวย

เพิ่มสารสื่อประสาทในรางกายสงผลให  สารสกัดตรงไปยังเซลลเปาหมายไดรวดเร็วขึ้น ชวยเพิ่มการ

ออกฤทธิ์ของสารสกัดใหยาวนานข้ึน ชวยเพ่ิมอัตราการดูดซึมของกรดอะมิโนและไดเปปไทดใหเพ่ิมข้ึน 

3 - 5 เทา 
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ระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนา หมายถึง ระดับตัวชี้วัดในดานการลดริ้วรอยลดสีผิว เพิ่มความ

ชุมชื้น และเพ่ิมความยืดหยุน 

R2 ratio หมายถึง คาเฉลี่ยความยืดหยุนของผิวโดยประเมินคาไดจากเครื่องตรวจสอบสภาพ

ผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Cutometer 

Melanin index หมายถึงคาเฉลี ่ยสีผิวโดยประเมินคาไดจากเครื่องตรวจสอบสภาพผิว 

Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Mexameter MX18  

Gloss DSC value หมายถึง คาเฉลี่ยความกระจางใสของผิวโดยประเมินคาไดจากเครื่อง

ตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Glossymeter GL200 

Moisture level หมายถึงคาเฉลี่ยความชุมชื้นของผิวโดยประเมินคาไดจากเครื่องตรวจสอบ

สภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 หัวเครื่อง Corneometor CM 825 

คุณภาพของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  หมายถึง เปน

การประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิทางเภสัชภัณฑ 3 ทาน ซ่ึงจะประเมินทางดานลักษณะรูปลักษณ

ของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) การใชงานผลติภัณฑมะขามปอมเยล

ลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ความคงตัวของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) และบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  หมายถึง 

ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลความสำเร็จตามเปาหมาย หรือเปนความตองการรูสึกขั้นสุดทายท่ี

ไดร ับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค โดยวัดความพึงพอใจดาน ลักษณะรูปลักษณของผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี ่ด วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ความสะดวกและงายตอการใชผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) และระยะเวลาในการละลายในชองปากไดเหมาะสม

สำหรับผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาใหเปนระบบการ “พัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) อยางมีคุณภาพ  

 2. เพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมจากมะขามปอมในการสรางมูลคาเพิ่มและนำไปสูการตอยอดทาง

เศรษฐกิจ 
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3. เพื่อสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ“การแปรรูปผลิตภัณฑมะขามปอมดวยนวัตกรรม

Syrinx  (ไซนิกซ)” 

4. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองและสรางทางเลือกใหมใหแก

ลูกคาตรงตามความตองการของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาเรื ่อง การพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

2.1 ความรูเก่ียวกับโครงสรางผิวหนัง 

2.2 ความรูเก่ียวกับหนาท่ีของผิวหนัง 

2.3 เสนทางของสารในการซึมผานผิวหนัง 

2.4 ปจจัยภายในและภายนอกระดับโมเลกุลท่ีมีสวนทำใหเกิดความแกของผิวหนัง 

2.5 การปองกันและการรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพ 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของและความรูเก่ียวกับนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 ความรูเกี่ยวกับโครงสรางผิวหนัง 

 

ผิวหนังประกอบดวย 3 ชั้น ไดแก ชั้นหนังกำพรา (Epidermis), ชั้นหนังแท (Dermis) และ

ชั้นไขมัน (Subcutis) ในแตละชั้นจะแบงเปนชั้นยอยๆอีกหลายชั้น และมีตอมตางๆอีกมากมายเชน 

ตอมเหง่ือ ตอมไขมัน เปนตน ซ่ึงจะมีหนาท่ีแตกตางกันออกไป (Eucerin,2021) 

ผิวช้ันหนังกำพรา (Epidermis) 

ชั้นหนังกำพรา เปนชั้นที่อยู นอกสุด ทำหนาที่ชวยปกปองผิวเราจากสารพิษ, แบคทีเรีย และการ

ส ูญเส ียน ้ำ ช ั ้นหนังกำพร าน ี ้จะมีอ ีก 5 ช ั ้นย อย ซ ึ ่งจะมีส วนในกระบวนการผลัดเซลล ผิว 

(Keratinisation) ประกอบดวย 

1. Basal layer หรือ Stratum basale: เปนสวนท่ีอยูชั้นในสุด ท่ีซ่ึงเซลล keratinocyte ถูก

ผลิต และถือวาเปนชั้นท่ีเซลลยังมีชีวิต 

2. Prickle layer หรือ Stratum spinosum: เซลลKeratinocyte ในสวนนี้จะผลิตโปรตีนท่ี

เรียกวา Keratin ซ่ึงจะมีลักษณะเล็กเรียว 

3. Granular layer หรือ Stratum granulosum: ชั้นนี้จะเปนจุดเริ ่มตนของกระบวนการ

ผลัดเซลลผิว (Keratinisation) เซลลจะเริ่มมีลักษณะแข็ง และเริ่มเปลี่ยนเปน Keratin และ lipids 
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4. Clear layer หรือ Stratum lucidium: เซลลในชั้นนี้จะอัดตัวกันอยูอยางหนาแนน และมี

ลักษณะแบนราบ ไมสามารถแยกตัวออกจากกันได 

5.Horny layer หรือ Stratum corneum: มีลักษณะเปนเซลลแบนๆ เรียงกันขนานกับผิว เปนเซลล

ท่ีตายแลว ซ่ึงจะหลุดลอกออกเปนข้ีไคล (Desquamation process) 

ผิวชั้นหนังกำพรานี้มีความหนาเพียง 0.1 มม. ซึ่งสวนที่บอบบางที่สุดคือบริเวณรอบดวงตา 

(0.05 มม.) และหนาสุดคือบริเวณฝาเทา (1-5 มม.) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2557) 

 
 

ภาพ 2.1 โครงสรางชั้นผิวหนัง 

ท่ีมา : Eucerin (2021) 

 

ดานบนสุดของผิวหนังคือชั้นที่เรียกวา ฮอรนี่เลเยอร (horny layer) เปนที่ซึ่งมีแตเซลลผวิท่ี

ตายแลว ทำหนาท่ีเปนดานแรกในการปกปองผิวเซลลในhorny layer จะถูกจับยึดกันไวดวยไลปด แบ

ริเออร (lipids barriers) ซ่ึงไลปดเหลานี้ทำหนาท่ีเปนเกราะปองกัน และมอยสเจอไรเซอรใหความชุม

ชื้น ถาผิวของเราขาดไลปดก็จะทำใหผิวแหงหยาบ ลอกเปนขุย 

ชั้นหนังกำพราถูกปกคลุมดวยน้ำและไลปด ที่เรียกวา Hydrolipid film ทำหนาที่ชวยทำให

ผิวออนนุม และปกปองผิวจากแบคทีเรีย เชื้อราตางๆ โดยปกติ hydrolipid film จะถูกรักษาไวโดย

ตอมเหง่ือและตอมไขมัน 
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 ชั้นรองรับผิวหนัง (hypodermis) เปนผิวหนังชั้นลึกสุดประกอบดวยเซลลไขมัน                

ไฟโบรบลาสท และแมคโครฟาจ ซ่ึงทำ หนาท่ีเปนฉนวนรางกายและปกปองผิวหนังจากแรงกระแทก

ภายนอก(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2557) 

 

สวนท่ีประกอบเปนน้ำของ hydrolipid film ประกอบดวย 

1. กรดแลคติก (Lactic acid) และ กรดอะมิโนอีกหลายชนิด ท่ีไดจากตอมเหง่ือ 

2. กรดไขมัน (Free fatty acid) จากน้ำมัน (Sebum) 

3. กรดอะมิโน เชน pyrrolidine carboxylic acid และ สารใหความชุมชื้นอ่ืนๆ (NMF) ซ่ึง

ไดมาจากกระบวนการ Keratinisation 

 
 

ภาพ 2.2 โครงสรางสวนท่ีประกอบท่ีเปนน้ำของ hydrolipid film 

ท่ีมา : Eucerin (2021) 
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ภายในชั้นฮอรนี่เลเยอร หรือเซลลผิวท่ีตายแลวนั้น จะถูกจับยึดไวดวยไลปด ซ่ึงจะชวยใหผิว

แลดูสุขภาพดีการปกปองผิวดวยความเปนกรดเหลานี้ ทำใหผิวมีคาเปนกรดออนอยู pH 5.4-5.9 ซ่ึงมี

ประโยชนดังนี้ 

1. ชวยปกปองผิวจากแบคทีเรีย 

2. ชวยในกระบวนการสรางไลปด แบริเออร 

3. ชวยกระตุนเอ็นไซมในการหลุดลอกของข้ีไคล 

4. ชวยใหเซลลผิวเกิดการซอมแซมตัวเองไดเม่ือเซลลเกิดความเสียหา 

ผิวหนังช้ันหนังแท (Dermis)  

ชั ้นหนังแท(dermis) มีความหนาประมาณ 0.1-0.5 cm มีตำแหนงอยู ระหวางชั้นหนัง    

กำพราและชั้นรองรับผิวหนัง ประกอบดวยชั้นรางแหของคอลลาเจนเซลลสวนใหญเปนเซลล ไฟโบรบ

ลาสท (fibroblasts) ซ่ึงทำหนาที่ในการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ท่ี ประกอบดวย 

คอลลาเจน (collagen) ลามินิน (laminin) ไฟโบรนิน (fibronin) และ ไวโทรเนกติน (vitronectin) 

หนังแทเปนแหลงสารอาหาร ระบบภูมิคุมกัน และระบบค้ำจุนชั้นหนังกำพรา รวมท้ังเกี่ยวของในการ

ควบคุมอุณหภูมิ ความดันและความเจ็บปวด ชั้นหนังแทติดตอกับเสนเลือดแดง ตอมน้ำเหลือง ปลาย

ประสาท ตอมไขมัน และตอมเหงื ่อ รางแหของเสนเลือดจำนวนมากทำหนาที ่ในการเปนแหลง

ส า ร อ า ห า ร  อ อ ก ซ ิ เ จ น  ซ  อ ม แ ซ ม  แ ล ะ ก า ร ต อ บ ส น อ ง ภ ู ม ิ ค ุ ม ก ั น ใ ห กั บ ผ ิ ว ห นั ง 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2557) 

 
ภาพ 2.3 โครงสรางชั้นหนังแท (dermis) 

ท่ีมา : Eucerin (2021) 
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ชั้นหนังแทนี้ประกอบดวยชั้นท่ีมีความหนาอยูเหนือชั้นไขมัน และชั้นมีลักษณะเหมือนคลื่นอยู

ใตชั้นผิวหนังกำพราชั้นหนังแท เปนชั้นที่ความหนา และมีความยืดหยุน ประกอบดวย 2 ชั้น ยอยๆ 

ไดแก 

1. The lower layer (or stratum reticulare): เปนสวนที่อยูลึกสุด และมีความหนา ซึ่งใน

ชั้นนี้จะมีการผลิตของเหลวก้ันชั้นของไขมัน (Subcutis) ไวอีกดวย 

2. The upper layer (or stratum papillare): มีลักษณะของขอบเหมือนคลื่น กั้นระหวาง

ชั้นหนังกำพรา 

องคประกอบหลักที่พบในชั้นหนังแทคือ คอลลาเจน และ อิลาสติน, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งให

ความแข็งแรง และความยืดหยุน ชวยใหผิวมีสุภาพดี ดูออนเยาว  เสนใยเหลานี้จะถูกตรึงไวดวยสารท่ี

ลักษณะคลายเจล หรือสาร hyaluronic acid ซึ่งมีความสามารถในการจับน้ำไดดี และชวยรักษา

ปริมาตรของผิวเอาไวอีกดวย กิจวัตรประจำวัน และปจจัยภายนอก เชน แสงแดด การเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ มีผลตอระดับคอลลาเจน อิลาสติน ขณะที่เมื่ออายุเพิ่มขึ้น การผลิตคอลลาเจน อิลาสติน 

และความสามารถในการจับกับน้ำของไฮยาลูรอนก็ลดลง ผิวขาดความกระชับ ยืดหยุน เกิดริ้วรอยชั้น

หนังแทนี้ยังเปนท่ีอยูของ 1.ตอมน้ำเหลือง 2.ประสาทรับความรูสึก 3.รูรากขน/ผม  

ชั้นหนังแทชวยรองรับแรงกระแทก กักเก็บสารอาหาร ขับถายของเสีย ผิวหนังชั้นไขมัน 

(Subcutis) ภายในชั้นไขมันจะมีเซลลไขมัน และหลอดเลือดอยูเปนจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.4 โครงสรางชั้นไขมัน 

ท่ีมา : Eucerin (2021) 

 

https://www.eucerin.co.th/skin-concerns/aging-skin/wrinkles
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ชั้นไขมัน จะอยูในสุดของชั้นผิวหนัง มักประกอบดวย 

1. เซลลไขมัน (adipocytes & special collagen fibres)  

2. โปรตีนคอลลาเจน และหลอดเลือดตางๆที่มาหลอเลี้ยงจำนวนมาก ทำหนาที่กักเก็บ

พลังงาน เปนเหมือนเบาะกันกระแทกใหกับอวัยวะภายในจำนวนของเซลลไขมันที่อยูในชั้นไขมันจะมี

ความแตกตางกันไปในแตละสวนของรางกาย  ยิ่งไปกวานั้นการกระจายตัวของไขมันยังมีความ

แตกตางกันระหวางผูหญิงกับผูชายอีกดวยผิวหนังจะการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาของชีวิต  

 

2.2 ความรูเกี่ยวกับหนาที่ของผิวหนัง 

 

ผิวหนังชวยปองกันอันตรายจากภายนอก อีกท้ังยังแสดงถึงความมีสุขภาพดีอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.5 การปองกันอันตรายจากภายนอกของผิวหนัง 

ท่ีมา : Eucerin (2021) 

การปองกันรังสียูวีความเย็น,รอน, การระเหยของน้ำในผิว และรังสี ผิวหนังชั้นนอกสุด 

(Horny layer) จะทำหนาท่ีคอยปกปองผิวเราจากปจจัยตางๆเหลานี้และจำกัดการระเหยของน้ำออก

จากผิว โดยปกติผิวเราจะมีสารใหความชุมชื้นตามธรรมชาติ natural moisturising factors (NMFa) 

ซึ่งมาจากน้ำมัน ภาวะความเปนกรดออนที่ผิว และยูเรีย ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำในผิวก็จะทำใหผิวมีความ

นุม ชุมชื้น มีความกระชับยืดหยุน ถาสิ่งตางๆที่กลาวมาเกิดความบกพรอง หรือลดลงต่ำกวา 8-10% 

ก็จะทำใหผิวแหง หยาบกราน อาจลอกเปนขุยได เมื่อผิวตองสัมผัสกับรังสียูวี จะมีการผลิตเม็ดสี                

https://www.eucerin.co.th/about-skin/basic-skin-knowledge/male-and-female-skin
https://www.eucerin.co.th/about-skin/basic-skin-knowledge/male-and-female-skin
https://www.eucerin.co.th/skin-concerns/dry-skin/dry-and-verydry-body-skin
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เมลานินเพิ่มขึ้น ผิวมีความหนามากขึ้น และถามีการสะสมของเม็ดสีเมลานินมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิด

เปนฝา กระ จุดดางดำได (Hyperpigmentation)  

แรงกดดัน แรงลม และการขีดขวน: ผิวหนังชั้นหนังกำพรา ที่อยูชั้นบนสุดยังคงทำหนาที่ใน

การปกปองจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนเหลานั้น และยังมีเซลลไขมันท่ีอยูในชั้นไขมันทำหนาท่ีรองรับแรงกระแทก

ท่ีเกิดข้ึนอีกดวย เพ่ือปองกันเนื้อเยื่อหรือเอ็น บริเวณกลามเนื้อไมใหเกิดการฉีดขาดไดงาย 

สารเคมี: การที่ผิวหนังที่มีความเปนกรดออนๆนั้นจะชวยปองกันผิวจากสารประกอบเคมีที่มี

ลักษณะเปนดาง อานเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผิวหนัง 

แบคทีเรีย และไวรัส: Horny layer ที่อยูบนสุดของชั้นหนังกำพรา มีหนาที่คอยรักษาสมดุล

ของภาวะความเปนกรดออนที่ผิว ซึ่งมีหนาที่ในการปองกันอันตรายจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ถา

เชื้อเหลานี้สามารถผานเขาไปในรางกายได รางกายก็จะมีกลไกในการตอตานเชื้อเหลานี้ดังนั้น Horny 

layer กับภาวะความเปนกรดออน จึงเปนดานแรกในการปกปองผิวเรา 

 

2.3 เสนทางของสารในการซึมผานผิวหนัง  

 

การซึมผาน (permeation) ในการนำสงสารทางผิวหนัง เปนปรากฏการณที่โมเลกุลของ 

สารสำคัญเคลื่อนท่ีเขาสูผิวหนังโมเลกุลของสารนี้ตองละลายอยูในกระสายยาท่ีเปนของเหลว หรืออาจ

เปนโมเลกุลของสารท่ีสามารถเกิดการไหลไดดวยตัวเอง การถายโอนของมวลสารเปนตามกฎการแพร

ของฟคส (Fick’s diffusion law) โดยสิ่งที่ตองการเพื่อใหเกิดการแพรนั่น คือ ความแตกตางของ

ความเขมขน (concentration gradient) 

 เมื่อสารที่มีคุณสมบัติละลายน้ำและ/หรือละลายไขมันสัมผัสบนผิวหนัง สารดังกลาวจะเกิด

การซึมผานผิวโดยการแพรไปยังชั้นผิวที่ลึกลงไป ท้ังนี้ความสามารถของสารในการซึมผานผิวชั้นสต

ราตัมคอรเนียมข้ึนอยูกับความมีข้ัวของสาร และขนาดโมเลกุล แตอยางไรก็ตามมี การศึกษาที่พบวา 

สารท่ีมีความเปนข้ัวสูงมากสามารถซึมผานผิวชั้นสตราตัมคอรเนียมไดท้ัง บริเวณท่ีมีข้ัวของคอนิโอไซต

และไขมันระหวางเซลล ซ่ึงเสนทางการซึมผานของสารสามารถ แบงออกเปน 2 เสนทางหลัก ไดแก

การซึมผานของสารทางเซลล สตราตัมคอรเนียม และ การซึมผานของสารทางทอหรือรูเปดทาง

ผวิหนัง(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2557) 

 

 

https://www.eucerin.co.th/skin-concerns/uneven-skin/hyperpigmentation
https://www.eucerin.co.th/skin-concerns/uneven-skin/hyperpigmentation
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1. การซึมผานของสารทางเซลลสตราตัมคอรเนียม (transepidermal route)  

เนื่องจากชั้น สตราตัมคอรเนียมมีโครงสรางท่ีเกิดจากการเรียงตัวของเซลลคลาย อิฐและปูนดังท่ีกลาว

ขางตน จึงทำใหโมเลกุลของสารสามารถซึมผานได2 รูปแบบ ไดแกแทรกผานทางระหวางเซลลคอนีโอ

ไซต(intercellular route) และ แพรผานทาง คอรนีโอไซต (transcellular route) 

2. การซึมผานของสารทางชองเปดหรือทอบนผิวหนัง (transappendageal route)  

ชองเปดหรือทอทางผิวหนังประกอบดวย รูขุมขน (hair follicles) ติดอยู กับตอไขมัน 

(sebaceous gland) ตอมเหงื่อขับออก (eccrine sweat gland) ตอมเหงื่อไรทอ (apocrine sweat 

gland) และเล็บ สารสามารถซึมสูผิวทางชองเปดหรือทอทางผิวหนัง ดังกลาวไดโดยพ้ืนที่เหลานี้คิด

เปนรอยละ 0.1 ของผิวหนังท้ังหมดที่เอ้ือตอการขนสงสาร ดังนั้น เสนทางนี้จึงสงผลนอยตอการแพร

ผานของสารในสภาวะคงท่ี แตเสนทางนี้เปนเสนทางสำคัญของการซึมผานผวิของสารประเภทไอออน

และโมเลกุลขนาดใหญที่มีข้ัวซึ่งไมสามารถซึมผานผิวหนังชั้นสตราตมัคอรเนียมไดนอกจากนั้นพอลิ

เมอรและอนุภาคคอลลอยดสามารถนำสงสูเปาหมายทางชองรูเปดเหลานี้ได เม่ือสารแพรกระจายผาน

ชองทางตางๆไปยังชั้นผิวที่อยูลึกลงไปก็จะเขาสูระบบหมุนเวียนเลือดโดยผานทางเสนเลือดฝอย ซ่ึง

สารท่ีเขาสูเสนเลือดฝอยไดตองมีขนาดเล็กกวา ภาพตัดขวางของเสนผานศูนยกลางของเสนเลือดฝอย

ที่เล็กที่สุด ซ่ึงมีคาประมาณ 200 nm จากเสนทางการขนสงสารดังกลาว ทำใหระบบนำสงยาที่มี

ขนาดอนุภาคอยูในระดับ นาโนสามารถแทรกผานผิวหนังและทอบนผิวหนังไดเนื่องจากรูพรุนท่ีอยูบน

พ้ืนผิวและเมมเบรนสวนใหญมีชองเปดหรือทางเขาในระดับเซลลหรือระดับ เล็กวาเซลลในขนาดนาโน

เชนกันดังนั้น อนุภาคขนาดนาโนที่มีขนาดมากกวา 200 nm ข้ึนไปอาจไมสามารถขนสงสารสำคัญ ท่ี

กักเก็บไวไปถึงเสนเลือดฝอยไดแตอาจมีความสามารถในการนำ สงสารที่กักเก็บ ไวไปถึงผิวชั้นหนัง

กำพราได(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2557) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.6 เสนทางการซึมผานของสารท่ีผิวหนัง 

ท่ีมา : คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. ชองทางระหวางเซลล (Intercellular route) โดยตัวยาจะแทรกผาน (permeation) 

ชองวางระหวางเซลลcorneocyte ของชั้น stratum corneum ท่ีเกาะกันหลวม ๆ ซ่ึงเปนเซลลท่ีตาย

แลวเรียงซอนทับกันเปนชั้น ๆ บางงานวิจัยไดมีการอางถึงระยะหางระหวาง corneocyte วาอยู

ระหวาง 0.5 - 7 นาโนเมตร ลงไปยังเซลลcorneocyte ชั้นถัดลงไปและจึงเกิดการแพร (diffusion) 

ผาน lipid matrix ระหวางเซลลcorneocyte ซึ่งประกอบไปดวยชั้นของเหลวที่มีคุณสมบัติละลายใน

น้ำ(aqueous region) และชั้นของเหลวท่ีมีคุณสมบัติละลายในน้ำมัน (lipid lamellar) สลับไปเรื่อยๆ 

ตลอดชั้น epidermis ดังนั้นโครงสรางของสารหรือโมเลกุลของตัวยาควรมีลักษณะมีขั้วบางสวนและ

ไมมีขั้วบางสวนจึงจะสามารถนำสงผานชองทางเสนนี้ไดถาตัวยามีความสามารถละลายในน้ำไดดี 

โมเลกุลของตัวยาสวนใหญจะถูกกักเก็บไว ท ี ่  aqueous region ของผิว ในขณะที ่ต ัวยาซึ ่งมี

ความสามารถละลายในไขมันไดดีโมเลกุลของตัวยาสวนใหญจะถูกดูดซึมหรือกักไวใน lipid lamellar 

region ดังนั้นโมเลกุลของตัวยาท่ีสามารถผานชองทางนี้ควรมีคาสัมประสิทธิ์การพารทิชั่นในชวง1 - 3 

หรือสัดสวนการละลายระหวางในน้ำมันและน้ำ (partition coefficient between octanol and 

water; log Po/w ~ 1-3) ใกลเคียงหรือเทา ๆ กัน นอกจากนี้ โดยท่ัวไปน้ำหนักโมเลกุลของสารควรมี

ขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรถึงอังสตรอมจึงจะสามารถแทรกผานระหวางเซลลcorneocyte ได 

2. ชองทางผานเซลล (Intracellular route) สารหรือตัวยามีคาการละลาย (solubility) ผาน

ไดทั้งเซลลcorneocyte และ lipid matrix ซึ่งคา log Po/w ของตัวยาควรอยูประมาณ 1 ถึง 3 โดย

ตัวยาจะมีการดูดซึมและแพรผานทั้งเซลลcorneocyte และ lipid matrix สลับกันไปจนกระทั่งถึง

เซลลเปาหมาย จึงกลาวไดวาตัวยาตองมีสมบัติที ่ละลายไดทั ้งในน้ำมันและน้ำถึงจะสามารถผาน

ชองทาง intracellular นี้ได 

3. ชองทางผานทอหรือรูตาง ๆ (Transappendageal route) สารหรือตัวยาสามารถถูกดูด

ซึมผานผิวหนังในชองทางนี้ผานทอตาง ๆ เชน ทอตอมไขมัน ทอตอมเหงื่อและรูขุมขน จะเห็นไดวา

ชองทางนี ้จะสามารถทะลุผาน (bypass) ชั ้น stratumcorneum ของชั ้น epidermis เขาสู ชั้น 

dermis ไดโดยตรง แตอยางไรก็ตาม ชองเปดเหลานี้มีพื้นที่เพียงประมาณ 1 ใน 1,000 (หรือคิดเปน 

0.1% ของพื้นที่ผิวหนังทั้งหมด) จึงเปนการจำกัดปริมาณของสารหรือตัวยาที่จะดูดซึมผานเขาสู

ผิวหนังชั้นในอยูในตัวโดยธรรมชาติในหลายสิบปที่ผานมา ไดมีงานวิจัยถูกตีพิมพและอางถึงเสนทาง

การ  ดูดซึมหรือแพรผานของสารหรือตัวยาเขาสู ผิวหนังโดยงานวิจัยสวนใหญแสดงใหเห็นวา 

transappendageal route อาจถือเปนเสนทางสำคัญ (เสนหลัก) ในการนำสงตัวยาผานเขาสูผิวหนัง 

ดังนั้นสารหรือตัวยาท่ีจะสามารถแพรผานเขาสูผิวหนังงายนั้นควรมีสมบัติคราว ๆ ดังนี้ 

- ขนาดโมเลกุลของสารนอยกวา 500 ดาลตัน 

- ความสามารถในการละลายในน้ำของสารมากกวา 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
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- คาสัมประสิทธิ์การแบงการละลายระหวางน้ำมันกับนำ้หรือคาสัมประสิทธิ์   

  การพารทิชั่น (partition coefficient) อยูระหวาง 10 < Ko/w < 100 

- ปริมาณในการนำสงของสาร (dose deliverable) นอยกวา 10 มิลลิกรัมตอวัน 

- คาความเปนกรด-ดางของสารเม่ือละลายน้ำควรมีคาอยูระหวาง 5-9 

จากเนื้อหาขางตน เมื่อมีการทำตำรับยาบนผิวหนังจะเกิดกระบวนการตาง ๆ ของการดูดซึม

ตัวยาข้ึนบนผิวหนัง ดังนี้ 

- กระบวนการกระจายตัว (skin distribution) 

- กระบวนการดูดซึม (skin diffusion) 

- กระบวนการแพรผาน (skin permeation) 

- กระบวนการซึมผาน (skin penetration) 

- กระบวนการแบงสวนการละลายระหวางน้ำและน้ำมันหรือการพารทิชั่นบนผิวหนัง 

(skin partition) (ดร. อังคนา วิชิต, คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา) 

3. การเพ่ิมความสามารถในการซึมผานเขาสูผิวหนัง 

สารเคมีหรือเครื่องมือที่มีสวนชวยในการแพรผานสารสำคัญหรือตัวยา มีบทบาทและหนาท่ี

สำคัญในการเพ่ิม ความสามารถการซึมผานหรือการดูดซึมตัวยาในตำรับเขาสูผิวหนัง เราสามารถแบง

ประเภทของการเพ่ิมผานผิวหนัง (percutaneous enhancers) ไดเปน 2 ประเภทดวยกันคือ 

1. การเหนี่ยวนำดวยเครื่องมือ (Physical enhancers) หมายถึงเครื่องมือท่ีมีสวนชวยในการ

นำพาตัวยาเขาสูผิวหนังมากข้ึน โดยอาศัยพลังงานในรูปแบบตาง ๆ เชน 

- พล ังงานความร อน (thermal energy) สามารถเก ิดข ึ ้นได จากการถ ูนวด 

(massage) ขณะใชผลิตภัณฑ 

- พลังงานเชิงกล (mechanical energy) เชน การใชเข็มขนาดเล็ก (microneedle) 

ทิ่มผานผิวหนังชั้น stratumcorneum หรือการใชลูกกลิ้งที่มีเข็มขนาดเล็ก ๆ ท่ิม

ทะลุผานไปยังผิวหนังชั้น dermis (derma-roller) 

- พลังงานไฟฟา (electrical energy) ดวยการใชกระแสไฟฟาออน ๆ เหนี่ยวนำให

เกิดการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางของผิวหนังชั ้น stratum corneum ชั ่วคราว ท่ี

เรียกวา iontophoresis 

2. สารเคมีเหนี ่ยวนำ (Chemical enhancers) หมายถึงสารเคมีชนิดตาง ๆ ที ่ใช เปน

สวนประกอบในสูตรตำรับหรือใชเปนตัวทำละลายเพ่ิมการละลายของตัวยา สารเคมีเหนี่ยวนำการซึม

ผานผิวหนังเหลานี้เปนท่ีนิยมใชมากกวาการเหนี่ยวนำดวยเครื่องมือ เนื่องจากมีความยุงยากของวิธีใช้
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งานที่มีความซับซอนนอยกวา สิ้นเปลืองนอยกวา และสะดวกรวดเร็วตอการใช กลไกการทำงานของ

สารเคมีเหนี่ยวนำการซึมผานผิวหนังเหลานี้คือ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการเปนเยื่อเลือกผานของ

ผิวหนังขึ้นชั่วคราวจึงเพิ่มโอกาสในการที่ตัวยาจะซึมผานชั้น stratum corneum เขาสูผิวหนังชั้นใน

มากข้ึน ดังแสดงในรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.7 กลไกการทำงานของสารเคมีเหนี่ยวนำท่ีบริเวณชั้นไขมัน 

ท่ีมา : คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.4 ปจจัยภายในและภายนอกระดับโมเลกุลที่มีสวนทำใหเกิดความแกของผิวหนัง 

(ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร, 2564) 

 

2.4.1 ปจจยัภายใน  

การเกิดความแกของผิวหนังท่ีเกิดจากปจจัยภายในมีความสัมพันธกับพันธุกรรม ความเครียด

ฮอรโมน เปนตน โดยพยาธิสภาพที่เกิดขึ ้น ไดแก ชั ้นหนังกำพรา (ไมรวม stratum corneum 

เนื่องจากผิวหนังชั้นนี้ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง) ชั้นหนังแทบางลง เสื่อมสภาพ และบริเวณรอยตอ

ผิวหนังชั้นหนังแทกับหนังกำพราเกิด flattening หรือมีความแฟบมากขึ้นเนื่องจากการสรางเซลล

ผิวหนังลดลง เอนไซมที่ทำหนาที่ยอยสลายคอลลาเจน (collagenase) เกิดความไมสมดุลและมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จำนวนเซลล fibroblasts ในชั้นหนังแทมีจำนวนลดลงทำใหความสามารถ

ในการสังเคราะหแมทริกซท่ีอยูนอกเซลลลดลงเชนกัน สงผลทำใหปริมาณคอลลาเจน อิลาสติน ไกลโค

สะมิโนไกลแคน และความยืดหยุนของชั้นหนังแทลดลง โดยสาเหตุของความแกของผิวหนังที่เกิดจาก

ปจจัยภายในมีดังนี้ 
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2.4.1.1 กระบวนการเส่ือมของเซลล (cellular senescence) 

ในเซลล fibroblasts ของผิวหนังปกติ (presenescent dermal fibroblasts) สามารถ

พบเอนไซมที่ทำหนาที ่ยอยแมทริกซที ่อยู นอกเซลล (matrix metalloproteinases, MMPs) เชน 

เอนไซมที ่ทำหนาที ่ย อยคอลลาเจน (collagenase หรือ metalloproteinase-1, MMP-1) และ 

stromelysin (metalloproteinase-3,MMP-3) โดยเอนไซม 2 ชนิดนี้เปนเอนไซมท่ีสำคัญในการยอย

สลายแมทริกซที่อยูนอกเซลลของผิวหนังซึ่งในสภาวะปกติจะพบเอนไซม 2 ชนิดนี้ในปริมาณที่ต่ำ 

ในทางตรงกันขามปริมาณของ tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMPs) ไดแก TIMP-1 

และ TIMP-3 จะมีปริมาณคอนขางสูงซึ่งมีหนาที่ยับยั้งเอนไซม MMPs สวนในเซลล fibroblasts ท่ี

เกิดกระบวนการแกชราของเซลล (senescent dermal fibroblasts) จะมีปริมาณ MMPs คอนขาง

สูงและมี TIMPs คอนขางต่ำซ่ึงสงผลทำใหการสังเคราะหคอลลาเจนลดลง ทำใหโครงสรางของผิวหนัง

เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสาเหตุทำใหเกิดการฝอของผิวหนังชั้นหนังแท (dermal atrophy) ได 

สวนอิลาสตินจะมีปริมาณลดลงเนื่องจากยีนอิลาสติน (elastingene) มีการแสดงออกลดลงหลังจาก

อายุ 40 - 50 ป ทำใหความยืดหยุนของผิวหนังลดลง 

 2.4.1.2 ภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress) 

มีผูตั้งสมมติฐานวาการเกิดกระบวนการเสื่อมของเซลลซึ่งสงผลทำใหเกิดความแกของ

ผิวหนัง อาจจะเกิดจากภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน โดยทำใหเกิดอนุมูลอิสระ (Free radical 

และ reactive oxygen species, ROS) ซึ ่งเปนสาเหตุ  ทำใหเกิดภาวะดังกลาว อนุมูลอิสระใน

รางกายมนุษยอาจจะถูกสรางมาจากการสันดาปพลังงานในรางกาย การไดรับสารเคมีที ่เปนพิษ

บางอยาง เชน ยาฆาแมลงกลุม organophosphate หรือการสัมผัสกับแสงแดดนานเกินไป เปนตน 

กลไกของ ROS ที่ทำใหเกิดริ ้วรอยและความแก คือ กระตุน growth factor cytokine receptors 

บนผิวของเซลล fibroblasts สงผลทำใหเกิดการ สงสัญญาณไปยัง protein kinase แลวกระตุน 

activating protein-1 (AP-1) ในนิวเคลียส การเพิ ่มขึ ้นของระดับ AP-1 สงผลทำใหปริมาณของ

เอนไซม MMPs เพิ่มขึ้น ทำใหเกิดการทำลายแมทริกซที่อยูนอกเซลล (ภาพที่ 2.8) นอกจากนี้อนุมูล

อิสระยังเปนสาเหตุยัง ทำใหเกิด DNA damage ซึ่งนำไปสูการเกิดการหยุดวงจรชีวิตของเซลลและ

การตายของเซลล (cell cycle arrest and apoptosis) 
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ภาพท่ี 2.8 กลไกการเกิดการความแกของผิวหนังมนุษยโดยมีอนุมูลอิสระเปนตัวกระตุน 

ท่ีมา : ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 
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ดังนั้น การใชสารตานออกซิเดชันอาจจะชวยในการตอตานหรือชะลอการเกิดความแกของ

ผิวหนังได อยางไรก็ตาม การใชสารตานออกซิเดชันหรือสารตานอนุมูลอิสระเพ่ือชะลอการเกิดริ้วรอย

ยังเปนขอถกเถียงกันอยู นอกจากนี้ มีรายงานมากมายที่อธิบายเกี่ยวกับการลดลงของเอนไซมที่ชวย

ตานปฏิกิร ิยาออกซิเดชัน (antioxidant enzymes) ซึ ่งประกอบไปดวยเอนไซม Cu, Zn-super 

oxide dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase และ glutathione reductase ซ่ึง

การลดลงของ เอนไซมเหลานี้สงผลทำใหเกิดความแกของผิวหนังไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม มีรายงาน

บางการวิจัยอธิบายวาการเกิดความแกของผิวหนังไมมีความเกี่ยวของกับการลดลงของความสามารถ

ในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งไดมีการทดลองในผิวหนังของหนูทดลอง mouse skin พบวา

เอนไซม SOD,catalase, glutathione peroxidase และ glutathione reductase ยังมีประสิทธิภาพ

คงเดิมในผิวหนังของหนูทดลองท่ีมีริ้วรอย อยางไรก็ตาม นักวิจัยสวนใหญเห็นดวยวา การสะสมอนุมูล

อิสระเปนเวลานานจะสงผลทำใหเกิดความแกระดับเซลล (cellular aging) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา

พบวาเซลล fibloblastsของผูสูงอายุมีการสะสมของโปรตีนที่ถูกออกซิไดซ (oxidized proteins) ท่ี

สูงกวาและไมสามารถขจัดโปรตีนดังกลาวออกไปได 

 2.4.1.3 การลดลงของฮอรโมนเอสโตรเจน 

เอสโตรเจนเปนฮอรโมนท่ีสำคัญมากท่ีทำใหเกิดการแสดงออกลักษณะเพศหญิง ฮอรโมนนี้

ถูกสรางมาจาก follicles ของรังไข corpus luteum และรก จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวียนนา 

(University of Vienna) ในผูหญิงชาวยุโรปที่อยู ในชวงวัยหมดประจำเดือน นอกจากนี้ยังพบวา 

เอสโตรเจนมีบทบาทสำคัญในการปองกันการเกิดริ้วรอยโดยการเพิ่มความชุมชื้น (skin hydration) 

และปริมาณคอลลาเจนในผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา การใช

เอสโตรเจนทาลงบนผิวหนัง (skin application) สามารถเพิ่มการสรางคอลลาเจนในชั้นหนังแทได 

กลไกของเอสโตรเจนที่ทำใหการสรางคอลลาเจนในชั้นหนังแทเพิ่มขึ้น คือ สามารถเพิ่มปริมาณ type 

I procollagen mRNA และ type I procollagen protein ในทั้งเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ 

เอสโตรเจนยังเพิ่มการสราง transforming growth factor beta (TGF- β) ทั้งโปรตีนและ mRNA 

ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีแลววา TGF- β สามารถชวยการกระตุนการสราง fibroblasts และแมทริกซท่ีอยู

นอกเซลล ดังนั้น การลดลงของเอสโตรเจนเปนสาเหตุอยางหนึ่งท่ีสำคัญทำใหเกิดความแกของผิวหนัง

ได 
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2.4.1.4 การเกิด Advanced glycation end-products (AGEs) 

การเกิด AGEs นั ้นเกิดจากปฏิกิร ิยาระหวางน้ำตาลกลูโคสในรูปรีดิวซ (reducing 

glucose) กับโปรตีน ไขมัน หรือกรดนิวคลีอิก ทำใหเกิดเปนการประกอบเชิงซอน ซึ่งทำใหสารชีว

โมเลกุลในรางกายเสียสภาพ ในกรณีของริ้วรอยจะเปนคอลลาเจนในชั้นหนังแท โดยท่ัวไปแลวภาวะนี้

จะเกิดในผูปวยที่เปนhyperglycemia ดังนั้น ผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดความแกของผิวหนังได

งายกวาคนปกติ 

2.4.2 ปจจยัภายนอก 

การเกิดความแกของผิวหนังที่เกิดจากปจจัยภายนอกสวนใหญเกิดจากการสัมผัสแสงอัลตรา

ไวโอเล็ต (ultraviolet, UV) ในแสงแดด มีรายงานวาการเกิดริ้วรอยบนใบหนามากกวา 80 % เกิด

จากการสัมผัสแสงแดดหรือเรียกวา photoaging ในทางคลินิก photoaging มีลักษณะปรากฏใหเห็น

เดนชัด คือ ผิวขาดความยืดหยุน ผิวหยาบแหง การเกิดสรางเม็ดสีที่ผิดปกติ เกิดรองลึกหรือริ้วรอย 

และม ีการเปล ี ่ยนแปลงโครงสร างของผ ิวหน ังช ั ้น epidermis ค ือ ช ั ้น epidermis หนาข้ึน 

(hyperplasia) และเกิดการเปลี่ยนแปลงของแมทริกซท่ีอยูนอกเซลลในชั้น dermis ไดแก คอลลาเจน 

เสนใยอิลาสตนิ และไกลโคสะ มิโนไกลแคน ซ่ึงการเกิดความแกของผิวหนังท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกมี

ลักษณะดังนี้ 

 2.4.2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงของแมทริกซที่อยูนอกเซลล (extracellular matrix 

changes) 

คอลลาเจนและอิลาสตินเปนสวนประกอบหลักของแมทริกซที่อยูนอกเซลลในชั้นหนังแท

นอกจากนี้ แมทริกซที่อยูนอกเซลลในชั้นนี้ยังประกอบไปดวยไกลโคสะมิโนไกลแคน ซึ่งจะชวยดูดซับ

โมเลกุลของน้ำ ทำใหผิวมีความชุมชื้น กระบวนการของการเสื่อมสลายของแมทริกซท่ีอยูนอกเซลล ใน

ชั้นหนังแทยังคงเปนท่ีถกเถียงกันอยู แตความรูในปจจุบันของการเสื่อมสลายของแมทริกซท่ีอยูนอก 

 เซลลในชั้นหนังแทจะเก่ียวกับการเสื่อมสลาย/เสื่อมสภาพและปริมาณท่ีลดลงของคอลลา

เจน อิลาสติน และไกลโคสะมิโนไกลแคน การเสื่อมสลายของคอลลาเจนที่อยูในชั้นหนังแทมีสาเหตุ

หลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของ dermal proteinase activity ซ่ึงเอนไซมนี้ถูกกระตุนโดย neutrophils, 

IL-1α, IL-6, และ TNFα ซึ่งเปนสารสื่ออักเสบที่หลั่งเมื่อผิวสัมผัสกับแสงแดด จากการศึกษาทาง 

histochemistry พบวา การลดลงของคอลลาเจนและอิลาสติน เปนสาเหตุที ่สำคัญที ่ทำใหเกิด 

photo-aging skin อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ metalloproteinase activity โดยเฉพาะ matrix 

metalloproteinase-9 หรือ MMP-9 เปนสวนหนึ่งท่ีทำใหเกิด skin photo-aging 
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2.4.2.2 การเพิ่มขึ้นของ matrix metalloproteinases (MMPs) และการสงทอด

สัญญาณเขาสูเซลล(cellular signal transduction) 

MMPs เปนเอนไซมในรางกายที่ทำหนาที่ยอยสลายของแมทริกซที่อยูนอกเซลล โดยมี 

calcium และ zinc เปน co-factor ที่ชวยเรงการทำงานของเอนไซมนี้ เอนไซมนี้ทำใหเกิดการเสื่อม

สลายของ แมทริกซท่ีอยูนอกเซลล ซ่ึงประกอบไปดวยคอลลาเจน อิลาสตินและไกลโคสะมิโนไกลแคน 

MMPs ในรางกายของมนุษยสามารถพบไดหลายชนิดแต MMPs ที ่เกี ่ยวของกับการเสื ่อมสลาย

แมทริกซท่ีอยูนอกเซลล เชน- MMP-1 หรือเรียกอีกอยางวา collagenase ทำหนาท่ีเปนทำหนาท่ีเปน

เอนไซมท่ีทำหนาท่ียอย สลายคอลลาเจน type I และ III 

- MMP-2 หรือเรียกอีกอยางวา gelatinase-A ทำหนาที่เปนเอนไซมที่ทำหนาที่ยอย

คอลลาเจนที่กระจายอยูในบริเวณรอยตอผิวหนังชั้นหนังแทกับหนัง กำพรา (dermal-epidermal 

junction) 

- MMP-3 หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา stromelysin-1 ทำหนาที่เปนเอนไซมที่ยอยสลาย

คอลลาเจนตอจาก MMP-1 

- MMP-9 หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา gelatinase-B ทำหนาที่เปนเอนไซมที่ยอยสลาย

คอลลาเจนตอจาก MMP-1 เหมือนกับ MMP-3 ในสภาวะรางกายที่ปกติ ปริมาณของ MMPs จะ

คอนขางต่ำอยางไรก็ตาม MMPs สามารถถูกกระตุนโดยการสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดทั้งในเซลล

เพาะเลี้ยงและในสิ่งมีชีวิต (In vitro cultured celland In vivo) การศึกษากอนหนานี้พบวา การฉาย

รังสียูวีลงบนผิวหนังทำใหปริมาณ type I collagen ลดลงภายใน 24 ชั่วโมง กลไกการเพิ่มขึ้นของ 

MMPs เชนMMP-1 เม่ือสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดยังไมทราบแนชัด อยางไรก็ตาม Fisher และคณะ

ไดเสนอกลไกเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ MMPs และการสงทอดสัญญาณเขาสูเซลล (cellular signal 

transduction หรือกระบวนการที่เซลลรับรูปจจัยกระตุนจากภายนอกแลวสง ทอดสัญญาณนั้นเขาสู

ภายในเซลล ซึ่งนำไปสูการตอบสนองของเซลล) เมื่อสัมผัสกับรังสียูวีในแสงแดดไววา รังสียูวีสามารถ

กระตุน growth factor cytokine receptors บนผิวของเซลล fibroblasts สงผลทำใหเกิดการสง

สัญญาณไปยัง protein kinase แลวกระตุน activating protein-1 (AP-1) ในนิวเคลียส การเพิ่มข้ึน

ของระดับ AP-1 สงผลทำใหปริมาณของเอนไซม MMPs เพิ่มขึ้น ทำใหเกิดการทำลายแมทริกซที่อยู

นอกเซลล สงผลทำใหเกิด skin photo-aging นอกจากนี้ Fisher และคณะยังไดอธิบายกลไกการเกิด

skin photo-aging ไววา รังสียูวีในแสงแดดยังกระตุนการทำงานของ mitogen-activated protein 

(MAP) kinase ทำใหเกิดการสราง MMPs เพ่ิมมากข้ึน ดังภาพท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.9 กลไกการเกิดความแกของผิวหนังมนุษยโดยมี UV เปนตัวกระตุน 

ท่ีมา : ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 
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2.5 การปองกันและการรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพ 

 

ในการปองกัน และรักษาความแกของผิวหนังมีวิธีการแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2557) 

2.5.1. การปองกันผิวหนังเส่ือมสภาพ 

1. การปองกันรังสี UV โดยการทาผลิตภัณฑกันแดด (Prevention of UV penetration by 

sunscreen products) ตามที่ไดกลาวมาขางตนแลววา การสัมผัสแสงแดดเปนสาเหตุสำคัญที่ทำให

เกิดความแกของผิวหนัง การปองกันแสงแดด (photoprotection) เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยชะลอการเกิด

ความแกของผิวหนังได วิธีท่ีนิยมในการปองกันแสงแดดคือ การใชผลิตภัณฑกันแดดซ่ึงผลิตภัณฑชนิด

นี้จะมีสวนผสมของสาร ปองกันแสงแดด ปจจุบันสามารถแบงสารกันแดดเปน 2 กลุม คือ สารกันแดด

แบบกายภาพ (physical sunscreen) และ สารกันแดดแบบเคมี (chemical sunscreen) โดยที่สาร

กันแดดแบบกายภาพมีลักษณะ เปนอนุภาคซ่ึงสามารถสะทอนรังสี UV ทำใหสามารถปองกันรังสี UV 

ได สวนสารกันแดดแบบเคมีจะมี ความสามารถในการดูดกลืนรังสี UV แลวคายรังสีท่ีมีพลังงานต่ำกวา 

(หรือความยาวคลื่นสูงกวา เชน รังสีอินฟราเรด เปนตน) อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑกันแดดสวนใหญจะ

ประกอบไปดวยสารกันแดด กายภาพและเคมีเพื่อใหไดระดับการปกปองผิวจากรังสี UVB (SPF) และ

ระดับการปกปองผิวจากรังสี UVA (PA) ตามที่ตองการและผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพในการปองกัน

แสงแดดตลอดอายุการใชงาน  

2. การปองกันการเกิดอนุมูลอิสระจากรังสี UV (Prevention of UV-induced ROS) ตามท่ี

ไดกลาวมาขางตนแลววาเกิดความแกของผิวหนัง อาจจะเกิดจากภาวะเครียดที่เกิดจาก ออกซิเดชัน 

ซึ่งอนุมูลอิสระเปนสาเหตุทำใหเกิดภาวะดังกลาว จากการศึกษากอนหนานี้ พบวา มีสารหลายชนิดท่ี

นำมาใชในการตานอนุมูลอิสระที่เกิดจาการสัมผัสแสงแดด เชน vitamin E, vitamin C, coenzyme 

Q, polyphenols และ carotenoids โดยมีการศึกษาในหลอดเซลลเพาะเลี ้ยง fibroblasts ที ่ถูก

เหนี่ยวนำดวยแสง UV พบวา coenzyme Q10 สามารถยับยั้งเอนไซม MMP-1 โดยการยับยั้งการ

สราง cytokines ที ่ถ ูกสรางมาจาก keratinocytes เปนตน อยางไรก็ตาม สารดังกลาวยังไมมี

หลักฐานท่ีแนชัด เก่ียวกับฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระท่ีเกิดจาการสัมผัสแสงแดดในผิวหนังของมนุษย  

3. การปองกันการอักเสบจากรังสี UV (Prevention of UV-induced inflammation) การ

ปองกันการอักเสบจากรังสี UV เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยปองกันการเกิดความแกของผิวหนังได เชน 

coenzyme Q10 สามารถลดการอักเสบเนื่องจาก สามารถการยับยั้งการสราง cytokines ท่ีถูกสราง 

มาจาก keratinocytes ไดเปนตน  
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4. การจำกัดพลังงาน (Caloric restriction) อาหารเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางหนึ่งท่ีสัมพันธกับ

การเกิดความแกของผิวหนัง เนื่องจากมี การศึกษาในหนูทดลองพบวา คอลลาเจนที่ผิวหนัง (skin 

collagen) ของหนูทดลองที่มีการจำกัดพลังงานจะมีการสะสมของ AGEs ลดลงดังนั้น การจำกัด

พลังงานจากการรับประทานอาหารใหนอยลง อาจจะชวยปองกันการสะสมของ AGEs ซ่ึงสามารถชวย

ชะลอการเกิดความแกของผิวหนังได  

5. การใชผลิตภัณฑที่ผสมเอสโตรเจนทาลงบนผิวหนัง มีการศึกษาหลายการศึกษาแสดงให

เห็นวา การใชผลิตภัณฑท่ีผสมเอสโตรเจนทาลงบนผิวหนัง สามารถเพ่ิมการสรางคอลลาเจนในชั้นหนัง

แทได ซึ่งกลไกเพิ่มการสรางคอลลาเจน ผูเขียนไดกลาวมาแลวขางตนอยางไรก็ตาม การใชดังกลาว

อาจจะทำใหเกิดผื่น (skin rash) ได  

6. การใชผลิตภัณฑเสริมอาหารที ่ช วยปองกันการเกิด AGEs (Food Supplement for 

preventing AGEs) การเกิด AGEs มีความสัมพันธกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้น สารตานปฏิกิริยา

ออกซิเดชันมี สวนชวยปองกันเกิด AGEs และชวยชะลอการเกิดความแกของผิวหนังได ตัวอยาง

ผลิตภัณฑเสร ิมอาหาร ที ่ด ีฤทธิ ์ด ังกลาว เช น ascorbic acid, α-tocopherol, niacinamide, 

pyridoxal, sodium selenite, selenium yeast, trolox, rivoflavin, zinc แ ล ะ  manganese 

สามารถยับยั้ง glycation กับโปรตีนอัลบูมินในหลอด ทดลอง เปนตน 

2.5.2. การรักษาผิวหนังเส่ือมสภาพ 

1. การใชอนุพันธของวิตามินเอทาลงบนผิวหนัง อนุพันธของวิตามินเอที่นิยมใชทาลงบน

ผิวหนัง เพื่อลดความรุนแรงของริ้วรอยที่เกิดจากความ แก คือ    All-trans-retinoic acid (ATRA) 

โดยการเพิ่ม fiber components ในชั้นหนังแท อยางไรก็ตาม ATRA จะตองใชเวลายาวนานหลาย

เดือนในการรักษาริ้วรอยที่เกิดจากความแกและยังทำใหเกิดอาการ ระคายเคือง คัน และแสบรอนได 

ดังนั้น จึงมีอนุพันธของสารดังกลาวคือ N-retinoyl-D-glucosamine เปน retinoic acid agonist ซ่ึง

ชวยลดริ้วรอยโดยเฉพาะรองลึกจาก photoaging โดยไมกอใหเกิดการ ระคายเคือง (irritation)  

2. การใชสารลอกผิว (chemical peels) การใชสารลอกผิวจะทำใหริ้วรอยตื้นๆที่เกิดจาก

ความแกจางลงได เชน α-hydroxy acid, salicylic acid หรือ trichloroacetic acid เปนตน อยางไร

ก็ตามการใชสารลอกผิวติดตอเปนเวลานาน อาจจะทำใหผิวไวตอแสงแดดได  

3.การทำ laser resurfacing การทำ laser resurfacing เปนการรักษาริ ้วรอยที ่เกิดจาก

ความแกโดยอาศัยหลักการคือ ทำลายพันธะของเซลลผิวหนังทำใหเกิดการลอกเปนจุดเล็กๆตื้นๆ ซ่ึง

เปนการกระตุนใหเซลลผิวหนังสรางขึ้นมาใหม     ทำใหริ้วรอยจางลงได ตัวอยางเชน fractional 

CO2 laser เปนตน  
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4. การใชคลื่นความถี่วิทยุ(radiofrequency) การใชคลื่นความถี่วิทยุในการรักษาริ้วรอยท่ี

เกิดจากความแกจะอาศัยพลังงานของคลื่นวิทยุเพื่อ ไปกระตุนผิวชั้นบนและบางสวนของผิวชั้นลาง 

ทำใหเกิดการกระตุนคอลลาเจนใหหดกระชับหรือกระตุน ใหเกิดการสรางใหมแตวิธีนี้จะอาจจะทำให

เกิดอาการปวดและอักเสบได 

2.5.3 สารธรรมชาติที ่ใชในการตอตานความแกและเสื ่อมสภาพของผิวหนัง (ศูนย

การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร,2564) 

ปจจุบันสารธรรมชาติหลายชนิดไดถูกนำมาใชเพ่ือชะลอการเกิดความแกของผิวหนัง เชน 

1. สารกลุม carotenoids สารกลุมนี้เปน pigments จากธรรมชาติที่ละลายไดดีในไขมันซ่ึง

พบมากไดในพืช ผลไม และ ดอกไมหลาย ๆ ชนิด สารกลุมนี้มีประสิทธิภาพเปนสารตานอนุมูลอิสระ

ไดดี เพราะวามี conjugated double bonds ของ polyene backbone (ตารางที่ 2.1) เชน β-

carotene, lycopene เปนตน ดังนั้น สารกลุม นี้จึงนิยมนำ มาใชเปนสารใชในการตอตานความแก

ของผิวหนัง ดังตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 โครงสรางและกลไกการตอตานความแกของสารกลุม carotenoids 
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2. สารกลุม flavonoids สารกลุมนี้เปนสารกลุม phenolic compounds ที่สามารถพบได

ในผลไม ผัก เมล็ดถั่วตาง ๆ สาร กลุมนี้มีแหลงที่มา ซึ่งในแสดงตารางที่ 2.2 ซึ่งสารกลุมนี้จะแบง

ออกเปน 7 กลุ ม คือ flavones, flavanones, flavonols, flavanols, flavanonols, isoflavones 

และ anthocyanidins 

 

ตารางท่ี 2.2 โครงสรางและกลไกการตอตานความแกของสารกลุม flavonoids 
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3. สารกลุ ม phenolic อื ่น ๆ สารกลุ มนี ้เป นสารกลุ ม phenolic compounds อื ่น ๆ

นอกเหนือจากสารกลุมสารกลุม flavonoids ซ่ึงมีรายงานวามีฤทธิ์ในการตอตานความแก ซ่ึงแสดงใน

ตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 โครงสรางและกลไกการตอตานความแกของสารกลุม phenolic อ่ืน ๆ 

 

 

สรุป การเกิดความแกของผิวหนังเกิดจากปจจัยภายใน (กาลเวลาที่ผานไป) และปจจัย

ภายนอก (เชน การสัมผัสแสง UV) รวมกัน อยางไรก็ตาม การเกิดความแกของผิวหนังในแตละบุคคล

มีสาเหตุแตกตาง กันขึ้นอยูกับกรรมพันธุ สภาพแวดลอม เปนตน ดังนั้น บุคลากรทางการแพทยควร

ศึกษาการเกิดความ แกของผิวหนังระดับโมเลกุลทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เพื่อทราบถึง

สาเหตุการเกิดความแกท่ี แทจริง และสามารถหาวิธีในการปองกัน/รักษา อีกทั้งยังสามารถนำสาร

ธรรมชาติมาประยุกตใชในการ ตอตานความแกของผิวหนังไดอยางเหมาะสมในเวชปฏิบัติ 
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2.5.4. กระบวนการสรางเซลลผิว 

ผิวหนังมีหนาท่ีท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังแสดงถึงความมีสุขภาพดีอีกดวย การควบคุมอูณหภูมิ : 

ผิวหนังจะขับเหง่ือออกมาเพ่ือปรับใหรางกายเย็นข้ึน และจะสงผลใหหลอดเลือดในชั้นหนังแทเกิดการ

หดตัวเพ่ือสงวนความรอนเอาไว 

1. การควบคุมความรูสึก: เสนประสาทที่อยูภายในชั้นผิวหนังจะทำหนาที่รับความรู สึก

เจ็บปวด การสัมผัส แรงสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เปนตน 

2. กระบวนการฟนฟูผิว: ผิวหนังสามารถซอมแซมตัวเองไดเม่ือเกิดบาดแผล 

3. แหลงอาหารใหกับเซลลผิว: เซลลไขมันในชั ้นไขมันจะคอยเก็บรักษาพลังงานและ

สารอาหารไว เพื่อสงมาเลี้ยงเซลลผิวโดยผานทางหลอดเลือด ผิวหนังยังแสดงถึงการมีสุขภาพดี เชน

ผิวหมอง ไมสดใส แสดงถึงภาวะความเปนโรค เมื่อผิวมีสุขภาพดี ปราศจากปญหาก็จะทำใหเรามั่นใจ

มากข้ึนเม่ือเกราะปกปองผิวถูกรบกวนจะทำใหเกิดการสูญเสียความชุมชื้น ผิวแหง ดูหยาบกราน ลอก

เปนขุยได อาจทำใหผิวขาดความยืดหยุน ไมกระชับ สงผลใหเกิดภาวะผิวแพงาย ไวตอปจจัยตางๆเชน 

แสงแดด อุณหภูมิ และติดเชื้อตางๆไดงาย เมื่อผิวเกิดการติดเชื้อ สงผลใหเกิดกระบวนการอักเสบ

ตามมาอาจพบอาการผิวแหง แดง คัน จนกลายเปนโรคผิวหนังอักเสบ(Atopicdermatitis)และหนัง

ศรีษะคัน ซึ่งก็ตองไดรับการรักษาอยางถูกตอง โดยตองไปลดวงจรการอักเสบเหลานี้ เชนลดการคัน 

ปองกันการติดเชื้อ และชวยเพ่ิมเกราะปกปองผิว 

ผิวหนังมีหลายกระบวนในการฟนฟู และซอมแซมผิว ซ่ึง stratum basal จะมีบทบาทสำคัญ

เนื่องจากมีหนาที่ในกระบวนการสรางเซลลผิวใหม เชน ถาเกิดบาดแผล หรือความเสียหายขึ้นท่ี

ผิวหนังชั้นบนสุด จะสามารถซอมแซมผิวไดโดยไมเกิดรอยแผลเปน   ถาเกิดบาดแผลหรือความ

เสียหายลึกถึงชั้นหนังแท เชนมีภาวะแผลเปอย พุพอง แผลเรื้อรัง จะทำใหเกิดแผลเปนขึ้นมาได  

กระบวนการหายของแผลเกิดข้ึนหลายข้ันตอน ดังนี้ 

1. เมื ่อเกิดบาดแผล เนื ้อเยื ่อมีการฉีดขาด จะกระตุ นใหเกิดกระบวนการของ platelet 

aggregation หรือการจับตัวของ platelet เปนกลุมที่บาดแผลนั้น รวมไปถึงกระบวนการแข็งตัวของ

เลือด หรือ coagulation 

2. เกิดการตายของเซลลและ เนื้อเยื่อรอบแผล ซ่ึงก็จะถูกทำลายโดยเอ็นไซม 

3. จากนั้นจะมีการหลั่งสารสำคัญหลายตัวซึ ่งจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาวมารวมตัวกันท่ี

บาดแผลโดยมีหนาท่ีทำลายแบคทีเรีย และเซลลตางๆท่ีตายแลว 

4. หลังจากนั้นจะเกิดการสรางเสนเลือดใหม และการสรางคอลลาเจน รวมไปถึงกระบวนการ

เสริมสรางเซลลผิวใหม (epithelisation) 

 

https://www.eucerin.co.th/skin-concerns/dry-skin/general-dry-skin
https://www.eucerin.co.th/skin-concerns/atopic-dermatitis/on-the-body
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2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของและความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) (พชัรภัค สุริ

วงศ และ ดร.ริชารด ฟง,2022) 

 

นวัตกรรมไซนิกส  คือกรรมวิธ ีกระบวนการนำสารสกัดธรรมชาติที ่ม ีค ุณสมบัติเปน 

Bioenhancer (สารที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารตัวอื่น)  มาผานกระบวนการทางเทคโนโลยี การ

หอหุมสารในระดับอนุภาคนาโน และเพิ่ม สารสื่อประสาท (Cell Synapse) ที่เปนนวัตกรรมไดรับ

รางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงในเวทีชั ้นนำผลิตภัณฑไดคุณภาพ เห็นผลชัดเจนขึ ้นดวย 

นวัตกรรม SYRNIX  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม  ชวยเพิ่มสารสื่อประสาทในรางกายสงผลให  

สารสกัดตรงไปยังเซลลเปาหมายไดรวดเร็วข้ึน  ชวยเพ่ิมการออกฤทธิ์ของสารสกัดใหยาวนานข้ึน ชวย

เพ่ิมอัตราการดูดซึมของกรดอะมิโนและไดเปปไทดใหเพ่ิมข้ึน 3-5 เทา 

นวัตกรรมไซนิกส , สารเพ่ิมชีวประสิทธิผลจากธรรมชาต ิแนวคิดของสารเพิ่มชีวประสทิธิผล 

(bioenhancer หรือ biopotentiator) เปนแนวคิดใหมสำหรับ กลไกของยาซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการ

เสริมสรางการดูดซึมและชีวประสิทธิผลของยาประเภทตาง ๆ เชน ยาลด ความดันโลหิต ยาตานมะเร็ง 

ยาตานเชื้อไวรัส ยาตานโรค และยาตานเชื้อรา โดยใชในปริมาณต่ำสารเพิ่มชีวประสิทธิผลเปนสารท่ี

สามารถเพิ่มการดูดซึมเพื่อเพิ่มชีวประสิทธิผลและประสิทธิภาพของยาที่ทำงานรวมกันได โดยไมมี

ฤทธิ์ทางเภสัชเมื่อใสไปในปริมาณที่กำหนดไว การใชสารเพิ่มชีวประสิทธิผลเปนการชวยลด ปริมาณ

ยาท่ีจำเปนในการรักษา ขามความจำเปนท่ีตองใชยาปริมาณสูงผานการฉีดเขาเสนเลือด ชวยลดความ 

ดื้อยาตอยาตานจุลชีพ และประหยัดตนทุนจากการใชวัตถุดิบที่มีราคาสูงในการผลิตยาในระดับ

อุตสาหกรรมซึ่งยาสูตรผสมที่ตัวยาสำคัญอยูรวมกันในรูปแบบเดียวหรือ fixed drug combinations 

(FDCs) มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการลดขนาดการใชยาและลดความเปนพิษลง  

ในโลกสมัยใหมการวิจัยทางเภสัชกรรมใหความสำคัญกับการคนพบสารเคมีใหมท่ีมีกลไกการ

ออกฤทธิ์ ใหม เศรษฐศาสตรของการบำบัดโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องปริมาณการใชยา สงผลใหเกิด

การสรางวิธีการ พัฒนายาใหมผผานเภสัชวิทยาแบบยอนกลับ หาวิธีการใหมสำหรับการคนพบสาร

ออกฤทธิ์ใหม และลดคาใชจายในการพัฒนายาใหม ซึ่งความกาวหนาลาสุดของการพัฒนาเทคโนโลยี

สมุนไพร มุงเปาไปท่ีการเพ่ิมชีวประสิทธิผลของยา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนำสงยา 

โดยท่ัวโลกกำลังเนนวิธีการลดการใช ปริมาณยา ดังนั้น คาใชจายในการใชยาเพื่อการรักษาจึงลดลง

ดวย เปนผลใหการรักษาโรคมีราคาไมแพง ทำ ใหคนเขาถึงการรักษามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีรายได

นอย การเพ่ิมชีวประสิทธิผลจึงเปนกลยุทธหนึ่งในการลด ขนาดยา และลดความเปนพิษและคาใชจาย

เพ่ือการรักษาอีกดวย 
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นวัตกรรมไซนิกส เปนหนึ่งในการจับคูเทคโนโลยีใหมกับสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

การทำงาน รวมกัน โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ ่มชีวประสิทธิผลสำหรับพารามิเตอรทางเภสัช

จลนศาสตรของสารออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredients; API) เปนสารเพิ่มชีวประสทิธิ

ผล มีเปาหมายเพ่ือลดปริมาณยาและความเปนพิษ ในขณะเดียวกัน ชวยเพ่ิมชีวประสิทธิผลสำหรับยา

สำหรับการรักษาโรคบางชนิด เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจ เตนเร็ว

ผิดปกติยาเคมีบำบัดและการรักษาดวยฮอรโมนอยางไรก็ตาม สารเพ่ิมชีวประสิทธิ ผลจากสมุนไพรนั้น

มีพรอมใชอยูแลว มีความปลอดภัย ปราศจากผลขางเคียง ลดความเปนพิษของยา ลดเวลา ในการ

รักษา ลดความเสี่ยงในการดื้อยา และลดคาใชจายในการรักษา แมจะมีความจริงที่วาสารเพิ่มชีวประ

สิทธิผลจากสมุนไพรเปนวิธีการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมชีวประสิทธิผลของยาบางชนิด การทดสอบท่ีจำเปนอ่ืน 

ๆ เชน ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์และความเปนพิษของยายังคงเปนปจจัยสำคัญในการอางอิงการ

ใชสาร เพ่ือใหม่ันใจวาการบริโภคยานั้นรวมกับสารเพ่ิมชีวประสิทธิผลมีความปลอดภัยและไมมีฤทธิ์ท่ี

ไมพึงประสงค จากการใหยาทางปาก  

นว ัตกรรมไซน ิกส   ม ีค ุณสมบ ัต ิ ในการเป นสารย ับย ั ้ งร วมก ัน (dual inhibitor) กับ

cytochrome P450 3A4 และ P-gp ซึ่งมีคุณประโยชนหลากหลายในการเพิ่มชีวิประสิทธิผลของยา

หลายชนิดตามที่ไดกลาวไป ขางตน รวมถึงยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นดวย เชน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

กำจัดอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ และตานไวรัสเอนไซม cytochrome P450 เปนเอนไซมที่จำเปน

สำหรับการเผาผลาญของยาและสาร   นวัตกรรม SYRNIX เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ของ

บริษัท SCG GRAND ปจจุบันผลิตภัณฑอาหารเสริมจากธรรมชาติเปนที่นิยมอยางแพรหลาย เพราะ

ชวยปองกันและเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหรางกาย แตสารสกัดบางชนิดยังมีประสิทธิภาพไมดีนัก

เนื่องจากละลายไดไมดี หรือมีโมเลกุลที่ใหญทำใหรางกายดูดซึมไดนอย และทำใหเห็นผลไมดีนักจาก

ธรรมชาติหลายชนิด ในตับ เอนไซมกลุม CYP3A เปนกลุมท่ีมีแพรหลายในกลุมเอนไซมCYP ท่ีมีหลาย 

รูปแบบ (isozymes) เชน 3A4, 3A5, 3A7 และ 3A43 ซึ่งกลุม 3A4 เปนกลุมที่แพรหลายมากที่สุด 

CYP3A4 มีสวนในการลางพิษของกรดน้ำดี หยุดการทำงานของฮอรโมนสเตียรอยด และกำจัดพฤกษ

เคมีท่ีพบ ในอาหารและยาสวนใหญ 
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2.6.1 ขอมูลสำคัญสำหรับนวัตกรรมไซนิกส   

• CYP3A4 และ P-gp มีหนาที่ในการเผาผลาญยามากกวา 50% ซึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมไซ

นิกส  มีจุดมุงหมายในการทำงานเสริมฤทธิ์กันกับปริมาณยาและความเปนพิษ 

• การทำงาน CYP3A4 ไมพบในทารก แตจะการออกฤทธิ์จะเทียบเทาระดับผูใหญเมื่ออายุ

ครบ 1 ป 

• การทำงานของ CYP3A4 เกิดข้ึนมากท่ีสุดในบริเวณตับและลำไสเล็ก 

• บางปฏิกิริยาสำคัญของ CYP3A4 เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของลำไสมากกวาการยับยั้ง

เอนไซมจากตับ (เชน เม่ือใชสารเพ่ิมชีวประสิทธิผลจากเกรปฟรุต) 

• การทำงานของ CYP3A4 มีความแตกตางกันในแตละกลุมประชากร 

• การทำงานของ CYP3A4 ของผูหญิงมากกวาของผูชาย 

• ตัวยับยั้ง (inhibitor) ของ CYP3A4 ไดแก clarithromycin, erythromycin, diltiazem,  

itraconazole, ketoconazole, ritonavir, verapamil, goldenseal และ grapefruit 

• ตัวกระตุน (inducer) ของ CYP3A4 ไดแก phenobarbital, phenytoin, rifampicin, St. 

John’s Wort และ glucocorticoid 

 2.6.2 ความแตกตางทางเพศและความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับอายุ  

การแสดงออก ปริมาณ และการทำงานของระดับของ CYP3A4 ต่ำอยางมากในทารกแรกเกิด 

แตจะ เพิ่มขึ้นเทียบเทากับระดับของผูใหญเมื่อทารกอายุครบ 1 ป การวิจัยทางคลินิกแสดงใหเห็นวา

ผูหญิงเผา ผลาญซับสเตรตของ CYP3A4 ไดเร็ววกวาผูชาย (เร็วกวา 20-30 เปอรเซนต) ตัวอยาง

เนื ้อเยื ่อของผู หญิง มีปริมาณโปรตีน CYP3A4 เกือบ 2 เทาของตัวอยางเนื ้อเยื ่อผู ชายตำแหนง 

CYP3A4 สามารถพบไดในบริเวณตับและลำไสเล็ก ซึ ่งเปนเปนบริเวณที่มีความแพรหลายของ 

cytochrome  อยางไรก็ตาม ระดับของ CYP3A4 ในลำไสไมสัมพันธกับระดับของ CYP3A4 ในตับยา

บางชนิดท่ีเปนซับสเตรตของ CYP3A4 มีชีวประสิทธิผลต่ำเม่ือใหทางปาก (แตไมต่ำเม่ือใหยาผานการ

ฉีดเขา เสนเลือด) ซึ ่งเชื ่อวาเปนผลมาจากลำไส การยับยั ้ง การออกฤทธิ ์ หรือความอิ ่มตัวของ 

CYP3A45 ปรับเปลีย่น ชีวประสิทธิผลของซับสเตรตหลายตัวอยางมีนัยยะสำคัญ 

2.6.3.ภาวะท่ีมีหลายรูปแบบ (polymorphism)  

ความแตกตางของการทำงานของ CYP3A4 ในประชากรมีความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญ 

(>100 เทา)ความหลากหลายของแอลลีลในยีนมีสวนสำหรับความแตกตางในการทำงานของ CYP3A4 

ในขณะที่ CYP3A4*22 ซึ่งเปนรูปแบบใหมของ CYP3A4 ที่เพิ่งถูกคนพบนั้นมีการแสดงออกและการ

ออกฤทธิ์ ต่ำ (ต่ำกวา 1.7 ถึง 5 เทา)อยางไรก็ตาม เปนเพราะความแตกตางนี้เกิดขึ้นนอยกวา 2 
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เปอรเซ็นตภายใน กลุมประชากร แสดงใหเห็นวาความแตกตางของ CYP3A4 ถูกจำกัดอยูรูปแบบอ่ืน

ที่พบคือ CYP3A4*1B ที่พบได 2 ถึง 9 เปอรเซ็นตจากกลุมประชากรหลายหลุมอยางไรก็ตาม ยังไมมี

ผลพิสูจนวาความแตกตาง ของการทำงานของ CYP3A4 นี้มีผลตอการทำงานการกระจายตัวของการ

ทำงานนี้พบไดจากการ แสดงออกของ CYP3A4 ในตับและลำไส แสดงใหเห็นวาความแปรปรวนของ

ประชากรไมเกี่ยวของกับภาวะท่ี หลากหลายทางพันธุกรรมของเอนไซมอยางไรก็ตาม มีงานวิจัยท่ี

คนพบวาภาวะที่หลากหลายของ CYP3A4 สามารถถายทอดผานพันธุกรรมได การเปลี่ยนแปลงใน 

CYP3A4 ในคนที่มีสุขภาพดีมักจะมา จากกลไกการควบคุมภาวะธำรงดุลผลของโรค ความแตกตาง

ภายในของการเผาผลาญยาที่มีCYP3A4 เปนตัวเหนี่ยวนำ อาจขยายสถานะของโรค โดยตัวแปรท่ี

หลากหลาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงการทำงานของตับ การทำงานของตับในระดับบเซลล 

โภชนาการ ฮอรโมน และปฏิกิริยาระหวางยานอกจากนี้ ยังเปนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวาสารเหนี่ยวนำใหเกิด

การ อักเสบ (inflammatory mediator) ที่เกี่ยวของกับสถานะของอาการปวย มีอิทธิพลอยางมาก

กับการ แสดงออกของยีน CYP3A4ผู ปวยที ่มีอาการอักเสบ โดยเฉพาะผู ที ่ตรวจเจอโปรตีนสูง

เฉียบพลัน เชน C-reactive protein (CRP) มักจะพบวามีการทำงานของ CYP3A4 บกพรองนี่เปน

จุดสำคัญในการ รักษาผูปวยมะเร็งเพราะเนื้องอกสามารถเปนแหลงของไซโตไคนที่ไหลเวียนในระบบ

ภาวะขาดออกซิเจน ในเลือดเฉียบพลันมีแนวโนมที่จะเพิ่มการทำงายของ CYP3A4 (เชน ภาวะท่ี

ระบบทางเดินหายใจและการ ทำงานของหัวใจทำงานไดไมเต็มท่ีแบบเรื้อรัง)เชนเดียวกัน มีรายงานวา

การทำงานของ CYP3A4 ลดลง อยางมากในเด็กที่รางกายไมแข็งแรงการยับยั้ง CYP3A4 ถูกยับยั้งได 

2 ทาง นั่นคือ แบบยอนกลับและแบบไมยอนกลับ (ซึ่งขึ้นอยูกับกลไก)การถูกยับยั้งแบบไมยอนกลับ

เกี่ยวของกับการหยุดการทำงานของเอนไซมโดยการสรางผลิตผลระหวางทาง (intermediates) ที่ได

จากการเผาผลาญยา ไปยึดเกาะกับเอนไซม ทำใหเอนไซมหยุดการทำงานตัว หยุดการทำงานของ

เอนไซม CYP3A4 แบบไมยอนกลับนั้นเดนชัดและอยูไดนานกวากลุมที่สามารถยอนกลับไดยาที่มี

ประสิทธิภาพในการยับยั ้งเอนไซม CYP3A4 ไดแกclarithromycin, diltiazem, erythromycin, 

itraconazole, ketoconazole, ritonavir , and verapamil. ปฏิกิริยาระหวางยาทั่วไปที่เกี่ยวของ 

CYP3A4 ไดแก clarithromycin/erythromycin และ simvastatin ทำ ใหเกิดภาวะกลามเนื ้อลีบ

เฉียบพลันหรือภาวะกลามเนื้อสลาย, diltiazem/verapamil และ prednisolone อาจทำใหเกิดการ

กดภูมิคุมกันเนื่องจากระดับของ prednisolone ที่สูงขึ้นการยับยั้ง CYP3A4 แบบ ยอนกลับไดชนิด

หนึ่งเกิดจากการแขงขันระหวาง CYP3A4 ซับสเตรตกันเอง เชน ฮอรโมนเอสโตรเจนกับยา กลอม

ประสาทท่ีเกิดข้ึนระหวางชวงปลายรอบเดือน 
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2.6.4 การเหนี่ยวนำ  

การเหนี่ยวนำ Pregnane X receptor (PXR), Constitutive androstane receptor (CAR), 

Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) รวมถึง Glucocorticoid receptor (GR) 

สงเสริมการทำงานของ CYP3A4 การเหนี ่ยวนำ CYP3A4 อาจเกิดขึ ้นอยางมีนัยสำคัญ ซึ ่งการ

เหนี่ยวนำนั้นเปราะบางกวาการ ยับยั้ง และใชเวลานานกวาจนกวาการเหนี่ยวนำจะหมดฤทธิ์ตอการ

เผาผลาญยาตัวอยางเชน rifampicin เหนี่ยวนำ CYP3A4 ในชวง 6 วันละใชเวลากวา 11 วันจนกวา

จะหยุดการทำงานโดยปกติ การเหนี่ยวนำ นำไปสูการลดผลกระทบที่ไดรับจากยา อยางไรก็ตาม ถา

การเผาผลาญของสารตั้งตนเกิดขึ้นรวมกับการสัมผัส กับเมทาบอไลทที่อันตราย อาจทำใหเกิดความ

เปนพิษมากข้ึนPhenobarbital, carbamazepine, phenytoin และ rifampicin เปนตัวเหนี่ยวนำท่ี

มีประสิทธิภาพ สารกลุม glucocorticoids ถูกนำมาใชในการ ปฏิบัติทางคลินิกเพื ่อสงเสริมการ

แสดงออกของ CYP3A4 และ CYP3A4 ยังถูกเหนี่ยวนำดวยยาฆาแมลงกลุม organochlorine รวมถึง 

dichlorodiphenyltrichloroethane และ endrin จึงควรหลีกเลี่ยงการใชสาร ดังกลาวดวยประการ

ท้ังปวง 

ผลกระทบตอการปฏิบัติทางคลินิกและการนําไปใช แพทยควรตระหนักถึงและใหความรูแก

ผูปวยเก่ียวกับปฏิกิริยาท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความไว ตอสารท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล ซ่ึง

จำเปนอยางมากสำหรับยาที่มีขอจำกัดในการใชรักษา ยาที่มีชีวประสิทธิ ผลทางปากไมดี และยาที่มี

การเผาผลาญรอบแรกสูงสวนมากเกิดขึ้นโดย CYP3A4 และเมื่อผูปวยเริ่มใช นวัตกรรมไซนิกสเพ่ือ

วัตถุประสงคในการบําบัด เขาหรือเธออาจพบผลลัพธที่ดีที่โดดเดนหรือผลที่พึงไมประสงค ในทาง

กลับกันประสิทธภิาพของยาอาจลดลงหากผูปวยไดรับนวัตกรรมไซนิกส เปนประจำ ซ่ึงในกรณีนี้ ควร 

หยุดการใช ใช นวัตกรรมไซนิกสทันที เพ่ือรักษาระดับความเขมขนของยาอยางตอเนื่องและหลีกเลี่ยง

ผลไมพึงประสงคดังกลาว อาจแนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงสมุนไพรหรือยาดังกลาวหากมีปฏิกิริยาไมพึง

ประสงคเกิดขึ้น ซึ่งคาครึ่งชีวิตของยา (half-life) โดยสวนใหญอยูที่ 12 ชั่วโมง จึงควรหยุดการใชสาร

ที่มีสวนผสมของนวัตกรรมไซนิกส 72 ชั่วโมงกอนที่จะเริ่มใชยาใดๆที่อาจมีปฏิกิริยากับนวัตกรรมไซ

นิกสเนื่องจากนวัตกรรมไซนิกสมีผลตอการยับยั้ง CYP3A4 ซึ่งอาจ เกิดขึ้นนานถึง 24 ชั่วโมง จึงควร

แนะนำแนวทางการบริโภคกับผูบริโภคดังท่ีกลาวไวขางตน  
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เม่ือพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของการดูดซึมของยาเฉพาะ ในขณะที่สิ่งนี้อาจเปนไปได

สําหรับผูปวยที่จะไดรับประโยชนจากสิ่งนี้โดยการลดปริมาณยาของพวกเขาภายใตการดูแล

ของแพทย นวัตกรรมไซนิกสอาจเปนทางเลือกที่จะใหใชเพื่อเปนการเสริมการรักษาทาง

คลินิก โดยยังคงตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจยั  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 1 

ขั้นเตรียมการ 

ระยะท่ี 2 

ขั้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์

ระยะท่ี 3 

ขั้นการนาํไปใช ้

ระยะท่ี 4 

ขั้นการประเมินผล 

-  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมด 
-  ศึกษาหาแนวทาง สราง
หัวขอคำถามสนทนากลุม 
- ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาของแบบสนทนากลุม 
- ประสานงานทาง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทาเพ่ือขอจริยธรรมใน
การทำวิจัยในมนุษยและขอ
อนุญาตใชสถานท่ีในการ
จัดทำวิจัย 
-วิเคราะหสถานการณและ
ปญหาสำหรับตัวช้ีวัดสภาพ
ผิวหนา ในปจจุบัน โดยการ
สนทนากลุม  กลุมท่ี 1 
ประกอบดวยอาสาสมัครท่ี
รับประทานเยลลี่เปนประจำ 
จำนวน 5 คน และกลุมท่ี 2
อาสาสมัครท่ัวไป 5 คน รวม
เปน 10 คน 
-  ประสานกลุมตัวอยางท่ี
เขารวมการวิจัยในครั้งน้ี 
 
 

- ทำการผลติ  ผลติภณัฑ
มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 
Syrinx (ไซนิกซ) โดยผูวิจัย 
--สรางเครื่องมือ แบบวัดระดับ
ตัวช้ีวัดสภาพผิวหนาดวย เครื่องมอื 
Cutometer® dualMPA580 แบบ
ประเมินผลิตภณัฑ และ แบบ
ประเมินความพ่ึงพอใจ 
- ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
โดยผูทรงคุณวุฒิ ดานเน้ือหา 
จำนวน 3 คน 
-ปรับปรุงแบบวัดระดับตัวช้ีวัด
สภาพผิวหนา, แบบประเมิน
ผลิตภณัฑ และแบบประเมินความ
พ่ึงพอใจ ตามความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา กอน
นำไปใช 
-ทำการผลติ ผลิตภณัฑมะขามปอม
เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ
นิกซ) 
-ประเมินคณุภาพของผลิตภัณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิดานเภสัชภณัฑจำนวน 
3คน 
-ปรับปรุงผลิตภณัฑมะขามปอมเยล
ลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx        (ไซ
นิกซ)ภายหลังการประเมินคณุภาพ 
โดยผูทรงคุณวุฒิดานเภสัชภณัฑ
กอนนำไปใช 
 

-ตรวจประเมินสภาพ
ผิวหนาดวยเครื่อง
Cutometer® dual 
MPA 580 โดยทำการวัด
ท้ังหมด 3 ครั้งใน
ตำแหนงเดียวกัน และนำ
ผลท่ีไดมาเฉลี่ยเพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อน ขณะ
วัดหนาตองตรง ตามอง
ตรง และบันทึกคาลงใน
แบบบันทึกขอมูล 
- แจกจายผลติภณัฑ
มะขามปอมเยลลี่ดวย
นวัตกรรมSyrinx(ไซ
นิกซ)ใหอาสาสมคัร 
พรอมท้ังแนะนำ ให
อาสาสมัครรับประทาน
ทุกวัน วันละหน่ึงครั้ง
กอนนอน เปนเวลานาน 
12 สัปดาห 
-ใหอาสาสมัคร ท่ีเปน
กลุมตัวอยางทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ตอการรับประทาน
ผลิตภณัฑมะขามปอม
เยลลี่ดวยนวัตกรรม
Syrinx(ไซนิกซ) 
 

 

-เปรียบเทียบระดับ
ตัวช้ีวัดสภาพ
ผิวหนาระหวางกอน
กับหลังการ
รับประทาน
ผลิตภณัฑ
มะขามปอมเยลลี่
ดวยนวัตกรรม
Syrinx(ไซนิกซ) 
-การวิเคราะหผล 
ขอมูล,ความพ่ึง
พอใจและสรุปผลตอ
ผลิตภณัฑ
มะขามปอมเยลลี่
ดวยนวัตกรรม 
Syrinx (ไซนิกซ) 
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กรอบแนวคิดการประเมินผลการใชนวัตกรรม 

 

 

 

                       

 

 

 

     (ตัวแปรตน) (ตัวแปรตาม) 

ภาพท่ี 2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) 

ระดับตัวช้ีวัดสภาพผิวหนาในอาสาสมัคร 

-ระดับความยืดหยุนของผิว 

-ระดับความชุมชื้นของผิว 

-ระดับคาเฉลี่ยของสีผิว 

-ระดับคาเฉลี่ยความกระจางใสของผิว 

 

 

 

 



บทท่ี  3 

วิธีการดำเนินการศึกษา 
 

การวิจัยเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ครั้งนี ้ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)เปนการวิจัย

และพัฒนา (Research  and  Development : R&D) ซ่ึงไดนำเสนอวิธีการศึกษาเรียงตามลำดับดังนี้ 

 

3.1 ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 

 

1. อาสาสมัครเพศชายและหญิง  อายุระหวาง 25-61 ป 

2. ขนาดของกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้  คำนวณหาจำนวนผูทดสอบโดยใชสูตรเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลัง 

 

N= (𝑧𝑧𝛼𝛼/2
  +𝑧𝑧𝛽𝛽 )

2(𝜎𝜎12+𝜎𝜎22) 
(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇2) 2 

 

N=จำนวนผูเขารวมทดสอบ 

𝑧𝑧𝛼𝛼/2
 = คาสถิตภายใตโคงมาตรฐาน เม่ือระดับนัยสำคัญทางสถิติ 𝛼𝛼=0.05 

𝑧𝑧𝛽𝛽 =คาสถิตภายใตโคงมาตรฐาน เม่ือกำหนดระดับอำนาจในการทดสอบ 90 % =1.28 

𝜎𝜎12+𝜎𝜎22 = คาความแปรปรวนของกลุมท่ี 1 และ 2 

𝜇𝜇1 คือ คาเฉลี่ยของความชุมชื้นกอนทดสอบ 

𝜇𝜇2 คือ คาเฉลี่ยของความชุมชื้นท่ีเพ่ิมข้ึนหลังทดสอบ 

 อ  างอ ิ งจากการศ ึกษาของ  sawako  Hibino และคณะ (sawako  Hibino,Umenoi 

Hamada , Hozumi Takahashi, Miwako Watanabe, Naoko Nazato, Yoshikazu yonei,2010) 

ซึ่งพบวา  สวนเบี่ยงเบนมาตฐานของคาความชุมชื้นกอนทดสอบคือ 59.75   −+  6.17  และหลังทดสอบ

คือ 68.95   −+   10.24 
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 คำนวณแทนคาเพ่ือหาจำนวนผูเขารวมทดสอบ  ดังนี้ 

N=(1.96+1.28) 2(6.17 2+10.24 2) 

(59.75 - 68.95) 2 

  N=25.72 +  Drop out 15 % ~ 25-30 

 

การศึกษาครั้งนี้จะใชผูเขารวมทดสอบ  30  คน 

กลุมการศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จำนวน 30 คนซ่ึงไดแก 

3.1.1   อาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน  ใชในขั้นตอนการสนทนา

กลุม เพื่อวิเคราะหสถานการณระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนา และความตองการใชผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

3.1.2 อาสาสมัครเพศชายและหญิงที่มีความสนใจ จำนวน 25 คน โดย 5 คนจะเขารวม

การสนทนากลุม และ 25 คนจะเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ซ่ึงมีการคัดกลุมตัวอยาง 

 



40 
 

เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการวิจัย (Inclusion criteria) มีดังนี้  

1. มีความสมัครใจที่จะเขารวมการวิจัยและลงลายลักษณอักษรในใบยินยอมเขารวมการวิจัย

ดวยความสมัครใจ  

2. เพศชายและเพศหญิง อายุ 25-65 ป  

3. อาสาสมัครมี Fitzpatrick skin phototype III หรือ IV  

4. อาสาสมัครมีอาการแสดงของผิวหนังชรา ไดแก ริ้วรอย จุดดางดำ หรือผิวหมองคล้ำ 

5. อาสาสมัครไมมีประวัติแพมะขามปอมหรือเยลลี่ทุกประเภท และผานการทดสอบอาการ

แพท่ีใชในการวิจัย  

6. อาสาสมัครไมอยู ในภาวะตั้งครรภหรือใหนมบุตร  

7. อาสาสมัครไมมีผิวหนังอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณใบหนา  

8. อาสาสมัครไมไดรับประทานยาในกลุมเรตินอยดภายในระยะเวลา 1 ปกอนเขารวมการ

วิจัย  

9. อาสาสมัครไมไดรับประทานยาในกลุมตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด  

10.อาสาสมัครไมมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ใชกับผิวหนา ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห 

กอนเขารวมการวิจัย 

11. อาสาสมัครไมมีการเปลี่ยนแปลงการรับประทานยากลุมวิตามิน อาหารเสริม เชน วิตามิน

ซี วิตามินอีหรือสารตานอนุมูลอิสระอื่น ๆ ที่มีผลตอการชะลอความชราผิวหนาเชนการลดริ้วรอย จุด

ดางดำ และผิวหมองคล้ำ ภายในระยะเวลา 1 เดือนกอนเขารวมการวิจัย 

12. อาสาสมัครไมไดรับการรักษาบริเวณใบหนาดวยเครื่องมือที่มีผลตอการชะลอความชรา

ผิวหนา คือกลุมเลเซอรภายในระยะเวลา 6 สัปดาหกอนเขารวมการวิจัยเชน ไอพีแอล (IPL) แฟล

กเซล (Fractional laser) และกลุมที่ไมใชเลเซอรภายในระยะเวลา 2 สัปดาหกอนเขารวมการวิจัย

เชน ขัดลอกผิวหนา (Dermabrasion) ไอออนโต (Iontophoresis) jet peel 

13. อาสาสมัครไมไดร ับการทำเทอรมาจ (Thermage) หรืออัลเทอรรา (Ulthera) หรือ

เครื่องมือในกลุมเดียวกันภายในระยะเวลา 1 ปกอนเขารวมการวิจัย 

14. อาสาสมัครไมไดรับการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ภายในระยะเวลา 1 ปกอนเขารวมการ

วิจัย 

15. อาสาสมัครไมไดรับการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซิน (Botox) ภายในระยะเวลา 8 เดือนกอน

เขารวมการวิจัย 
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เกณฑการคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) มีดังนี้ 

1. อาสาสมัครเขาเปนอาสาสมัครในการศึกษาอ่ืนท่ีอาจมีผลตองานวิจัย 

2. อาสาสมัครมีผลขางเคียงจากการใชสารที่ใชในการวิจัย ซึ่งแพทยประเมินแลวเห็นวาควร

เลิกจากการวิจัย 

3. อาสาสมัครไมสามารถรวมโครงการจนสิ้นสุดการวิจัยได 

4. อาสาสมัครมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ใชกับผิวหนา การรับประทานยากลุมวิตามิน 

อาหารเสริมหรือสารตานอนุมูลอิสระอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการชะลอความชราผิวหนาในระหวางเขารวมการ

วิจัย 

5. อาสาสมัครไดรับการรักษาอ่ืนดวยเครื่องมือท่ีมีผลตอการชะลอความชราผิวหนา 

นอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดจัดใหในระหวางเขารวมการวิจัย 

6. อาสาสมัครไดรับการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซินและไดรับการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ใน

ระหวางเขารวมการวิจัย 

7. อาสาสมัครตั้งครรภในระหวางเขารวมการวิจัย  

8. อาสาสมัครไมใหความรวมมือในการวิจัย ไมใชผลิตภัณฑที่ผูวิจัยจัดใหติดตอกันเกินกวา 3 

วัน ประเมินผลหรือติดตามผลไมได 

9. นอนหลับในชวงเวลากลางคืนนอยกวาวันละ 5 ชั่วโมง 

10. ดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด 

11. เปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาหารท่ีทานจากปกติ 

12. มีพฤติกรรมน้ำหนักลด ซ่ึงอาจมาจากภาวะเครียด 

13. มีการยายท่ีอยูท่ีทำงานซ่ึงอาจมีภาวะเครียด 

14. อาสาสมัครมีอาการแพหรืออาการขางเคียงจากการศึกษาจนไมอาจทนได 

15. ไมอาจหลีกเลี่ยงเหตุการณตางๆทุกกรณี  ท่ีสงผลทำใหเกิดภาวะเครียด 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบบันทึกและผลิตภัณฑ ประกอบดวย 5 ประเภท ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภทที่ 1 ขอคำถามการสนทนากลุม เปนคำถามปลายเปด เพื่อศึกษาสถานการณและ

ปญหาของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) จากกลุมอาสาสมัครที่รับประทาน
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เยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน และอาสาสมัครท่ัวไปจำนวน 5 คน โดยมีประเด็นคำถามจำนวน 4 ขอ

ดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมเปนอยางไร 

2. ทานพบปญหาในการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมหรือไม อยางไร  

3. ทานตองการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) รูปแบบใหม ท่ีมี

รสชาติท่ีไดมาจากสวนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ หรือไม อยางไร 

4. รูปแบบผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ท่ีทานตองการ ควรมี

รูปแบบใหมหรือลักษณะอยางไร 

 

วิธีการจัดสนทนากลุม ดังนี้ 

การจัดสนทนากลุ ม (Focus group discussion) เปนการนั ่งสนทนากันระหวางผู ให

สัมภาษณเปนกลุมจำนวน 5 คน 2 กลุมโดยมีจากอาสาสมัครท่ีรับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 

คน  เปนกลุมที่ 1 และอาสาสมัครทั่วไปที่สนใจ จำนวน 5 คนเปนกลุมที่ 2 มีผูดำเนินการสนทนา 

(moderator) เปนผูจุดประเด็นการสนทนาเพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลนั้นๆไดแสดงความคิดเห็นตอ

ประเด็นหรือแนวทางในการสนทนาใหไดกวางขวางลึกซึ้งและละเอียดที่สุดเทาที่จะเปนไปไดซึ ่งมี

ข้ันตอนการจัดสนทนากลุมดังนี้  

1. เตรียมผูเขารวมสนทนากลุมท่ี 1โดยเปนอาสาสมัครท่ีรับประทานเยลลี่เปนประจำ 

2. เตรียมแนวคำถามการสนทนากลุม  

3. เตรียมอุปกรณในการจัดสนทนากลุม เชน เทปบันทึกเสียง สมุด ปากกา เตรียมสถานท่ีจัด

สนทนากลุม เพ่ือควบคุมการรบกวนจากสิ่งภายนอก  

4. ดำเนินการสนทนากลุม โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการอภิปราย และชี้แจงเปาหมายของการ

สนทนากลุม ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาและบอกขอมูลการพิทักษสิทธิผูใหขอมูล โดยรับรอง

วาขอมูลที่ไดจะใชเพื่อการวิจัยโดยไมมีการเปดเผยผูใหขอมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง

อิสระ บอกบทบาทของผูดำเนินการสนทนาและผูรวมสนทนา ใหผูรวมสนทนาแนะนำตนเองตอกลุม 

ใชคำถามนำกอนที่จะเขาสูประเด็นที่ตองการ เชื่อมโยงการสนทนาเขาสูแนวคำถามตามลำดับ โดยใช

คำถามปลายเปด และกระตุนใหผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

โดยผูดำเนินการสนทนาสังเกตปฏิกิริยาผูรวมสนทนา รับฟง ซักถาม เพ่ือความกระจางและบันทึกการ

สนทนา  

5. เตรียมผูเขารวมสนทนากลุมที่ 2 โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดใหมีลักษณะรวมท่ี

เหมือนกันมากท่ีสุดจำนวน 5 คน และดำเนินการเหมือนกับกลุมท่ี 1  
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6. เมื่อไดขอมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงคแลว จึงกลาวสรุปประเด็นสำคัญที่ไดจากการ

สนทนากลุมและกลาวขอบคุณผูเขารวมสนทนากลุม  

 

นำขอมูลที ่ไดมาจัดหมวดหมูและวิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis)  แผนผังการนั่ง

สนทนาการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

                                                               (ผูจดบันทึก) 

        N 

 

4 อาสาสมัคร. ง                                                    1 อาสาสมัคร. ก 

 

   5 อาสาสมัคร จ                 เครื่องบันทึกเสียง                          2 อาสาสมัคร. ข 

 

        3 อาสาสมัคร. ค 

                                             

        

        M 

                                                        (ผูดำเนินการอภิปราย) 

 แผนผังท่ี 1 การนั่งสนทนากลุมอาสาสมัครทั่วไปที่สนใจและอาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่

เปนประจำรวมจำนวน 5  คน 

สิ่งท่ีตองเตรียมในการจัดสนทนากลุม ดังนี้ 

 1. อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ประกอบดวย  

  ก) กระดาษจดบันทึก 
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  ข) ปากกาและดินสอ 

  ค) เครื่องบันทึกเสียง 

 2. ขอคำถามสนทนากลุมจำนวน 4 ขอ 

  ก) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมเปนอยางไร 

 ข) ทานพบปญหาในการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมหรือไม อยางไร 

  ค) ทานตองการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)   

รูปแบบใหม ท่ีมีรสชาติท่ีไดมาจากสวนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ หรือไม อยางไร 

  ง) รูปแบบผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ที ่ทาน

ตองการ ควรมีรูปแบบใหมหรือลักษณะอยางไร 

 

ประเภทที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx  (ไซนิกซ) ใน

รูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว 

เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอม

ดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูในรางกายไดนานขึ ้น เพิ่มการออกฤทธิ์อยางมี

ประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

วิธีการสรางเครื่องมือดังนี้ 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญ 

2.2 วิเคราะหความตองการของกลุมตัวอยาง 

2.3 สรางผลิตภัณฑ คือ พัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)   

2.4 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผูทรงคุณวุฒิ 

2.5 ทดลองใชพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

     

เม่ือไดผลิตภัณฑแลว จึงนำมาใหผูเชี่ยวชาญดานเภสัชภัณฑ จำนวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ลงความเห็นใหผลิตภัณฑผานการประเมินคุณภาพ  

ประเภทที่ 3 แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ เปนการประเมินคุณภาพของพัฒนาผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) โดยผูเชี่ยวชาญดานเภสัชภัณฑ จำนวน 3 ทาน มี

เกณฑการใหคะแนน 2 ระดับ โดยใชเกณฑการประเมินแบบ   �  ผาน  � ไมผาน ประกอบดวยการ

ประเมินดานดานรูปลักษณะ จำนวน 3 ขอ ดานการใชงาน  จำนวน 3 ขอ ดานความคงตัว 2 ขอ ดาน

บรรจุภัณฑ 3 ขอ    รวม 11 ขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ดานรูปลักษณะ 

1. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีลักษณะเนื้อเยลลี่ท่ีเหมาะสม

 2. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีสีที ่เหมาะสมแกการ

รับประทาน  

3. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีกลิ ่นเหมาะสมแกการ

รับประทาน 

 

ดานการใชงาน 

4. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความสะดวกตอการ

รับประทาน   

5. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีระยะเวลาในการละลายเม่ือ

รับประทานไดตามท่ีตองการ   

6. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความเปนกรด-ดางท่ี

เหมาะสม ไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผูรับประทาน 

 

ดานความคงตัว 

7. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) เปนเนื้อเยลลี่ละเอียด ออน

นุม     

8. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไมเอ้ือตอการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย   

  

ดานบรรจุภัณฑ 

9. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมตอ

ผูท่ีรับประทาน 

10. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีรูปลักษณท่ีสวยงาม 

 11. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีขอมูลของผลิตภัณฑ วิธีใช 

ขอควรระวัง รวมไปถึงขอมูลตางๆบนฉลาก ครบถวน 

     

ประเภทท่ี 4  แบบบันทึกเครื่องมือในการประเมินตัวชี้วัดสภาพผิวและผลิตภัณฑ 

1. เครื่องมือวัดคา PH Meter แบบตั้งโตะ (Benchtop Meters) 



46 
 

เครื่องมือวัดคา PH Meter  แบบตั้งโตะ เปนที่นิยมสำหรับการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพราะมี

ขนาดจอแสดงผลที่ใหญกวาเครื่องมือวัดคา แบบพกพาและยังใชไฟกระแสสลับ (AC) โดยผาน DC 

Adapter อีกดวยการปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration)  

   กอนการทดสอบวัดคา PH ควรทำการสอบเทียบคา PH กอนเนื่องจากคา PH จะเกิดการด

ริฟทคามากเกินไปทำใหเกิดการอานคาท่ีไมตรง กระบวนการสอบเทียบ  (Calibration) สามารถทำได

งายโดยที่ใชสารละลายบัฟเฟอร pH มาตรฐาน ผูใชเพียงแคนำเครื่องไปวัดกับบัฟเฟอรโซลูชั่นที่ใช

สอบเทียบ  ตัวอยางเชน  ถาเครื่องอานคา pH ไดประมาณ 6 คาแรกที่จะสอบเทียบ คือบัฟเฟอรคา 

pH 7 และจากนั้นใหสอบเทียบท่ี คา pH 4 และคา pH 10 ตามลำดับ  

       

     1.1 การควบคุมคุณภาพของเซรั่มคุณสมบัติทางกายภาพท่ีควรทดสอบ ไดแก 

      - การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และความใสดวยตาเปลา 

      - การเปลี่ยนแปลงการเปนกรดดาง (pH) 

      - การเปลี่ยนปลงความหนืด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 เครื่องมือวัดคา PH Meter 

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

2. เครื่องตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580  (ภาพท่ี 3.2) ตรวจดวยหัว 

5 ชนิดคือ 

2.1 หัวเครื่อง Mexameter MX18 เพ่ือประเมินสีผิวดวยคา Melanin index 

2.2 หัวเครื่อง Cutometer เพ่ือประเมินความยืดหยุนของผิวดวยคา R2 ratio 

2.3 หัวเครื่อง Glossymeter GL200 เพ่ือประเมินความกระจางใสของผิวดวยคา Gloss DSC 

value 

https://sc02.alicdn.com/kf/.jpg
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2.4 หัวเครื่อง Corneometor CM 825 เพื่อประเมินความชุมชื้นของผิวดวยคา Moisture 

level 

2.5 หัวเครื ่อง Tewameter TM 300 เพื ่อประเมินการสูญเสียน้ำของผิวดวยคา TEWL 

(g/h/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 เครื่องวัดความยืดหยุนของผิวหนัง (Cutometer) 

แหลงท่ีมา : https://www.baramilab.com/dermatologist-tested 

 

ประเภทที ่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจ (แพรภัทร ยอดแกว, 2556) ตอผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

วิธีสรางเครื่องมือดังนี้ 

5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสารและตำรา

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ  

5.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆที่เกี่ยวของโดยพิจารณาถึงรายละเอียด

ตางๆเพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว  

5.3 ขอคำแนะนำจากอาจารยผูเชียวชาญ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความ

พึงพอใจ   

5.4 สรางแบบประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อนำมาวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยคำถามประเภทตางๆโดยแบงออกเปน 2 สวน 

ไดแก  

https://www.baramilab.com/dermatologist-tested
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 5.4.1 เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางลักษณะขอมูลทั่วไปไดแก เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ ซึ่งเปนคำถามที่ใหผู ตอบเลือกตอบเพียงคำตอบเดียวโดยลักษณะของแบบ

ประเมินเปนแบบประเมินปลายปด (Close-ended questions) จำนวน 4 ขอ  

 5.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ (แพรภัทร ยอดแกว, 2556) ตอการใชผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) คำถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) โดยใหเลือกตอบเพียงคำตอบเดียวในชองที่ตรงกับความรูสึกของผูตอบมากที ่สุด

คำตอบแบงเปน 5 ระดับ จำนวน 13 ขอ โดยถามในประเด็นเก่ียวกับ  

 5.4.2.1 ดานรูปแบบนวัตกรรมของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) จำนวน 4 ขอ  

5.4.2.2ดานคุณภาพของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

จำนวน 5 ขอ  

 5.4.2.3 ดานประโยชนของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ

นิกซ) จำนวน 4 ขอ 

   

โดยศึกษาวิธีการสรางจากเอกสารตำราท่ีเก่ียวของและขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาโดย

พิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กำหนดไว จากนั้นนำแบบ

ประเมินความพึงพอใจเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาคาความตรงตามเนื้อหา  

5.5 จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจที่ผานผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 13 ขอ ขอคำถามมี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยใหเลือกตอบเพียงคำตอบเดียวในชองท่ี

ตรงกับความรูสึกมากท่ีสุด คำตอบแบงเปน 5 ระดับ คือ 

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจตอผลิตภัณฑ มากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจตอผลิตภัณฑ มาก 

3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจตอผลิตภัณฑ ปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจตอผลิตภัณฑ นอย 

1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจตอผลิตภัณฑ นอยท่ีสุด 

แบบประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัคร ตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) 

การแปลผลคะแนน (พุทธ ิน ันท พินศิร ิก ุล,2554) แบบประเมินความพึงพอใจของผู

รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)โดยคะแนนของผูตอบแบบ
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ประเมินแตละคนรวมกันหาคาเฉลี่ย โดยใชหลักเกณฑการแปลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนน

เฉลี่ย ดังนี้ 

   คะแนนเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ 

   4.50-5.00    มากท่ีสุด 

   3.50-4.49   มาก 

   2.50-3.49   ปานกลาง 

   1.50-2.49   นอย 

   1.00-1.49   นอยท่ีสุด 

 

5.6 ดำเนินการสรุปและประเมินผลคะแนนที่ไดจากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ

หลังจากท่ีไดทำการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

3.3.1 ศึกษาความรูจากตำรา เอกสารวิชาการ และทบบวนงานวิจัยที่เกี ่ยวของนำมาเปน

แนวทางสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคในการศึกษา 

3.3.2 รางเครื่องมือ 

3.3.3 ตรวจสอบเครื่องมือกับอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแนวคำถามการสนทนากลุม,แบบ

เปรียบเทียบตัวชี้วัดสภาพผิวหนา กอนและหลังการ ใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) วัดดวยเครื่องตรวจสอบสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580  , แบบประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ,แบบสอบถามความพึงพอใจของ

อาสาสมัคร ของกลุมตัวอยางตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) โดย

ใหผู ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยแผนไทย ผู ที ่มีความรู และ

ประสบการณดานการวิจัยพัฒนา และดานเภสัชกร เปนผูตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความ

สอดคลองของเนื้อหา และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค แลวนำขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมา

ปรับปรุงแกไข โดยถือเกณฑความสอดคลองและการยอมรับของผูทรงคุณวุฒิจากนั้นนำผลมาพิจารณาหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence:IOC) ดังนี้ 
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ให +1 ถาแนใจวาขอคำถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค  

ให  0 ถาไมแนใจวาขอคำถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค 

ให -1 ถาแนใจวาขอคำถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค 

จากนั้นนำผลการพิจารณาลงความเห็นของผูทรงคุณวุฒิไปคำนวณหาคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคำถามรายขอกับคำจำกัดความของตัวแปรดวยสูตร 

 

 

 

 

 

  เม่ือ IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 

         ∑R         หมายถึง คะแนนความคิดเห็นรวมของผูเชี่ยวชาญ 

          N          หมายถึง จำนวนผูเชี่ยวชาญ 

ถาคา IOC มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคำถามนั้นใชได ถาขอ คำถามขอใดมีคา 

IOC ต่ำกวา 0.5 แสดงวาขอคำถามนั้นวัดไมตรงตามวัตถุประสงค ผูศึกษาไดปรับปรุง และแกไขจน

ขอความมีคุณภาพตามเกณฑผลการตรวจสอบคาความตรงเชิงเนื้อหามีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขอคำถามท่ีใชในการสนทนากลุม ประกอบดวยคำถามจำนวน 5 ขอ โดยใหผูทรงคุณวุฒิท่ี

มีประสบการณดานการวิจัยและพัฒนา ดานเภสัชกร และดานการแพทยแผนไทย จำนวน 3 คน 

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยขอคำที่ใชในการสนทนากลุมมีคา

เทากับ -1 จำนวน 1  ขอ ผูวิจัยจึงไดทำการตัดขอคำถามออกเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ตาม

คำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 

2) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ ประกอบดวยคำถามจำนวน 11 ขอ โดยใหผูทรงคุณวุฒิท่ี

มีประสบการณดานการวิจัยและพัฒนา ดานเภสัชกร และดานการแพทยแผนไทย จำนวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยขอคำที่ใชในการประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ มีมากกวา  0.5 ทุกขอ ไมมีการปรับปรุงขอคำถาม 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  จำนวน 15 ขอ  โดยใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการวิจัยและ

พัฒนา ดานเภสัชกร และดานการแพทยแผนไทย จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม 

สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยขอคำที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจมีคาเทากับ -1 จำนวน 2 ขอ 

ผูวิจัยจึงไดทำการตัดขอคำถามออกเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 

 

IOC     =               ∑R 

                             N 
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3.3.5 การตรวจสอบเครื่องมือโดยใชการวัดความเที่ยง (Reliability) นำแบบสอบถามความ

พึงพอใจตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ท่ีผานการแกไข และปรับปรงุ

แลวไปทดลองใชในกลุ มอาสาสมัคร ที ่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุ มตัวอยาง จำนวน 25 คนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคณะศิลปะศาสตร การบริหารพัฒนา แลวนำขอมูลที ่ไดมา

วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบบันทึก จากนั้นนำมาประมวลผลหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แอลฟาครอนบราค (Cronbrach alpha coefficient) ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ไดคาความ

เชื่อม่ันเทากับ 0.81  จึงนำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชในการสอบถาม 

3.3.6 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑโดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ โดยคำถามเปนแบบใหเลือกตอบ มี 2 ระดับ คือ ผาน ไมผาน และมีชองวางใหแสดงความคิดเห็น

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ประกอบดวยการประเมิน

ดานดานรูปลักษณะ จำนวน 3 ขอ ดานการใชงาน จำนวน 3 ขอ ดานความคงตัว 2 ขอ ดานบรรจุ

ภัณฑ 3 ขอ รวม 11 ขอ โดยผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ ผานทุกขอ จึงนำไปใชกับอาสาสมัคร 

 

3.4 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

 

3.4.1 ผูศึกษาไดแนะนำตัวชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาข้ันตอนการศึกษา ระยะเวลาของ

การศึกษาอธิบายโดยใชเอกสารชี้แจงแนะนำขอมูลและใหกลุมตัวอยางแสดงความยินยอมการเขารวม

ดวยความสมัครใจโดยมีสิทธิที ่จะปฏิเสธการเขารวมโครงการศึกษาและไมสูญเสียสิทธิในการ

รักษาพยาบาลตามปกติพรอมท้ังลงนามโดยมีขอความแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษาในหนังสือ

โดยความสมัครใจ (Information consent from) 

3.4.2 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเก็บไวเปนความลับการนำเสนอผลการศึกษาในลักษณะ

ของภาพรวมและนำมาใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น 

3.4.3 ระหวางดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหากกลุมตัวอยางมีขอสงสัยขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมขอมูลสามารถสอบถามผูศึกษาไดตลอดเวลา 

3.4.4 อธิบายถึงสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางจะไดรับและการมีสิทธิ์ที่จะหยุดการเขารวม

การศึกษาโดยไมเสียสิทธิ์ประโยชนใดๆ  
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

ระยะท่ี 1 เตรียมการวิเคราะหสภาพปญหา 

1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

1.2 ศึกษาหาแนวทาง สรางหัวขอคำถามสนทนากลุม 

1.3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสนทนากลุม 

1.4 ประสานงานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อขอจริยธรรมในการทำ

วิจัยในมนุษยและขออนุญาตใชสถานท่ีในการจัดทำวิจัย 

1.5 วิเคราะหสถานการณและปญหาสำหรับตัวชี้วัดสภาพผิวหนา ในปจจุบัน โดย

การสนทนากลุม  กลุมท่ี 1 ประกอบดวยอาสาสมัครท่ีรับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน และ

กลุมท่ี 2อาสาสมัครท่ัวไป 5 คน รวมเปน 10 คน 

1.6 ประสานกลุมตัวอยางท่ีเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ 

 

ระยะท่ี 2 ข้ันการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

2.1 ทำการผลิต ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) โดย

ผูวิจัย 

2.2 สรางเครื่องมือ แบบวัดระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนาดวย เครื่องมือ Cutometer® 

dualMPA580 แบบประเมินผลิตภัณฑ และ แบบประเมินความพ่ึงพอใจ 

2.3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ ดานเนื้อหา จำนวน 3 คน 

2.4 ปรับปรุงแบบวัดระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนา, แบบประเมินผลิตภัณฑ และแบบ

ประเมินความพ่ึงพอใจ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา กอนนำไปใช 

2.5 ทำการผลิต ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

2.6 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑโดยผูทรงคุณวุฒิดานเภสัชภัณฑจำนวน 3คน 

2.7 ปรับปรุงผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ภายหลัง

การประเมินคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิดานเภสัชภัณฑกอนนำไปใช 

 

ระยะท่ี 3 ข้ันตอนการทดลองใช 

3.1 ผูวิจัยชี้แจงและใหคำแนะนำในการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)    
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3.2 ผูวิจัยเตรียมผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ซึ ่งมี

สวนผสมของคอลลาเจนเปปไทด ปริมาณบริโภคสูงสุดที่ปลอดภัยตามขอกำหนดองคการอาหารและ

ยาของประเทศไทยคือ10 กรัม/วัน   

 3.3 ทำความสะอาดใบหนาของอาสาสมัครดวย Normal saline และพักทิ้งไว15 

นาทีกอนทำการตรวจประเมินสภาพผิวหนาทุกครั้ง 

3.4 ตรวจประเมินสภาพผิวหนาดวยเครื่องCutometer® dual MPA 580 โดยทำ

การวัดทั้งหมด 3 ครั้งในตำแหนงเดียวกัน และนำผลที่ไดมาเฉลี่ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อน ขณะวัด

หนาตองตรง ตามองตรง และบันทึกคาลงในแบบบันทึกขอมูล 

3.5 ผูชวยวิจัยสุมเลือกอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ใหอาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บขอมูลเปนความลับ 

 3.6 ผูชวยวิจัยแจกจายผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)ให

อาสาสมัคร พรอมทั้งแนะนำ ใหอาสาสมัครรับประทานทุกวัน วันละหนึ่งครั้งกอนนอน เปนเวลานาน 

12 สัปดาห 

 3.7 ใหอาสาสมัคร ที ่เปนกลุ มตัวอยางทำแบบประเมินความพึงพอใจตอการ

รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ) 

ระยะท่ี 4  ข้ันประเมินผล 

4.1 เปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนาระหวางกอนกับหลังการรับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ) 

4.2 การวิเคราะหผล ขอมูล,ความพึ่งพอใจและสรุปผลตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยล

ลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

หลังจากเก็บขอมูลแลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประเมินผลขอมูล ดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

3.6.1 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแนวคำถามการสนทนากลุม เพื่อวิเคราะหสถานการณและ

สภาพปญหาของอาสาสมัครในปจจุบัน โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)และสรุปออกมา

เปนประเด็นปญหาและความตองการของการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ)   
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3.6.2 ขอมูลทั่วไปของอาสาสมัคร และประวัติอาสาสมัคร ใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห

ขอมูล โดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 

3.6.3 เปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหนา กอนและหลังการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่

ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ดวย เครื่องมือ Cutometer® dualMPA580โดยใชสถิติหาคาเฉลี่ย 

3.6.4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) โดยหาคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 

 

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) เปนการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือวิเคราะหสถานการณ 

ปญหาและความตองการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 2) เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพ

ผิวหนาระหวางกอนกับหลังการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx  (ไซนิกซ) และ 

4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครที่ใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ)กลุ มตัวอยาง คือ อาสาสมัครเพศชายและหญิง อายุระหวาง 25-61ป จำนวน 25 คน 

อาสาสมัครทุกคนอยูรวมจนสิ้นสุดการทดลองไดโดย เตรียมผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)ซ่ึงมีสวนผสมของคอลลาเจนเปปไทด ปริมาณบริโภคสูงสุดท่ีปลอดภัยตามขอกำหนด

องคการอาหารและยาของประเทศไทยคือ 10 กรัม/วัน ที่จากนั้นตรวจประเมินสภาพผิวหนาดวย

เครื่อง Cutometer® dual MPA 580 โดยทำการวัดท้ังหมด 3 ครั้งในตำแหนงเดียวกัน เพ่ือประเมิน

สีผิว ความยืดหยุนของผิว ความกระจางใสของผิว ความชุมชื้นของผิว  และริ้วรอยบนใบหนา เปน

ระยะเวลา 12 สัปดาห ในครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลแลววิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติ

ที ่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ repeated measures ANOVA with 

Bonferroni correction ถ  าข  อม ู ลม ี ก ารกระจายต ั ว แบบปกต ิ หร ื อFreidman’s multiple 

comparisons test ถาขอมูลไมมีการกระจายตัวแบบปกติกำหนดคาความเชื่อมั่นท่ี 95% ในการ

เปรียบเทียบขอมูลกอน-หลังการทดลอง ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลวิจัย

แบงออกเปน ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ข้ันตอนการวิเคราะหสถานการณและสภาพปญหาการใชผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ศึกษาสถานการณและปญหาในการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ในแบบเดิม และศึกษา

ความตองการของผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ในแบบใหม เพ่ือทำใหสี

ผิวขาวกระจายใสขึ้น ความชุมชื้นของผิวหนังมากขึ้น ลดริ้วรอย โดยการจัดสนทนากลุม คือกลุม

อาสาสมัครท่ีรับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน และอาสาสมัครท่ัวไปจำนวน 5 คน ดังนี้ 
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การจัดสนทนากลุมอาสาสมัครและเจาหนาท่ี โดยมีขอคำถามดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมเปนอยางไร 

 2. ทานพบปญหาในการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมหรือไม อยางไร 

 3. ทานตองการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) รูปแบบใหม ที่มี

รสชาติท่ีไดมาจากสวนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ หรือไม อยางไร 

 4. รูปแบบผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ที่ทานตองการ ควรมี

รูปแบบใหมหรือลักษณะอยางไร 

 ผูวิจัยไดดำเนินการนัดการประชุมการสนทนากลุมคือกลุมอาสาสมัครท่ีรับประทานเยลลี่เปน

ประจำ จำนวน 5 คน และอาสาสมัครท่ัวไป จำนวน 5 คน จำนวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการสนทนากลุมอาสาสมัครและ

เจาหนาที่เขารวมการสนทนากลุมกันเปนอยางดี จึงทำใหแสดงความคิดเห็นและมีความรวมมือดีมาก 

สำหรับผลการสนทนากลุมสรุปไดดังนี้  

ผลการวิเคราะหสถานการณและสภาพปญหา 

 1. ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีรูปแบบเดิมเปนอยางไร   

กลุมอาสาสมัครทั่วไปและกลุมอาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำ ไดอภิปรายวา ปจจุบันมี

ผลิตภัณฑเยลลี่รสชาติตางๆมากมาย ในทองตลาด ซึ่งจะวางขายในรานสะดวกซื้อหรือตามซุปเปอร

มารเก็ตตางๆ มีมากมายหลากหลายสีสัน สวนประกอบของเยลลี่สวนมากจะประกอบไปดวยเจลาติน

และน้ำตาล ซ่ึงไมมีคุณประโยชนตอสุขภาพ เปนตน  

2. ทานพบปญหาในการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีรูปแบบเดิมหรือไม อยางไร 

กลุมอาสาสมัครไดอภิปรายวาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ในรูปแบบเดิมจะเปนการนำเอา

น้ำตาลเปนสารใหความหวาน และใชความมะขามปอมมาใหรสชาติเปรี ้ยว แตสรรพคุณและ

คุณประโยชนท่ีมีตอรางกายก็ยังคงมีเพียงเล็กนอย ไมมีสวนชวยในเรื่องของความความยืดหยุนของผิว  

ความกระจางใสของผิว  ความชุมชื้นของผิว  และริ้วรอยบนใบหนาหรือมีคุณประโยชนหรือนวัตกรรม

ใหมๆท่ีเปนทางเลือกแกสุขภาพอยางใด 

3. ทานตองการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) รูปแบบใหม 

ท่ีมีรสชาติท่ีไดมาจากสวนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ หรือไม อยางไร 

กลุมอาสาสมัครและกลุมอาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำ ไดอภิปรายวา ตองการ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) รูปแบบใหมท่ีเปนเนื้อของมะขามปอม ได

รสชาติเปรี้ยวของมะขามปอมท่ีชัดเจน และมีรสชาติกลมกลอมนารับประทาน 
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4. รูปแบบผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ที่ทานตองการ 

ควรมีรูปแบบใหมหรือลักษณะอยางไร 

กลุมอาสาสมัครและกลุมอาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำ  ไดอภิปรายวา ตองการ

เยลลี่สวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว เสริม

คอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอมดวย

กลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยู ในรางกายไดนานขึ ้น เพิ ่มการออกฤทธิ ์อยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากการสนทนากลุมสรุปไดวา ผูวิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)  ในรูปแบบท่ีมีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบ

เนียน ดูออนเยาว เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจาง

ใส ชุมชื้น พรอมดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูในรางกายไดนานขึ้น เพิ่มการออก

ฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ระยะท่ี 2 ข้ันการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx(ไซนิกซ) 

การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ในรูปแบบเปน

มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล โดยผูวิจัยไดนำขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดจากผลการสนทนา

กลุม และศึกษารูปแบบของการทำเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปในรูปแบบตางๆ โดยผูวิจัยไดพัฒนา

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ที ่มีรูปแบบ  และรายละเอียด โดยมี

ข้ันตอน ดังนี้  

 

1. ข้ันตอนการเตรียมสารครั้งท่ี 1   โดยเตรียมสาร ดังนี้  

1. Dipeptide collagen    5,000.00  มิลลิกรัม 

2. Emblica extract    250.00    มิลลิกรัม 

3. Syrnix     10.00   มิลลิกรัม 

4. Konjac powder    400.00    มิลลิกรัม 

5. Carrageenan for jelly   1310.00   มิลลิกรัม 

6. Sucralose     24.00   มิลลิกรัม 

7. Citric acid     600.00    มิลลิกรัม 

8. Trisodium citrate    100.00    มิลลิกรัม 
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9. Sodium Benzoate    2.50    มิลลิกรัม 

10. Locust bean gum    380.00    มิลลิกรัม 

11. Water     16923.50  มิลลิกรัม 

 

2. ขั้นตอนการการเตรียมสารครั้งที่2 โดยตักสารกลุม A: คอลลาเจนไดเปปไทด, สารสกัด

มะขามปอม, Syrnix, konjac powder, trisodium citrate, sucralose, Locust bean gum และ 

Carageenan ผสมใหเขากัน 

3. ขั้นตอนการการเตรียมสารครั้งท่ี 3 ตักสารกลุม B: citric acid, Lemon flavour และ 

Sodium Benzoate ผสมใหเขากันsucralose และ Carageenan ผสมใหเขากัน 

4. ตวงน้ำดื่มตามสัดสวนท่ีตองการ   

5. เทน้ำดื่มที่เตรียมไวลงใน Beaker จากนั้นนำไปตมบน Hotplate ใหไดอุณหภูมิประมาณ 

80-85 องศาเซลเซียส 

6. ขั้นตอนการผสมผงยาโดยคอย ๆ เทสารกลุม A ลงใน beaker พรอมคนใหเขากัน เปน

เวลาประมาณ 10 นาที              

7.เมื่อสารเปนเนื้อเดียวกันและเริ่มหนืด ใหเทสารกลุม B ลงไป พรอมคนใหเขากันเปนเวลา

ประมาณ 5 นาที 

8. ยก Beaker ออกจาก Hotplate เทสารใสซองบรรจุ 25 กรัมตอซอง นำไปแชเย็นเพื่อให

สารเซ็ตตัวเปน Jelly ประมาณ 5 นาที 

9. เม่ือ Jelly เซ็ตตัวแลว นำไปผานเครื่องซีลเพ่ือปดซองบรรจุใหสนิท 

10. ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยจะทำการออกแบบโลโกและฉลากของบรรจุภัณฑ 

นำไปบรรจุเปนบรรจุภัณฑที่ออกแบบไว โดยระบุเครื่องหมายและรายละเอียดทางการคาที่สำคัญ 

ไดแก (1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ ในที่นี้คือ เยลลี่มะขามปอมนวัตกรรมไชนิกซ (2) ปริมาณสวนประกอบ

ผลิตภัณฑ (3) น้ำหนักสุทธิ (4) วันที่ผลิตและวันหมดอายุ (5) ขอแนะนำในการเก็บรักษาและการ

บริโภค และ (6) ชื่อผูจัดทำพรอมสถานท่ีตั้ง และเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

เม่ือไดผลิตภัณฑแลว จึงนำมาใหผูเชี่ยวชาญดานเภสัชภัณฑ จำนวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ลงความเห็นใหผลิตภัณฑผานการประเมินคุณภาพ  

ผลการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไดผลิตภัณฑ

ในรูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว 

เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอม
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ดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูในรางกายไดนานขึ ้น เพิ่มการออกฤทธิ์อยางมี

ประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) บรรจุในบรรจุภัณฑท่ีมีรูปลักษณสวยงาม ดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)   

 

ระยะท่ี 3 ข้ันการทดลองใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)   

1. ผูวิจัยชี้แจงและใหคำแนะนำในการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)    

2. ผูวิจัยเตรียมผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ซึ่งมีสวนผสมของ

คอลลาเจนเปปไทด ปริมาณบริโภคสูงสุดท่ีปลอดภัยตามขอกำหนดองคการอาหารและยาของประเทศ

ไทยคือ10 กรัม/วัน   

3. ทำความสะอาดใบหนาของอาสาสมัครดวย Normal saline และพักท้ิงไว15 นาทีกอนทา 

การตรวจประเมินสภาพผิวหนาทุกครั้ง 

 4. ตรวจประเมินสภาพผิวหนาดวยเครื ่องCutometer® dual MPA 580 โดยทำการวัด

ท้ังหมด 3 ครั้งในตำแหนงเดียวกัน และนำผลท่ีไดมาเฉลี่ยเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน ขณะวัดหนาตอง

ตรง ตามองตรง และบันทึกคาลงในแบบบันทึกขอมูล 

 5. ผูชวยวิจัยสุมเลือกอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) ใหอาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บขอมูลเปนความลับ 
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6.ผูชวยวิจัยแจกจายผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)ใหอาสาสมัคร 

พรอมท้ังแนะนำ ใหอาสาสมัครรับประทานทุกวัน วันละหนึ่งครั้งกอนนอน เปนเวลานาน 12 สัปดาห 

  

ระยะท่ี 4 ข้ันประเมินผล 

 ประเมินตามแบบบันทึก พบวาอาสาสมัครไมมีอาการแพ ไมระคายเคือง ไมมีใครถอนตัวออก

จากการทดลองพบวากลุมตัวอยางประกอบดวย เพศชายและเพศหญิงทั้งหมด 25 คน ชวงอายุอยู

ระหวาง 25 ป ถึง 61 ป อายุเฉลี่ย 43.5 ป ไมมีอาสาสมัครที่มีโรคประจำตัว ไมมีอาสาสมัครท่ี

รับประทานยาใด ๆ เปนประจำไมมีอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉลี่ยที่สัมผัสแสงแดดตอวัน

ประมาณ 2 ชั่ว โมง โดยมีอาสาสมัครท่ีสัมผัสแสงแดดนอยสุดครึ่งชั่วโมงตอวันและสัมผัสแสงแดดมาก

สุด 10 ชั่วโมงตอวัน มีอาสาสมัครท่ีรับประทานอาหารเสริม 1 คน คิดเปนรอยละ 4 ซ่ึงเปนคอลลาเจน 

1 คน และมีอาสาสมัครท่ีใชผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาเปนประจำ 7 คน คิดเปนรอยละ 28 

เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) จำแนกเปนรายดานและภาพรวม  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( xˉ =4.82 ) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวาดานรูปแบบนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด  ( xˉ =4.84 )  

รองลงมาคือดานประโยชนมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมากที ่สุด ( xˉ =4.83 ) และความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ท่ีนอยท่ีสุด คือดานคุณภาพมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากท่ีสุด ( xˉ = 4.79)                  

เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ)จำแนกเปนรายขอและภาพรวม   ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมาก

ที่สุด ( x =4.82) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑลำดับที่ 1 คือ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความสะดวกตอการรับประทานมีระดับ

ความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด ( x =4.90) ลำดับที่ 2 คือ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่

ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมตอผูรับประทาน มีระดับความพึงพอใจตอ

การใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( x =4.86) และลำดับท่ี 3 คือผลิตภัณฑมีขอมูลของผลิตภัณฑวิธีใช ขอควร

ระวัง มีรูปลักษณที่สวยงาม มีรสชาติที่เหมาะสมแกการรับประทาน และสามารถนำไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจำวันโดยมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( x =4.83) 
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4.1 ขอมูลท่ัวไปของอาสาสมัคร 

อาสาสมัครเขารวมโครงการเปนอาสาสมัครเพศชายและหญิง อายุระหวาง 25-61ป จำนวน 

25 คน อายุเฉลี่ย 43.5 ป ไมมีอาสาสมัครท่ีมีโรคประจำตัว ไมมีอาสาสมัครท่ีรับประทานยาใด ๆ เปน

ประจำ ไมมีอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ระยะเวลา เฉลี่ยที่สัมผัสแสงแดดตอวันประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี

อาสาสมัครที่สัมผัสแสงแดดนอยสุดครึ่ง ชั่วโมงตอวันและสัมผัสแสงแดดมากสุด 10 ชั่วโมง ตอวัน            

มีอาสาสมัครที ่ร ับประทานอาหารเสริม 1 คน คิดเปนรอยละ 4 ซึ ่งเปนวิตามินซี 1 คน และมี

อาสาสมัครท่ีใชผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาเปนประจำ 7 คน คิดเปนรอยละ 28 ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร  

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 

คาเฉลี่ยของอายุ (ป ) 43.5  

ประวัตโิรคประจำตัว (คน) 0 0 

ประวัติยาท่ีใชประจำ (คน) 0 0 

ประวัติสูบบุหรี่ (คน) 0 0 

คาเฉลี่ยระยะเวลาท่ีสัมผัสแสงแดดตอวัน (ชั่วโมง) 2  

ประวัติใชอาหารเสริม (คน) 1 4 

ประวัติใชผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (คน) 7 28 

 

4.2 ผลการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

ภาพรวมขอมูลเบื้องตนของผิวหนาในดานตาง ๆ ของอาสาสมัครท้ังสิ้น 25 คน กอนการใช

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) แสดงในตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดสภาพผิวหนาของอาสาสมัครกอนการใชผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

Parameters Treated side Untreated side P-value 

R2 ratio 0.57  0.59 > 0.99 

Melanin index 217 213.4 0.56 

Gloss DSC value 3.84  4.16 0.67 

Moisture level 71.97  71.02 > 0.99 
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จากตารางที ่ 4.2 พบวากอนการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) คาเฉลี่ยของความยืดหยุนผิว สีผิว ความกระจางใส และความชุมชื้นทางผิวในฝงท่ีใช

ผลิตภัณฑเทากับ 0.57, 217, 3.84 และ 71.97 ตามลำดับ สวนคาเฉลี่ยในฝงที่ไมไดรับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)เทากับ 0.59, 213.4, 4.16 และ 71.02 

ตามลำดับ โดยท้ังสองฝงนันคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดสภาพผิวหนาทุกชนิดนัน  ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ  (p > 0.99, p= 0.56, p =0.67 และ p > 0.99) ทำใหสามารถบอกไดวาใบหนา

ทั้งสองฝงของ อาสาสมัครที่จะไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx                 

(ไซนิกซ) และไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) นั้นมี

ตัวชี้วัด สภาพผิวหนาตางๆไมแตกตางกันกอนการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  

จากขอมูลของอาสาสมัครท้ังสิ้น 25 คน ภาพรวมขอมูลคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดสภาพผิวหนาของ

อาสาสมัคร ในระยะเวลาตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดสภาพผิวหนาของอาสาสมัครกอนการใชผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ) และในสัปดาหท่ี 4 และ 12 หลังการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยล

ลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

ตัวชี้วัด อาสาสมัครท่ีรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx 

อาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

P1 P2 

 กอนทดลอง 4 สัปดาห 12 สัปดาห กอนทดลอง 4 สัปดาห 12 สัปดาห   

คาเฉลี่ยความ

ยืดหยุนผิว 

0.57 0.69 0.72 0.59 0.64 0.64 0.060 < 0.0001 

คาเฉลี่ยของ    

สีผิว 

217 212.9 208.8 213.4 224.3 227.1 0.005 < 0.0001 

คาเฉลี่ยความ

กระจางใส 

3.84 4.93 5.2 4.16 4.25 4.16 0.0100 0.0010 

คาเฉลี่ยของ

ความชุมช้ืน 

71.97 85.27 87.24 71.02 72.01 71.86 <0.0001 < 0.0001 
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หมายเหตุ.  

P1 หมายถึง p-value ของคาเฉลี่ยตัวชี้วัดสภาพผิวหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) กับอาสาสมัครที ่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ในสัปดาหท่ี 4  

P2 หมายถึง p-value ของคาเฉลี่ยตัวชี้วัดสภาพผิวหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) กับอาสาสมัครที่ไมใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่

ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ในสัปดาหท่ี 12 

จากตารางที่ 4.3 พบวาใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของความยืดหยุนผิว (R2 ratio) ดีขึ้นที่ 4 และ 12 สัปดาหคือ 

0.69 และ 0.72 ตามลำดับ ในขณะท่ีใบหนาอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่

ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยคือ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ

ยืดหยุนผิว (R2 ratio) ท้ังสองการทดลองพบวาใบหนาอาสาสมัครท่ีรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความยืดหยุนผิวดีขึ้นที่ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.0001) เทียบกับอาสาสมัครที ่ไมไดร ับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

เมื ่อพิจารณาใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม

Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของสีผิว (Melanin index) ลดลงที่ 4 และ 12 สัปดาหคือ 212.9 และ 

208.8 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยสีผิว (Melanin index) เพิ่มขึ้นที่ 12 สัปดาห คือ 227.1 เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี ่ยสีผิว (Melanin index) ทั ้งสองฝ งพบวาใบหนาอาสาสมัครที ่ร ับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีสีผิวขาวขึ้นที ่ 12 สัปดาหอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  

เมื ่อพิจารณาใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม

Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของความกระจางใส (Gloss DSC value) เพ่ิมมากข้ึนท่ี 4 และ 12 สัปดาห 

คือ 4.93 และ 5.2 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไมมีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาหท่ี 12 คือ 4.16 เม่ือเปรียบเทียบ

คาเฉลี ่ยความกระจางใส (Gloss DSC value) ทั ้งสองการทดลองพบวา ใบหนาอาสาสมัครท่ี

รับประทานผลติภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความกระจางใสมากข้ึนท่ี 4 
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และ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.0010)  เทียบกับใบหนาอาสาสมัครที่ไมได

รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

เมื ่อพิจารณาใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม

Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) เพิ่มมากขึ้นที่ 4 และ 12 สัปดาห 

85.27 และ87.24 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของความชุมชื้น(Moisture level) ลดลงท่ี 12 สัปดาห 

คือ 71.86 เมื ่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) ทั้งสองการทดลองพบวา

ใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx(ไซนิกซ) ของ

ผิวหนา มีความชุมชื้นเพ่ิมมากข้ึนท่ี 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบ

กับใบหนาอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ผูวิจัยไดชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของแบบสอบถามความพึงพอใจแกอาสาสมัคร จำนวน 25 

คนและไดทำการวิเคราะหผลความพึงพอใจของอาสาสมัคร ตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) โดยจำแนกเปนรายดาน รายขอ และภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.4

และ 4.5 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครตอ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ) (n=25) 

 

                                                                                      ความพึงพอใจ 

                            รายการ                                 คาเฉล่ีย  (x̄)      สวนเบ่ียงเบน             ระดับ 

                                                                                                                                                      มาตรฐาน (SD)               

ดานรูปแบบนวัตกรรมของผลิตภัณฑ                    4.84    0.17      มากท่ีสุด 

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx          

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ    4.79        0.24               มากท่ีสุด        

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx               

ดานประโยชนของผลิตภัณฑ    4.83           0.47            มากท่ีสุด 

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx         

   รวม                       4.82           0.26               มากท่ีสุด 
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จากตารางที่  4.4 พบวาระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.82)  เม่ือพิจารณารายดานพบวา

ดานรูปแบบนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.84)  รองลงมาคือ

ดานประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.83) และคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ที่นอยที่สุด คือดานคุณภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (x̄ = 4.79)   

 

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) จำแนกเปนรายขอและภาพรวม ( n = 25 )  

                                                                               ความพึงพอใจ 

                            รายการ                          คาเฉล่ีย (x̄)       สวนเบ่ียงเบน         ระดับ 

                                                                                                      มาตรฐาน (SD)                                                          

1. ดานรูปแบบนวัตกรรม 

  1.1) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.86          0.34     มากที ่สุด

Syrinx มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมตอผูรับประทาน 

  1.2) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.83          0.37     มากที ่สุด 

Syrinx มีความคงทนตอการรับประทาน 

  1.3) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.83          0.37     มากที ่สุด 

Syrinx มีขอมูลของผลิตภัณฑวิธีรับประทาน  

ขอควรระวังรวมไปถึงขอมูลตางๆบนฉลาก ครบถวน  

  1.4) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.83          0.37     มากที ่สุด

Syrinx รูปลักษณท่ีสวยงาม     

รวม                                  4.84          0.17     มากที่สุด 

2. ดานคุณภาพ 

  2.1) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม           4.80           0.40      มากท่ีสุด

Syrinx มีรสชาติท่ีอรอยกลมกลอม 

  2.2) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม           4.80           0.40      มากท่ีสุด 

Syrinx ไมกอใหเกิดการระคายเคืองตออาสาสมัคร 

  2.3) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.83           0.37      มากท่ีสุด 
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Syrinx มีสีท่ีเหมาะสมแกการรับประทาน 

  2.4) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.77           0.50      มากท่ีสุด 

Syrinx มีกลิ่นเหมาะสมแกการรับประทาน 

  2.5) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.80           0.40      มากท่ีสุด 

Syrinx มีระยะเวลาในการละลายในชองปาก 

ไดเหมาะสม 

 รวม                                 4.79          0.24      มากท่ีสุด 

3. ดานประโยชน 

  3.1) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.90         0.30      มากท่ีสุด 

Syrinx มีความสะดวกตอการรับประทาน 

  3.2) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.83         0.37      มากท่ีสุด 

Syrinx สามารถนำมารับประทานไดจริง 

ในชีวิตประจำวัน 

  3.3) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.80         0.40      มากท่ีสุด 

Syrinx เปนการนำสมุนไพรท่ีหาไดงายในทองถ่ิน 

มาใชใหเกิดประโยชน 

  3.4) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม            4.80         0.40     มากท่ีสุด

Syrinx เปนอีกทางเลือกท่ีใชสำหรับดูแลสภาพผิวหนา 

รวม       4.83           0.47     มากท่ีสุด 

       

    จากตารางที่ 4.5 พบวาระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรมSyrinx (ไซนิกซ) ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( x = 4.82) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานรูปแบบนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ

มากที่สุด  (x̄ = 4.84)  รองลงมาคือดานประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.83) และ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx (ไซนิกซ)ที่นอยที่สุด คือ

ดานคุณภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.79)  เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึง

พอใจตอการใชผลิตภัณฑลำดับที่ 1 คือผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม Syrinx มีความสะดวก

ตอการรับประทานมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด ( x =4.90) ลำดับที่ 2 คือ 

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่นวัตกรรม Syrinx มีรูปแบบขนาดที่เหมาะสมตอผูรับประทาน มีระดับ
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ความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด ( x =4.86) และลำดับที่ 3 คือผลิตภัณฑมีความคงทนตอ

การรับประทาน มีขอมูลของผลิตภัณฑวิธีใช ขอควรระวัง มีรูปลักษณท่ีสวยงาม มีสีท่ีเหมาะสมแกการ

รับประทาน และสามารถนำมารับประทานไดจริงในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความพึงพอใจตอการใช

ผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( x =4.83) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) เปนการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะห สถานการณ 

ปญหาและความตองการ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 2) เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพ

ผิวหนาระหวางกอนกับหลังการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) และ  

4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครที่ใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx          

(ไซนิกซ) กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัครเพศชายและหญิง อายุระหวาง 25-61ป จำนวน 25 คน โดยมี

อาสาสมัครเปนที่เปนกลุมอาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน ใชในการสนทนา

กลุ ม และอาสาสมัครเพศชายและหญิง อายุระหวาง25-61ป  ในการทดลองใชจำนวน 25 คน 

อาสาสมัครไดจากการเลือกตามคุณสมบัติท่ีไดกำหนดเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีท้ังหมด 

5 ประเภท คือ ประเภทที่ (1) แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ประกอบดวย

ขอคำถามจำนวน 4 ขอคือ 1) ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ รูปแบบเดิมเปนอยางไร 2) ทานพบปญหา

ในการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ ร ูปแบบเดิมหรือไม อยางไร 3) ทานตองการผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)รูปแบบใหมที่มีรสชาติที่ไดมาจากสวนประกอบของ

สมุนไพรธรรมชาติ หรือไม อยางไร และ 4) รูปแบบผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) ที่ทานตองการ ควรมีรูปแบบใหมหรือลักษณะอยางไร ประเภทที่ (2) ระยะที่ 2 การพัฒนา

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx(ไซนิกซ) ประเภทที่ (3) ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ 

เปนการประเมินคุณภาพของพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ประเภทที่ (4) แบบบันทึกเครื่องมือในการประเมินตัวชี้วัดสภาพผิวและผลิตภัณฑ ประเภทท่ี (5) แบบ

ประเมินความพึงพอใจ (แพรภัทร ยอดแกว, 2556) ตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) คำถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยใหเลือกตอบ

เพียงคำตอบเดียวในชองที่ตรงกับความรูสึกของผูตอบมากที่สุดคำตอบแบงเปน 5 ระดับ จำนวน 13 

ขอ โดยใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยแผนไทย ผูท่ีมีความรูและ

ประสบการณดานการวิจัยพัฒนา และดานเภสัชกร เปนผูตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความ

สอดคลองของเนื้อหา และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค แลวนำขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมา

ปรับปรุงแกไข งานวิจัยครั้งนี้แบงเปน 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เตรียมการวิเคราะหสภาพปญหา ระยะท่ี 



69 
 

2 ข้ันการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ระยะท่ี 3 ข้ันการทดลอง

ใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) และระยะท่ี 4 ข้ันการประเมินผล ไดทำ

การเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือน ธันวาคม 2564  – เมษายน 2565  จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลได

จากการสนทนากลุมโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สวนขอมูลทั่วไปของอาสาสมัคร

วิเคราะหโดยการหาคารอยละ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย Χ  และ repeated measures ANOVA 

with Bonferroni correction ถาขอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Freidman’s multiple 

comparisons test สามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 

  5.1 สรุปผลการวิจัย 

   5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

   5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

ระยะที่1 ขั้นเตรียมการวิเคราะหสภาพปญหาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) 

พบวา กลุมอาสาสมัครท่ีรับประทานเยลลี่เปนประจำ จำนวน 5 คน  และอาสาสมัครเพศชาย

และหญิงที่มีความสนใจ จำนวน 5 คน เขารวมการสนทนากลุ มในครั้งนี ้ การสนทนากลุมพบวา

บรรยากาศของการสนทนากลุมเปนบรรยากาศที่ดี อาสาสมัครใหความรวมมือเปนอยางดี สำหรับผล

การจัดสนทนากลุมตามแนวทางการสนทนาท่ีเตรียมไวมีดังนี้ 

กลุมอาสาสมัครที่รับประทานเยลลี่เปนประจำได อภิปรายวา พบปญหาวาในปจจุบันมี

ปจจุบันมีผลิตภัณฑเยลลี่รสชาติตางๆมากมาย ในทองตลาด ซึ่งจะวางขายในรานสะดวกซื้อหรือตาม

ซุปเปอรมารเก็ตตางๆ มีมากมายหลากหลายสีสัน สวนประกอบของตัวนี้เยลลี่สวนมากจะประกอบไป

ดวยเจลาตินและน้ำตาล  ซ่ึงไมมีคุณประโยชนตอสุขภาพ เปนตน  

กลุมอาสาสมัคร ไดอภิปรายวา ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ในรูปแบบเดิมจะเปนการนำเอา

น้ำตาลเปนสารใหความหวาน และใชมะขามปอมมาใหรสชาติเปรี้ยว แตสรรพคุณและคุณประโยชนท่ี

มีตอรางกายก็ยังคงมีเพียงเล็กนอย ไมมีสวนชวยในเรื่องของความความยืดหยุนของผิว ความกระจาง

ใสของผิว ความชุมชื้นของผิว และริ้วรอยบนใบหนา หรือมีคุณประโยชนหรือนวัตกรรมใหมๆที่เปน

ทางเลือกแกสุขภาพอยางใด 
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จากการสนทนากลุมสรุปไดวา ผูวิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)  ในรูปแบบท่ีมีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบ

เนียน ดูออนเยาว เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจาง

ใส ชุมชื้น พรอมดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูในรางกายไดนานขึ้น เพิ่มการออก

ฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

 

ระยะท่ี 2 ข้ันการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx(ไซนิกซ) 

การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ในรูปแบบเปน

มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล โดยผูวิจัยไดนำขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดจากผลการสนทนา

กลุม และศึกษารูปแบบของการทำเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปในรูปแบบตางๆ โดยผูวิจัยไดพัฒนา

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ที ่มีรูปแบบ  และรายละเอียด โดยมี

ข้ันตอน ดังนี้  

 

1. ข้ันตอนการเตรียมสารครั้งท่ี 1   โดยเตรียมสารดังนี้  

1. Dipeptide collagen    5,000.00  มิลลิกรัม 

2. Emblica extract    250.00    มิลลิกรัม 

3. Syrnix     10.00   มิลลิกรัม 

4. Konjac powder    400.00    มิลลิกรัม 

5. Carrageenan for jelly   1310.00   มิลลิกรัม 

6. Sucralose     24.00   มิลลิกรัม 

7. Citric acid     600.00    มิลลิกรัม 

8. Trisodium citrate    100.00    มิลลิกรัม 

9. Sodium Benzoate    2.50    มิลลิกรัม 

10. Locust bean gum    380.00    มิลลิกรัม 

11. Water     16923.50  มิลลิกรัม 
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2. ขั้นตอนการการเตรียมสารครั้งที่2 โดยตักสารกลุม A: คอลลาเจนไดเปปไทด, สารสกัด

มะขามปอม, Syrnix, konjac powder, trisodium citrate, sucralose, Locust bean gum และ 

Carageenan ผสมใหเขากัน 

3.ขั ้นตอนการการเตรียมสารครั ้งที3 ตักสารกลุ ม B: citric acid, Lemon flavour และ 

Sodium Benzoate ผสมใหเขากันsucralose และ Carageenan ผสมใหเขากัน 

4. ตวงน้ำดื่มตามสัดสวนท่ีตองการ   

5. เทน้ำดื่มที่เตรียมไวลงใน Beaker จากนั้นนำไปตมบน Hotplate ใหไดอุณหภูมิประมาณ 

80-85องศาเซลเซียส 

6. ขั้นตอนการผสมผงยาโดยคอย ๆ เทสารกลุม A ลงใน beaker พรอมคนใหเขากัน เปน

เวลาประมาณ 10 นาที              

7. เมื่อสารเปนเนื้อเดียวกันและเริ่มหนืด ใหเทสารกลุม B ลงไป พรอมคนใหเขากันเปนเวลา

ประมาณ 5 นาที 

8. ยก Beaker ออกจาก Hotplate เทสารใสซองบรรจุ 25 กรัมตอซอง นำไปแชเย็นเพื่อให

สารเซ็ตตัวเปน Jelly ประมาณ 5 นาที 

9. เม่ือ Jelly เซ็ตตัวแลว นำไปผานเครื่องซีลเพ่ือปดซองบรรจุใหสนิท 

10. ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยจะทำการออกแบบโลโกและฉลากของบรรจุภัณฑ 

นำไปบรรจุเปนบรรจุภัณฑที่ออกแบบไว โดยระบุเครื่องหมายและรายละเอียดทางการคาที่สำคัญ 

ไดแก (1)ชื่อเรียกผลิตภัณฑ ในที่นี้คือ เยลลี่มะขามปอมนวัตกรรมไชนิกซ (2) ปริมาณสวนประกอบ

ผลิตภัณฑ (3) น้ำหนักสุทธิ (4) วันที่ผลิตและวันหมดอายุ (5) ขอแนะนำในการเก็บรักษาและการ

บริโภค และ (6) ชื่อผูจัดทำพรอมสถานท่ีตั้ง และเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

เม่ือไดผลิตภัณฑแลว จึงนำมาใหผูเชี่ยวชาญดานเภสัชภัณฑ จำนวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ลงความเห็นใหผลิตภัณฑผานการประเมินคุณภาพ  

ผลการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไดผลิตภัณฑ

ในรูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว 

เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอม

ดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูในรางกายไดนานขึ ้น เพิ่มการออกฤทธิ์อยางมี

ประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) บรรจุในบรรจุภัณฑท่ีมีรูปลักษณสวยงาม  
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ระยะท่ี 3 และ 4 ข้ันการทดลองใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลล่ีดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ

นิกซ)และข้ันการประเมินผล 

  ผูวิจัยชี้แจงและใหคำแนะนำในการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) ผูวิจัยเตรียมผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ซ่ึงมีสวนผสม

ของคอลลาเจนเปปไทด ปริมาณบริโภคสูงสุดที่ปลอดภัยตามขอกำหนดองคการอาหารและยาของ

ประเทศไทยคือ10 กรัม/วัน  ทำความสะอาดใบหนาของอาสาสมัครดวย Normal saline และพักท้ิง

ไว15 นาทีกอนทำการตรวจประเมินสภาพผิวหนาทุกครั้งพรอมท้ังแนะนำจากนั้นตรวจประเมินสภาพ

ผิวหนาดวยเครื่องCutometer® dual MPA 580 โดยทำการวัดทั้งหมด 3 ครั้งในตำแหนงเดียวกัน  

ผูชวยวิจัยสุมเลือกอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ

นิกซ) ใหอาสาสมัครทุกราย จดบันทึกและเก็บขอมูลเปนความลับ พรอมทั้งแจกจายผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)ใหอาสาสมัคร พรอมทั ้งแนะนำ ใหอาสาสมัคร

รับประทานทุกวัน วันละหนึ่งครั้งกอนนอน เปนเวลานาน 12 สัปดาห พบวาอาสาสมัครไมมีอาการแพ 

ไมระคายเคือง ไมมีใครถอนตัวออกจากการทดลองพบวากลุมตัวอยางประกอบดวย เพศชายและเพศ

หญิงทั้งหมด 25 คน ชวงอายุอยูระหวาง 25 ป ถึง 61 ป อายุเฉลี่ย 43.5 ป ไมมีอาสาสมัครที่มีโรค

ประจำตัว ไมมีอาสาสมัครท่ีรับประทานยาใด ๆ เปนประจำไมมีอาสาสมัครท่ีสูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉลี่ย

ที่สัมผัสแสงแดดตอวันประมาณ 2 ชั่ว โมง โดยมีอาสาสมัครที่สัมผัสแสงแดดนอยสุดครึ่งชั่วโมงตอวัน

และสัมผัสแสงแดดมากสุด 10 ชั่วโมงตอวัน มีอาสาสมัครท่ีรับประทานอาหารเสริม 1 คน คิดเปนรอย

ละ 4 ซ่ึงเปนคอลลาเจน 1 คน และมีอาสาสมัครท่ีใชผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาเปนประจำ 7 คน คิดเปน

รอยละ 28 

เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ) จำแนกเปนรายดานและภาพรวม  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( xˉ =4.82 ) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวาดานรูปแบบนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด  ( xˉ =4.84 )  

รองลงมาคือดานประโยชนมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมากที ่สุด ( xˉ =4.83 ) และความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ท่ีนอยท่ีสุด คือดานคุณภาพมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากท่ีสุด ( xˉ = 4.79)                  

เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx 

(ไซนิกซ)จำแนกเปนรายขอและภาพรวม   ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมาก

ที่สุด ( x =4.82) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑลำดับที่ 1 คือ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความสะดวกตอการรับประทานมีระดับ

ความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด ( x =4.90) ลำดับที่ 2 คือ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่
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ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมตอผูรับประทาน มีระดับความพึงพอใจตอ

การใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( x =4.86) และลำดับท่ี 3 คือผลิตภัณฑมีขอมูลของผลิตภัณฑวิธีใช ขอควร

ระวัง มีรูปลักษณที่สวยงาม มีรสชาติที่เหมาะสมแกการรับประทาน และสามารถนำไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจำวันโดยมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( x =4.83) 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) คาเฉลี่ยของความยืดหยุนผิว สีผิว ความกระจางใส และความชุมชื้นทางผิวในฝงท่ีใช

ผลิตภัณฑเทากับ 0.57, 217, 3.84 และ 71.97 ตามลำดับ สวนคาเฉลี่ยในฝงที่ไมไดรับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)เทากับ 0.59, 213.4, 4.16 และ 71.02 

ตามลำดับ โดยท้ังสองฝงนันคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดสภาพผิวหนาทุกชนิดนัน  ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ  (p > 0.99, p= 0.56, p =0.67 และ p > 0.99) ทำใหสามารถบอกไดวาใบหนา

ทั้งสองฝงของ อาสาสมัครที่จะไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ

นิกซ) และไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) นันมีตัวชี้วัด 

สภาพผิวหนาตางๆไมแตกตางกันกอนการรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)  

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยของความยืดหยุนผิว(R2 ratio) ดีขึ้นที่ 4 และ 12 สัปดาหคือ 

0.69 และ 0.72 ตามลำดับ ในขณะท่ีใบหนาอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่

ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยคือ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ

ยืดหยุนผิว(R2 ratio)  ท้ังสองการทดลองพบวาใบหนาอาสาสมัครท่ีรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)มีความยืดหยุนผิวดีขึ้นที่ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-

value < 0.0001) เทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม

Syrinx(ไซนิกซ) 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของสีผิว (Melanin index) ลดลงท่ี 4และ 12 สัปดาหคือ 212.9 

และ 208.8 ตามลำดับ ในขณะท่ีใบหนาอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยสีผิว (Melanin index) เพิ่มขึ้นที่ 12 สัปดาห คือ 227.1 เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี ่ยสีผิว (Melanin index) ทั ้งสองฝ งพบวาใบหนาอาสาสมัครที ่ร ับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีสีผิวขาวขึ้นที่ 12 สัปดาหอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)  
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เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของความกระจางใส (Gloss DSC value) เพิ่มมากขึ้นที่ 4และ 

12 สัปดาห คือ 4.93 และ 5.2 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไมมีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาหท่ี 12 คือ 4.16 เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี ่ยความกระจางใส (Gloss DSC value) ทั ้งสองการทดลองพบวา ใบหนา

อาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความกระจาง

ใสมากขึ้นที่ 4 และ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.0010)  เทียบกับใบหนา

อาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) เพิ่มมากขึ้นที่ 4 และ 12 

สัปดาห 85.27 และ87.24 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที ่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) ลดลง

ที่ 12 สัปดาห คือ 71.86 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความชุมชื้น(Moisture level) ทั้งสองการ

ทดลองพบวาใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ

นิกซ) ของผิวหนา มีความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้นที่ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 

0.0001) เทียบกับใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ) 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

สามารถอภิปรายผลตามลำดับของวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

ผลการจัดสนทนากลุ มอาสาสมัครที ่ร ับประทานเยลลี ่เปนประจำ จำนวน 5 คน และ

อาสาสมัครทั่วไป จำนวน 5 คน จำนวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู

ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาวาปจจุบันมีผลิตภัณฑเยลลี่รสชาติตางๆมากมาย ใน

ทองตลาด ซึ่งจะวางขายในรานสะดวกซื้อหรือตามซุปเปอรมารเก็ตตางๆ มีมากมายหลากหลายสีสัน 

สวนประกอบของเยลลี่สวนมากจะประกอบไปดวยเจลาตินและน้ำตาล ซึ่งไมมีคุณประโยชนตอ

สุขภาพผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ในรูปแบบเดิมจะเปนการนำเอาน้ำตาลเปนสารใหความหวาน และ

ใชความมะขามปอมมาใหรสชาติเปรี้ยว แตสรรพคุณและคุณประโยชนที่มีตอรางกายก็ยังคงมีเพียง
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เล็กนอย ไมมีสวนชวยในเรื่องของความความยืดหยุนของผิว  ความกระจางใสของผิว  ความชุมชื้น

ของผิว  และริ้วรอยบนใบหนาจากการสนทนากลุมสรุปไดวา ผูวิจัยควรพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ในรูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวย

บำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มี

วิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอมดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูใน

รางกายไดนานขึ้น เพิ่มการออกฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดร.ริชารด ฟง (2022) ท่ีไดอธิบายนวัตกรรมไซนิกส หรือ สารเพ่ิมชีวประสิทธิผลจาก

ธรรมชาติไวดังนี้คือ แนวคิดของสารเพิ่มชีวประสิทธิผล (bioenhancer หรือ biopotentiator) เปน

แนวคิดใหมสำหรับ กลไกของยาซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสรางการดูดซึมและชีวประสิทธิผลของ

ยาประเภทตาง ๆ เชน ยาลด ความดันโลหิต ยาตานมะเร็ง ยาตานเชื้อไวรัส ยาตานโรค และยาตาน

เชื้อรา โดยใชในปริมาณต่ำสารเพ่ิมชีวประสิทธิผลเปนสารท่ีสามารถเพ่ิมการดูดซึมเพ่ือเพ่ิมชีวประสิทธิ

ผลและประสิทธิภาพของยาที่ทำงานรวมกันได โดยไมมีฤทธิ์ทางเภสัชเมื่อใสไปในปริมาณที่กำหนดไว 

การใชสารเพิ่มชีวประสิทธิผลเปนการชวยลด ปริมาณยาที่จำเปนในการรักษา ขามความจำเปนที่ตอง

ใชยาปริมาณสูงผานการฉีดเขาเสนเลือด ชวยลดความ ดื้อยาตอยาตานจุลชีพ และประหยัดตนทุนจาก

การใชวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงในการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมซ่ึงยาสูตรผสมท่ีตัวยาสำคัญอยูรวมกันใน

รูปแบบเดียวหรือ fixed drug combinations (FDCs) มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการลด

ขนาดการใชยาและลดความเปนพิษลง  

ผลการการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไดผลิตภัณฑใน

รูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว 

เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอม

ดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยูในรางกายไดนานข้ึน เพิ่มการออกฤทธิ ์อยางมี

ประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) บรรจุในบรรจุภัณฑท่ีมีรูปลักษณสวยงาม จะสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดร.ริชารด ฟง (2022) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนวัตกรรมไซนิกสเมื่อนำมาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑตางๆไวดังนี ้ นวัตกรรมไซนิกสคือกรรมวิธีกระบวนการนำสารสกัดธรรมชาติที่มี

คุณสมบัติเปน Bioenhancer (สารที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารตัวอื่น)  มาผานกระบวนการทาง

เทคโนโลยี การหอหุมสารในระดับอนุภาคนาโน และเพิ่มสารสื่อประสาท (Cell Synapse) ที่เปน

นวัตกรรมไดรับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงในเวทีชั้นนำผลิตภัณฑไดคุณภาพ เห็นผล

ชัดเจนขึ้นดวยนวัตกรรม SYRNIX  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม  ชวยเพิ่มสารสื่อประสาทใน

รางกายสงผลให สารสกัดตรงไปยังเซลลเปาหมายไดรวดเร็วข้ึน  ชวยเพ่ิมการออกฤทธิ์ของสารสกัดให

ยาวนานขึ ้น ชวยเพิ ่มอัตราการดูดซึมของกรดอะมิโนและไดเปปไทดใหเพิ ่มขึ ้น 3-5 เทาทำให
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ผลิตภัณฑนั้นๆที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทดแกรนูลดวยนวัตกรรมไซนิกส จะชวยบำรุงผิวให

กระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว เสริมคอลลาเจนท่ีชั้นผิว 

จากการศึกษาพบวาเมื่อเปรียบเทียบใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยของความยืดหยุนผิว (R2 ratio) ดีขึ้นที่ 4 และ 12 

สัปดาหคือ 0.69 และ 0.72 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเล็กนอยคือ 0.64 เม่ือเปรียบเทียบ

คาเฉลี ่ยความยืดหยุ นผิว(R2 ratio)  ทั ้งสองการทดลองพบวาใบหนาอาสาสมัครที ่ร ับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)มีความยืดหยุนผิวดีข้ึนท่ี 12 สัปดาหอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอม

เยลลี ่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  เมื ่อพิจารณาใบหนาอาสาสมัครที ่ร ับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของสีผิว (Melanin index) ลดลงท่ี 4และ 

12 สัปดาหคือ 212.9 และ 208.8 ตามลำดับ ในขณะที ่ใบหนาอาสาสมัครที ่ไมไดร ับประทาน

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยสีผิว(Melanin index) เพ่ิมข้ึน

ที่ 12 สัปดาห คือ 227.1 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสีผิว(Melanin index) ทั้งสองฝงพบวาใบหนา

อาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีสีผิวขาวขึ้นท่ี 

12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เทียบกับใบหนาอาสาสมัครที ่ไมได

รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)เม่ือพิจารณาใบหนาอาสาสมัคร

ท่ีรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีคาเฉลี่ยของความกระจาง

ใส (Gloss DSC value) เพิ่มมากขึ้นที่ 4และ 12 สัปดาห คือ 4.93 และ 5.2 ตามลำดับ ในขณะท่ี

ใบหนาอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ไมมี

การเปลี่ยนแปลงในสัปดาหที่ 12 คือ 4.16 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความกระจางใส (Gloss DSC 

value) ทั้งสองการทดลองพบวา ใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีความกระจางใสมากขึ้นที่ 4 และ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p-value = 0.0010)  เทียบกับใบหนาอาสาสมัครท่ีไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  เม่ือพิจารณาใบหนาอาสาสมัครท่ีรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่

ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) เพิ่มมากขึ้นที่ 4 และ 

12 สัปดาห 85.27 และ87.24 ตามลำดับ ในขณะที่ใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) ลดลง

ที่ 12 สัปดาห คือ 71.86 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความชุมชื้น (Moisture level) ทั้งสองการ

ทดลองพบวาใบหนาอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซ
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นิกซ) ของผิวหนามีความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้นที่ 12 สัปดาหอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 

0.0001) เทียบกับใบหนาอาสาสมัครที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม

Syrinx (ไซนิกซ)สอดคลองกับงานวิจัยของ ดร.ริชารด ฟง (2022) ไดระบุวานวัตกรรมไซนิกส มี

คุณสมบัติในการเปนสารยับยั้งรวมกัน (dual inhibitor) กับcytochrome P450 3A4 และ P-gp ซ่ึง

มีคุณประโยชนหลากหลายในการเพิ่มชีวิประสิทธิผลของยาหลายชนิดตามที ่ไดกลาวไป ขางตน 

รวมถึงยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นดวย เชน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ กำจัดอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ 

และตานไวรัสเอนไซม cytochrome P450 เปนเอนไซมท่ีจำเปนสำหรับการเผาผลาญของยาและสาร

นวัตกรรม SYRNIX เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ของบริษัท SCG GRAND ปจจุบันผลิตภัณฑ

อาหารเสริมจากธรรมชาติเปนที่นิยมอยางแพรหลาย เพราะชวยปองกันและเสริมสรางสุขภาพที่ดีให

รางกาย แตสารสกัดบางชนิดยังมีประสิทธิภาพไมดีนักเนื่องจากละลายไดไมดี หรือมีโมเลกุลท่ีใหญทำ

ใหรางกายดูดซึมไดนอย และทำใหเห็นผลไมดีนักจากธรรมชาติหลายชนิด ในตับ เอนไซมกลุม CYP3A 

เปนกลุมที่มีแพรหลายในกลุมเอนไซมCYP ที่มีหลาย รูปแบบ (isozymes) เชน 3A4, 3A5, 3A7 และ 

3A43 ซึ่งกลุม 3A4 เปนกลุมที่แพรหลายมากที่สุด CYP3A4 มีสวนในการลางพิษของกรดน้ำดี หยุด

การทำงานของฮอรโมนสเตียรอยด และกำจัดพฤกษเคมีท่ีพบ ในอาหารและยาสวนใหญ 

การประเมินผลตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี ่ด วยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)             

จากการใหกลุมทดลองจำนวน 25 คน ทดลองใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx (ไซ

นิกซ)  และใหประเมินตามแบบบันทึก พบวาอาสาสมัครไมมีอาการแพ ไมระคายเคือง ไมมีใครถอน

ตัวออกจากการทดลองกลุมตัวอยางประกอบดวย เพศชายและเพศหญิงทั้งหมด 25 คน ชวงอายุอยู

ระหวาง 25 ป ถึง 61 ป อายุเฉลี่ย 43.5 ป ไมมีอาสาสมัครที่มีโรคประจำตัว ไมมีอาสาสมัครท่ี

รับประทานยาใด ๆ เปนประจำไมมีอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ระยะเวลาเฉลี่ยที่สัมผัสแสงแดดตอวัน

ประมาณ 2 ชั่ว โมง โดยมีอาสาสมัครท่ีสัมผัสแสงแดดนอยสุดครึ่งชั่วโมงตอวันและสัมผัสแสงแดดมาก

สุด 10 ชั่วโมงตอวัน มีอาสาสมัครท่ีรับประทานอาหารเสริม 1 คน คิดเปนรอยละ 4 ซ่ึงเปนคอลลาเจน 

1 คน และมีอาสาสมัครที่ใชผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาเปนประจำ 7 คน คิดเปนรอยละ 28 เมื่อประเมิน

ระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) เปนรายขอ

และรายดาน พบวาภาพรวมมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน

พบวาดานรูปแบบนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอในดานรูปแบบ

นวัตกรรมพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)ท่ี

มากที่สุดคือ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีรูปแบบขนาดที่เหมาะสม

ตอผูรับประทานมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด และคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ท่ีนอยท่ีสุด คือผลิตภัณฑมีความคงทนตอ



78 
 

การรับประทาน มีขอมูลของผลิตภัณฑวิธีรับประทาน ขอควรระวัง มีรูปลักษณที่สวยงาม มีสีท่ี

เหมาะสมแกการรับประทาน และสามารถนำไปรับประทานไดจริงในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความ

พึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด  รองลงมาคือดานประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเม่ือ

พิจารณารายขอในดานประโยชนพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ท่ีมากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

มีความสะดวกตอการรับประทานไดมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจตอผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรมSyrinx(ไซนิกซ)ที ่นอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) เปนการนำสมุนไพรที่หาไดงายในทองถิ่นมาใชให

เกิดประโยชนและ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) เปนอีกทางเลือกที่ใช

ดูแลสภาพผิวหนา  มีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที ่สุดและ ความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  ท่ีนอยท่ีสุด คือดานคุณภาพมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอในดานคุณภาพพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ที่มากที่สุดคือ ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีสีเหมาะสมตอการใชงานไดมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑ

มากที่สุด คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลติภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ที่นอย

ที่สุด ผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) มีกลิ่นเหมาะสมตอการใชงานมี

ระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความพึงพอใจตอ

การใชผลิตภัณฑลำดับที่ 1 คือผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)มีความ

สะดวกตอการใชงานไดมีระดับความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที่สุด ลำดับที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  มีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสมตอผูรับประทานมีระดับ

ความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑมากที ่ส ุดและลำดับที ่ 3 คือผลิตภัณฑมีความคงทนตอการ

รับประทาน มีขอมูลของผลิตภัณฑวิธีรับประทาน ขอควรระวัง มีรูปลักษณที่สวยงาม มีสีที่เหมาะสม

แกการรับประทาน และสามารถนำมารับประทานไดจริงในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความพึงพอใจ

ตอการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด  

งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการผลิตภัณฑในรูปแบบที่มีสวนผสมจากคอลลาเจนเปปไทด

แกรนูล ชวยบำรุงผิวใหกระชับ เรียบเนียน ดูออนเยาว เสริมคอลลาเจนท่ีชั้นผิวและขอเขา ตานอนุมูล

อิสระ มีวิตามิน C สูง ใหผิวกระจางใส ชุมชื้น พรอมดวยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดใหอยู

ในรางกายไดนานข้ึน เพ่ิมการออกฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 
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5.3 ขอเสนอแนะการศึกษา 

 

จากการดำเนินการวิจัยเพื่อการผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ)  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

 

 5.3.1 จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ 

1. ไดผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

2. อาสาสมัครมีระดับตัวช ี ้ว ัดสภาพผิวหนาที ่ด ีข ึ ้นหลังจากไดใชผลิตภ ัณฑ

มะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) 

3. เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวย

นวัตกรรม Syrinx (ไซนิกซ) ใหตอบสนองความตองการตอตลาดมากยิ่งข้ึน 

 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑมะขามปอมเยลลี่ดวยนวัตกรรม 

Syrinx (ไซนิกซ)กับผลิตภัณฑเยลลี่ชนิดอ่ืนๆ ในระยะเวลาเทากัน  

2. ควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีหลากหลายสูตร เพ่ือตอบสนองการใชงานท่ี

สวนตางๆของรางกาย 
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