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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง ซึง่ เป็นรูปแบบการวิจยั และพัฒนา โดยทำ�การสกัดสารจากแกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง
ด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% และน้ำ� นำ�ไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,4-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) จากนัน้ นำ�สารสกัดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก ผลการวิจยั พบว่า แกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง
ทีส่ กัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ IC50 เท่ากับ 968.39 ± 0.06 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยผู้วิจัยได้พัฒนาสูตรครีมที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ และทดสอบความคงตัวทางกายภาพ เพื่อเลือก
สูตรครีมที่ดีที่สุด พบว่า ลักษณะเนื้อครีมเนียนละเอียด สีของเนื้อครีมเป็นสีเหลืองของสับปะรด กลิ่นของสับปะรด
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการไหลของครีมดี ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์หรือเชื้อรา ไม่มีการเกิด creaming และ cracking ค่า
pH เท่ากับ 5-6 เมื่อนำ�ไปให้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ทดลองใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
ครีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.36) พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยรักษาความนุ่มชุ่มชื้นและไม่ก่อ
ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เนื้อครีมไม่หนืด ซึมเข้าสู่ผิวง่าย ผลการศึกษานี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเวชสำ�อางต่อไป และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองด้วยการใช้ส่วนเหลือทิ้ง
ให้เกิดประโยชน์
คำ�สำ�คัญ: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก, แกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
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Abstract
This research aimed to study the antioxidant activity of and to develop a heel cream from Ananas comosus (L.)
Merr (pineapple, Golden Trat variety) core extract. The biological activities of the 95% ethanolic extract of
A. comosus core were tested in vitro for their antioxidant activity using 2,4-dipenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
assay. Then the extract was used to formulate a heel cream. The results showed that the 95% ethanolic extract
of A. comosus core exhibited the highest antioxidant activity with an IC50 value of 968.39 ± 0.06 µg/ml.
The researchers worked out formulas for the cream at different concentrations, and the cream that passed a physical
stability test was considered to be the best formula, resulting in a cream with smooth and soft texture, pineapple
core yellow color and smell, which was not a bad smell. The cream also had a good cream flow, no microbial or
fungal growth, no creaming and cracking at pH 5-6. Based on a test with 30 volunteers, they all were satisfied
with the cream at a high level (mean, 4.36 on a 5-point scale). The reasons for the high satisfaction were: ease
of use, maintaining skin’s natural moisture balance, non-irritating property, rapid absorbability, smoothness, and
non-greasiness. Thus, this study has provided the information for further development of cosmeceutical products,
and increased the value of the non-edible part of Golden Trat pineapple.
Key words:  antioxidant activity, development of heel cream, Ananas comosus (L.) Merr core

บทนำ�และวัตถุประสงค์
การดูแลผิวหนังนอกจากสุขภาพผิวกายแล้ว
การให้ความสำ�คัญกับสุขภาพของเท้า ก็เป็นอวัยวะ
หนึ่งที่สำ�คัญมาก ที่เราต้องใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้า
จรดค่ำ� และบริเวณที่ไม่ควรละเลย คือบริเวณส้นเท้า  
ซึ่งส้นเท้าเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณเท้าหรือที่เรียกว่า
ฝ่าเท้า ประกอบไปด้วยเส้นเลือด เส้นประสาท และ
ผิวหนังชั้นหนังแท้ ชั้นหนังกำ�พร้า[1] บริเวณชั้นหนัง
กำ�พร้านี้เองเป็นส่วนที่เกิดปัญหาการแตกของส้นเท้า
เนื่องจากการใช้เท้าเป็นเวลานาน ๆ หรืออาจจะมีสาร
เคมีกัดเท้า ที่เป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดอาการส้นเท้าแตก

มีอาการเจ็บบริเวณทีม่ กี ารแตกของส้นเท้า เดินลำ�บาก
และอาจส่งผลทางด้านบุคลิกภาพได้เช่นกัน ในการ
ดูแลส้นเท้าแตกมีหลากหลายวิธดี ว้ ยกัน อาทิ การสวม
ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพ เปลี่ยนอิริยาบถในการเดิน ยืน
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นการบำ�รุง
ตั้งแต่ภายใน รวมทั้งการดูแลโดยการใช้ครีมหรือ
โลชั่นทาบำ�รุงผิวบริเวณเท้าจากภายนอก เพื่อเติม
ความชุ่มชื้นและไขมันให้แก่ชั้นผิว เสริมสร้างความ
แข็งแรง และบำ�รุงให้ผวิ มีสขุ ภาพดีสม่�ำ เสมอ ไม่หยาบ
กร้าน แห้ง ลอก แตก หรือระคายเคือง[2] ซึ่งการบำ�รุง
บริเวณส้นเท้าแตกจะเน้น สารสกัดพืชสมุนไพรใน

562 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากสารกลุ่มนี้จะช่วย
ในการเพิ่มความชุ่มชื้นของชั้นผิวที่มีปัญหาแตกหรือ
หยาบกร้านได้เป็นอย่างดี[3] และสับปะรด Ananas
comosus (L.) Merr. อยู่ในวงศ์ Bromeliaceae เป็น
ผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มี
บทบาทสําคัญในการช่วยสมานบาดแผล และช่วยเพิม่
ฤทธิ์การสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ซึ่ง
สารทีม่ ฤี ทธิก์ ระตุน้ การสร้างคอลลาเจนจะเป็นสารทีม่ ี
ฤทธิต์ า้ นออกซิเดชัน[4] ในปัจจุบนั ยังพบว่าได้มกี ารนำ�
แกนสับปะรดมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
เวชสำ � อางประเภท ครี ม ลดริ้ ว ลอยชะลอความแก่
เนื่องจากสับปะรดมี Alpha Hydroxy Acid ที่ทำ�ให้
ผิวดูละเอียดขึน้ ร่องรอยทีเ่ กิดจากผิวหยาบจางลง ผิว
เต่งตึงขึ้น ริ้วรอยเหี่ยวย่นลดลงได้ อีกทั้งยังช่วยเติม
ความชุ่มชื้นของชั้นผิวได้[5]
ทีมผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า
แตก จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองซึ่ง
ครีมบำ�รุงประเภทนี้มีส่วนผสมที่ช่วยปรับโครงสร้าง
เซลล์ผิวให้สามารถเก็บกักน้ำ�หล่อเลี้ยงผิวได้ดี เพื่อ
เพิ่มความชุ่มชื้นของชั้นผิว ที่มีปัญหาแตกหรือหยาบ
กร้าน อีกทั้งวิจัยนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสับปะรด
พันธุต์ ราดสีทองและเป็นการใช้ประโยชน์ในส่วนเหลือ
ทิ้งให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
ดำ�เนินการศึกษาวิจยั ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
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วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก เลขที่ KMPHT-61010008

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี จำ�นวน 108 คน[6]
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้วิเคราะห์สถานการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงมือจากสารสกัดแกนสับปะรด
พันธุ์ตราดสีทองในปัจจุบัน จำ�นวน 8 คน โดยการ
อภิปรายกลุม่ (focus group discussion) กลุม่ ที่ 2 เป็น
กลุ่มทดลองใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 30 คน โดย
กำ�หนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ไม่จำ�กัด อายุ การศึกษา อาชีพการทำ�งาน
2. มีส้นเท้าแตกแห้ง
3. ไม่มีแผลเปิดบริเวณส้นเท้า
4. ไม่เป็นโรคผิวหนัง
5. ไม่มีประวัติการแพ้สมุนไพร และสารเคมี
แอลกอฮอล์
6. ผู้เข้าร่วมวิจัยยินดีให้ความร่วมมือในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
แกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทองและร่วมกิจกรรมอืน่ ๆ
ตามกระบวนการวิจัยครบทุกกิจกรรม
เกณฑ์การคัดออก
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย เกิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ทำ � ให้ ไ ม่
สามารถเข้าร่วมทดลองต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บ มี
อาการเจ็บป่วย
2. ผู้เข้าร่วมวิจัยรับการรักษาอาการส้นเท้าแตก
ด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น การรักษาโดยใช้ครีม หรือ
เวชสำ�อางของทางโรงพยาบาล
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3. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ถอนตั ว ออกจากเข้ า ร่ ว ม
โครงการระหว่างทำ�การศึกษาวิจัย
วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นรูปแบบการวิจยั และพัฒนา
(The Research and Development: R&D) โดยมี
การศึกษาดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ในปัจจุบัน
วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดอภิปรายกลุ่ม ได้แก่ สมุด
ปากกา กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์เครื่องเขียน เทป
บันทึกเสียง วิดีโอบันทึกภาพ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
วิธีการศึกษา
อภิ ป รายกลุ่ ม จากบุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา
ภิเษก จังหวัดนนทบุรี จำ�นวน 8 คน ประเด็นคำ�ถาม
จำ�นวน 5 ข้อดังต่อไปนี้
- สถานการณ์ แ ละปั ญ หาของการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
และจากสารสังเคราะห์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ครีมทาส้นเท้าแตกของท่านคืออะไร
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ ทีช่ ว่ ยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้ง
กร้าน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นเดิมเป็นอย่างไร
- ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้า
แตกจากสารสกัดสับปะรดเป็นอย่างไร
- ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้า
แตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่จะ
จัดทำ�ขึ้น มีรูปแบบหรือลักษณะอย่างไร
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2. ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ด้วยวิธี DPPH
วัสดุ
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง แหล่งที่มา อำ�เภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ผูร้ ะบุสายพันธุน์ ายพุฒพิ งษ์
ตั้งเจริญอนันท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสับปะรด
2,4-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
(Sigma-ALdrich), Ethanol (AR,Qrec),
Ascorbic Acid(Sigma-Aldrich), Microplate
Reader(Scilogex), Rotary Evaporator(Buchi),
เครื่อง Freeze Dryer(Christ/Alpha1-2ldplus)
วิธีการศึกษา
2.1 การเตรียมตัวอย่างพืช
นำ�แกนสับปะรด มาล้าง ทำ�ความสะอาด และหัน่
เป็นชิ้นเล็ก ๆ อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่วน
ที่ 1 หมักด้วย 95% เอทานอล ส่วนที่ 2 หมักด้วยน้ำ� 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จาก
นั้นเก็บส่วนใส (ทำ�  3 ซ้ำ�) ที่ได้รวมกัน นำ�ส่วนใสไป
กรองด้วยกระดาษกรอง นำ�สารสกัดทีไ่ ด้ไประเหยแห้ง
ด้วยเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ
(rotary evaporator) และทำ�ให้แห้งด้วยเครือ่ งระเหิด
แห้งแบบเยือกแข็ง (freeze-dryer)[4]
2.2 เตรียมสารละลาย 2,4-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ใน
เมทานอล ผสมสารสกัดจากแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ที่ความเข้มข้นในช่วง 50-1000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร กับสารละลาย
DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทิ้งไว้เป็นเวลา 30
นาที วัดค่าการดูดกลืนของแสงที่ 517 นาโนเมตร ใช้
กรดแอสคอร์บกิ เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
คำ�นวณหาค่าเปอร์เซ็นการยับยั้ง (IC50)[4]
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จากสมการ %inhibition
= A control - A sample / A control x
			100
A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
กลุ่มควบคุม
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
กลุ่มตัวอย่าง
เลือกสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด
เพื่อนำ�ไปพัฒนาครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง จากค่าการต้านอนุมลู อิสระ
(IC50)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
วัสดุ
Cholesterol(Basf), Palmitamide Mea
(Myskinrecipes), Ceramide2 / Ceramide Ng
(Basf), Ezerrawax (Myskinrecipes), Soft Cream
Maker (Basf), Ppg-3 Myristyl Ether (Qrec),
Phytosphingosine (Qrec), Panthenol (Pro Vitamin B5) (Basf), Double Hyaluron Liquid (Basf),
Mild Preserved Eco (Myskinrecipes), Safe-B3
(Vitamin B3, Niacinamide)(Basf), Glycerin
99.5% (Qrec), Claythick Ready (Myskinrecipes), Phospholipid(Myskinrecipes), Allantoin
(Basf), Glycyrrhetinic Acid (Qrec), เครื่องปั่น
ผสมความเร็วสูง Homogenizer(Ov5-Velp), ตู้
อบ Percision Environmental (Memmert),
Thermometer(Glassco), เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (Ph500: Clean), เครื่องวัดความหนืดดิจิตอล
(Union Ndj-5S)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจาก
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง เป็นรูปแบบ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ที่ มี ลั ก ษณะกึ่ ง แข็ ง กึ่ ง เหลว ปรั บ
เปลี่ยนปริมาณส่วนประกอบต่าง ๆ จนได้ครีมพื้นที่มี
ลักษณะทางกายภาพที่ดี การคัดเลือกสูตรตำ�รับครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ซึง่ ประกอบด้วยสารแขวนตะกอนทีเ่ ป็นอนุภาค
เล็ก ดังตารางที่ 1

วิธีการศึกษา
วิธีการเตรียม
1. ผสม 1+2+5+14 เข้าด้วยกัน โดยใช้ความ
ร้อน 100-120 องศาเซลเซียส จนกว่าเห็นว่าละลาย
เข้ากัน และปั่นให้เข้ากัน เป็นส่วนน้ำ�มัน 1
2. ผสม 3+4+6+7+9 โดยใช้ความร้อน 70
องศาเซลเซียส ปั่นให้เข้ากัน เป็นส่วนน้ำ�มัน 2
3. ผสม 8+9+10+11+12+13+15+17+18 เข้า
ด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้ความร้อน ปั่นให้เข้ากัน เป็น
ส่วนน้ำ�
4. นำ�ส่วนน� ้ำ ไปอุน่ ให้ได้อณ
ุ หภูมใิ กล้เคียงกับ
ส่วนน้ำ�มัน 1 (70-80 องศาเซลเซียส) จากนั้น ให้ปั่น
ส่วนน้ำ�ที่ความเร็วรอบอย่างน้อย 1000 รอบต่อนาที
และค่อย ๆ เติมส่วนน้ำ�มัน 1 ลงไป จากนั้นเติม 16
ปั่นต่อให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
5. เติม ส่วนน�้ำ มัน 2 ปัน่ ด้วยความเร็วรอบอย่าง
น้อย 1000 รอบต่อนาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
6. ลดความเร็วในการปั่นลง ให้เหลือเพียงการ
กวน กวนไปเรื่อย ๆ จนอุณหภูมิลดลงเหลือ 40 องศา
เซลเซียส
เลือกสูตรที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี
ที่ดี และมีความคงตัวดี และให้มีความรู้สึกดีเวลาทา
มากที่สุด
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด แกน
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนของสูตรตำ�รับครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
		 ส่วนผสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
		

สูตร 1 (%)

สูตร 2 (%)

สูตร 3 (%)

สูตร 4 (%)

2.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
7.00
8.00
3.00
4.00
44.40
0.10
100

3.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
8.00
7.00
2.00
4.00
44.40
0.10
100

4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
6.00
5.00
4.00
5.00
44.40
0.10
100

5.00
5.00
3.00
5.00
4.00
3.00
1.00
3
0.50
3.00
5.00
1.00
5.00
6.00
5.00
3.00
44.40
0.10
100

Cholesterol
Palmitamide MEA
Ceramide 2 / Ceramide NG
Ezerrawax™
Soft Cream Maker™
PPG-3 Myristyl Ether
Phytosphingosine
Pineapple Extract
Glycyrrhetinic acid
Panthenol (Pro Vitamin B5)
Double Hyaluron Liquid
Mild Preserved Eco™ (Ethylhexylglycerin)
Safe-B3™ (Vitamin B3, Niacinamide)
Glycerin 99.5%
ClayThick Ready™ (Cream Stabilizer)
Phospholipid
น้ำ�กลั่น ปราศจากเชื้อ
Allantoin
รวม

สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัช
ภั ณ ฑ์ จำ � นวน 3 ท่ า นประกอบด้ ว ย ด้ า นลั ก ษณะ
ภายนอกของครีม ได้แก่ ลักษณะเนือ้ ครีม สี กลิน่ ด้าน
คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ การไหลของครีม การเจริญ
ของจุลนิ ทรียแ์ ละเชือ้ รา การเกิด creaming cracking
ความเป็นกรด-ด่าง ความคงตัว ได้แก่ การซึมซาบเข้า
สูผ่ วิ หนัง ความเหนอะหนะสูตรตำ�รับครีม เมือ่ เตรียม
เสร็จใหม่ ๆ และสูตรตำ�รับครีมหลังการทดสอบความ
คงตัวโดยวิธี heating cooling 6 cycle
4. นำ�ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองไปใช้
วัสดุ
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากแกนสับปะรด

พันธุ์ตราดสีทอง น้ำ�หนัก 15 กรัม ในบรรจุภัณฑ์แบบ
หลอด
วิธีการศึกษา
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทา
ส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสี
ทองและการปฏิบัติตัวหากเกิดอาการแพ้ ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยบีบออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ ลูบไล้
ให้ทั่วส้นเท้าบริเวณที่แตกโดยใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์
เช้า–เย็น
5. ประเมินความพึงพอใจ โดยกำ�หนดลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) นำ�แบบสอบถามปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์แผนไทย เภสัชกร ผู้
เชี่ ย วชาญด้ า นงานวิ จั ย เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
เชีย่ วชาญด้านการศึกษาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นงานวิจยั โดยใช้สตู ร IOC ซึง่ ค่า
IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคำ�ถาม
นัน้ ใช้ได้ โดยมีคา่ ดัชนีความตรงของเนือ้ หา (Content
Validity Index: CVI)[7] CVI = 0.88
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)
โดยการนำ�แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
และนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบนำ�มาประมวลผล หาค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แอลฟาครอนบาค (cronbrach alpha coefficient) เท่ากับ 0.92 ซึง่ เป็นค่าทีเ่ ชือ่ ถือได้ สามารถนำ�
แบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ผ ลการอภิ ป รายกลุ่ ม โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
2. ประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ ทาง
เคมี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด
แกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ
3. ประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อ
การใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผลการศึกษา
1. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์
ตราดสีทอง ในปัจจุบัน
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์และปัญหาของการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
และจากสารสั ง เคราะห์ ใ นปั จ จุ บั น พบว่ า ปั จ จุ บั น
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด
ธรรมชาติได้รับความนิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสังเคราะห์ เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีและมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ซึ่ง
จะพบการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเพศหญิงช่วงวัย
ทำ�งานเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าผลิตภัณฑ์ครีมทาส้น
เท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติค่อนข้างมีราคาแพง
อีกทั้งตามท้องตลาดผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก
จากสารสกัดธรรมชาติมีค่อนข้างน้อย ทั้งยังไม่ค่อย
มีการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ให้ผู้บริโภครับรู้ และจาก
กลุ่มผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สังเคราะห์ พบปัญหา คือ เนื้อครีมมีลักษณะ สีขาว
หยาบ ๆ ผลิตภัณฑ์ครีมมีกลิ่นฉุน ส้นเท้ามีความนุ่ม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดธรรมชาติ ทำ�ให้ส้นเท้ามีความนุ่มมากขึ้น กลิ่น
หอม ชวนน่าใช้แต่ทั้งสองแบบพบว่าช่วยลดรอยแตก
ของส้นเท้าได้ไม่มากเท่าที่ควร
ประเด็ น ที่ 2 ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการตั ด สิ น ใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก ประกอบไปด้วย
คุณภาพทางด้านบรรจุภัณฑ์ สวยงาม น่าชวนใช้ พก
พาสะดวก คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมของ
ตำ�รับครีม ตัวครีมมีกลิ่นหอมธรรมชาติ ซึมสู่ผิวหนัง
ง่าย แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะ ไม่มันเกินไป ทำ�ความ

J Thai Trad Alt Med
สะอาดเท้าได้ง่าย ทาแล้วทำ�ให้ส้นเท้าหายแตกหรือ
รอยแตกจางลง เห็นผลเร็ว ผิวหนังบริเวณส้นเท้านุ่ม
ช่วยกำ�จัดกลิ่นอับชื้นของเท้าได้ ด้านราคาผลิตภัณฑ์
คุ้มค่ากับคุณภาพ ราคาไม่แพง ด้านความปลอดภัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามปลอดภั ย จากสารเคมี ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ
ประเด็นที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ ทีช่ ว่ ยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้ง
กร้าน ช่วยรักษาความชุ่มชื้น พบว่า มีความต้องการ
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด
ธรรมชาติมากกว่าผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจาก
สารสังเคราะห์ เนื่องจากหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาจาก
สารเคมีสังเคราะห์ ทั้งยังช่วยปรับสมดุล ปกป้องผิว
จาก ความแห้งกร้าน ช่วยรักษาความชุ่มชื้น มีระดับ
ความพอใจผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
ธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
ประเด็นที่ 4 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทา
ส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรด พบว่าในกลุม่ ผู้
เคยใช้ผลิตภัณฑ์ มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทา
ส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรด และในกลุ่มที่
ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
ธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ พบว่า มีความสนใจ
อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดสับปะรด เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่
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มีกลิ่นหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจที่ใช้
วัตถุดิบเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์
ประเด็นที่ 5 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุต์ ราดสี
ทองที่จะจัดทำ�ขึ้น มีรูปแบบหรือลักษณะอย่างไร พบ
ว่ามีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบครีม (w/o)
กระปุก สเปรย์ที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพทางด้านบรรจุ
ภัณฑ์ คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาผลิตภัณฑ์คมุ้
ค่ากับคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ดังรายละเอียดใน
การสนทนากลุ่มประเด็นที่ 2

2. ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากแกนสั บ ปะรดพั น ธุ์ ต ราดสี ท อง ด้ ว ยวิ ธี
DPPH
สารสกัดจากแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่
สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% และสารสกัด
จากแกนสั บ ปะรดพั น ธุ์ ต ราดสี ท องที่ ส กั ด ด้ ว ยน้ำ � 
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH radical scavenging ทีค่ า่ IC50 เท่ากับ 968.39 ± 0.06 และ 982.19
± 0.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ โดยที่
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วย
เอทานอล 95% มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด ซึ่ง
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 2
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสารสกั ด จากแกนสั บ ปะรด

ตารางที่ 2 การทดสอบ DPPH radical scavenging ของสารสกัดจากแกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทองทีค่ วามเข้มข้น 501,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (n=5)
สารทดสอบ
แกนสับปะรด
สารมาตรฐาน Ascorbic acid

IC50(µg/ml) ± S.D.
เอทานอล 95%

น้ำ�

968.39 ± 0.06

982.19 ± 0.08
0.70 ± 0.09

568 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
พันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล
95% และสารสกั ด จากแกนสั บ ปะรดพั น ธุ์ ต ราดสี
ทองที่สกัดด้วยน้ำ�  พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแตก
ต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบด้วยสารมาตรฐาน ascorbic acid พบ
ว่า สารมาตรฐาน ascorbic acid มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

อิสระชนิด DPPH radical scavenging ดีกว่าสาร
สกัดจากแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วย
เอทานอล 95% และน้ำ� ที่ค่า IC50 เท่ากับ 0.70 ± 0.09
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 3 และ 4
สารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลาย

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทองที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% น้ำ� และสารมาตรฐาน Ascorbic acid
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
20
24

3183035.377
.000
3183035.377

795758.844
.000

2.956

.000*

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ Df คือ ชั้นแห่งความอิสระ
SS คือ ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนกำ�ลังสอง
MS คือ ค่าความแปรปรวน
F คือ ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
Sig. คือ ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยสำ�คัญ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ในตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% น้ำ� และสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเปรียบเทียบรายคู่ (n = 5)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

(IC50 ± S.D.)
(µg/ml)

(1)

(2)

(3)

สารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยเอทานอล 95%
968.39 ± 0.06
13.80* 967.69*
			 (.000)
(.000)
้
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วยนำ� 982.19 ± 0.08
13.80*
981.49*
		 (.000)		(.000)
สารมาตรฐาน Ascorbic acid
0.70 ± 0.09
967.69* 981.49*
		
(.000)
(.000)
*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ (1) สารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยเอทานอล 95%
(2) สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วยน้ำ�
(3) สารมาตรฐาน Ascorbic acid
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เอทานอล 95% มีฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระชนิด DPPH
radical scavenging ดีทสี่ ดุ และด้วยคุณสมบัตขิ อง
ตัวทำ�ละลายทีท่ �ำ ให้สว่ นทีส่ กัดได้ไม่มสี ว่ นของน�้ำ ตาล
ปะปน จึงนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกต่อ
ไป

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสาร
สกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทัง้ 4 สูตร พบว่า สูตร
ที่ 4 มีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ที่เหมาะสมมี
ลักษณะเนื้อครีม เนียนละเอียดดีมาก สีของครีมที่
มองเห็นเป็นสีเหลืองของสับปะรด มีกลิน่ ของสับปะรด
ไม่มีกลิ่นเหม็น การไหลของครีมดี ไม่มีการเจริญของ
จุลนิ ทรียห์ รือเชือ้ รา ไม่มกี ารเกิด creaming ไม่มกี าร
เกิด cracking มีค่า pH ที่เหมาะสม มีการซึมซาบเข้า
สู่ผิวหนังได้ดี ไม่มีความเหนอะหนะ สีของผลิตภัณฑ์
ครีมน่าใช้

4. นำ�ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองไปใช้
นำ�ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัด
แกนสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง ให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง 30
คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
นี้เป็นอย่างดี และมีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยบีบออก
มาในปริมาณที่พอเหมาะ ลูบไล้ให้ทั่วส้นเท้าบริเวณที่
แตกโดยใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เช้า–เย็น

5. ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ครีมทาส้น
เท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง
5.1. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจาก
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สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
5.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาการส้นเท้าแตกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30อายุ ร ะหว่ า ง 30–40 ปี คิ ด เป็ น
ร้อยละ 46.67 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คิด
เป็นร้อยละ 15
5.3 ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
อาการส้นเท้าแตก ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ
70.00 ไม่เป็นโรคผิวหนัง ไม่มีอาการแพ้ยาทา คิดเป็น
ร้อยละ 100ไม่แพ้สารเคมี อาหาร น�้ำ หอม สมุนไพร คิด
เป็นร้อยละ 86.67 แต่จะพบว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็น
โรคภูมิแพ้ และไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือ
ไม่ คิดเป็นร้อยละ 23.33, 6.67 ตามลำ�ดับ
5.4 ระดั บ ความพึ ง พอใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ครีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า น
บรรจุภัณฑ์ (x = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ผลิตภัณฑ์พกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งาน มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด (x = 4.67) และทำ�จากวัสดุที่เหมาะสม
(x = 4.50) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านคุณภาพ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x
= 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์
อยู่ในรูปแบบครีมมีความสะดวกต่อการใช้งาน มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.60) และ
ช่วยรักษาความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ในระดับมาก (x = 4.47)
รองลงมาด้านคุณสมบัติทางเคมี ค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ

570 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ผิวหนัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x
= 4.57) และเป็นเนื้อครีมละเอียดไม่แยกชั้นในระดับ
มาก (x = 4.37) และจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ด้าน
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์นอ้ ยทีส่ ดุ คือ
ด้านคุณลักษณะ (x = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง มีสีที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x =
4.50) และกลิ่นที่พึงประสงค์เหมาะสำ�หรับการใช้งาน
ในระดับมาก (x = 3.97)

อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารใช้ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด แกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในปัจจุบัน โดยการสนทนา
กลุ่มกับบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรจี �ำ นวน
8 คนนั้น จากการสนทนากลุ่มในประเด็นที่ 1-5 เห็น
ได้ว่าจะมีทั้งกลุ่มที่เคยใช้และไม่เคยผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ ซึ่งจะพบว่าทั้งสองกลุ่มมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
เนือ่ งจากหลีกเลีย่ งผลทีต่ ามมาจากสารเคมีสงั เคราะห์
และต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ช่วยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน ช่วย
รักษาความชุ่มชื้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ
สุทธิ์ประเสริฐพร[8] ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และจากการสนทนากลุ่มยัง
พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อ
ต่าง ๆ ราคาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของนันทวัลย์ มิตรประทาน[9] ที่พบว่า การรับ
รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร
การเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
และจากผลการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging ที่สกัดด้วย
ตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% และสกัดด้วยน้ำ�  พบว่า
สารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่สกัดด้วย
ตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ดีที่สุด เนื่องจากตัวทำ�ละลายมีความเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของสาระสำ�คัญกับตัวอย่างพืช ซึ่งพบว่า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพร ศีลศร และคณะ[10] ที่
กล่าวไว้วา่ สารสกัดทีไ่ ด้จากการสกัดด้วยตัวทำ�ละลาย
แอลกอฮอล์ที่มีขั้วค่อนข้างสูงนั้น จะมีประสิทธิภาพ
ในการดึ ง สารสำ � คั ญ ในพื ช ออกมาได้ ดี และมี แ นว
โน้มทีท่ �ำ ให้มฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระทีด่ ี และเมือ่ เปรียบ
เทียบกับสารมาตรฐาน ascorbic acid พบว่า สาร
มาตรฐาน ascorbic acid มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระชนิด
DPPH radical scavenging ดีกว่าสารสกัดจากแกน
สับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง ซึง่ จากผลการศึกษาสามารถ
บ่งบอกได้ว่าถึงจะเป็นส่วนของแกนสับปะรดเหมือน
กันแต่ ต่างตัวทำ�ละลายฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระย่อมแตก
ต่างกัน และจะเห็นได้ผลของร้อยละผลผลิต %yield
ก็แตกต่างกัน ฉะนัน้ คุณภาพของตัวทำ�ละลายมีความ
สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง และสับปะรดมีสารกลุ่มฟีนอลิก
(phenolic compound) ทีป่ ระกอบด้วยสาร กลุม่ ย่อย
อาทิ วิตามินซี และเบตาแคโรทีน ซึง่ เป็นสารสำ�คัญทีไ่ ด้
จากส่วนต่าง ๆ ของสับปะรด ได้แก่ เนือ้ ผล แกน และ
เปลือก ที่มีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ[11] และ
พบว่าพืชทีม่ ปี ริมาณรวมของฟีนอลิกสูงจะมีฤทธิต์ า้ น
อนุมูลอิสระสูงเช่นกัน[4] และจากการศึกษาฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH radical scavenging

J Thai Trad Alt Med
พบว่าสารสกัดแกนสับปะรดที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลาย
เอทานอล 95% มีฤทธิ์ดีที่สุดและด้วยคุณสมบัติของ
ตัวทำ�ละลายทีท่ �ำ ให้สว่ นทีส่ กัดได้ไม่มสี ว่ นของน�้ำ ตาล
ปะปน จึงนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าต่อไป
และได้มีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีม
ทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทอง โดยมีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์
ตราดสีทอง ก่อนนำ�ไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา
1 สัปดาห์ โดยศึกษาความคงตัวของครีมสูตรตำ�รับ
ด้วยวิธี heating cooling cycle[12] จากนั้นทำ�การ
ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของครีมทั้ง 4 สูตร
เพือ่ คัดเลือกสูตรทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ครีม
สูตรที่ 4 มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ลักษณะเนื้อครีมเนียน
ละเอียด สีของเนือ้ ครีมเป็นสีเหลืองของสับปะรด กลิน่
ของสับปะรด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการไหลของครีมได้ดี
ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์หรือเชื้อรา ไม่มีการเกิด
creaming และ cracking มีค่า pH 5-6 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้
และพบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ทาส้ น เท้ า แตกจากสารสกั ด แกน
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดแกน
สับปะรดพันธุ์ตราด สีทองของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบรรจุภัณฑ์ พกพาง่าย
สะดวกต่อการใช้งาน รองลงมา คือด้านคุณภาพ อยูใ่ น
รูปแบบครีมมีความสะดวกต่อการใช้งาน ช่วยรักษา
ความนุ่มชุ่มชื้นและด้านคุณสมบัติทางเคมี ไม่ก่อให้
เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นเนื้อครีมละเอียด
ไม่แยกชั้น มีลักษณะเนื้อครีมไม่หนืดซึมเข้าสู่ผิวง่าย
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา เทวา และ
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คณะ[13] ทีก่ ล่าวว่าผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยบำ�รุงผิว ผูบ้ ริโภคให้
ความสนใจในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความระคายเคือง รองลงมา คือ ส่วนประกอบวัตถุดบิ
ในตำ � รั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และด้ า นกลิ่ น หอมของ
ผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับจิตรานันท์ สุกุมลนันท์
และคณะ [14] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาสู ต รตำ � รั บ ครี ม
สมุนไพรสำ�หรับส้นเท้าแตก จากว่านหางจระเข้ ใบ
บัวบก ซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้มีสารสำ�คัญกลุ่มเดียวกัน
กับสับปะรด มีคุณสมบัติช่วยในการสมานบาดแผล
เสริมสร้างแล้วฟื้นฟูผิวหนัง และพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสนใจในด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การ
กระจายตัวของครีมที่ผิวและการซึมซาบสู่ผิวหนัง

ข้อสรุป
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากการปภิปราย
กลุม่ พบว่า มีทงั้ กลุม่ ทีเ่ คยใช้และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติและจาก
สารสั ง เคราะห์ ซึ่ ง ทั้ ง สองกลุ่ ม มี ค วามต้ อ งการใช้
ผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตกจากสารสกัดธรรมชาติ
เนือ่ งจากหลีกเลีย่ งผลทีต่ ามมาจากสารเคมีสงั เคราะห์
และต้ อ งการให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ช่วยปรับสมดุล ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน ช่วย
รั ก ษาความชุ่ ม ชื้ น และเมื่ อ นำ � สารสกั ด ไปทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าแกนสับปะรดพันธุ์ตราด
สีทองที่สกัดด้วยตัวทำ�ละลายเอทานอล 95% มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด จึงนำ�ไปพัฒนาเป็นครีมทา
ส้นเท้าแตก พบว่า เนื้อครีมเนียนละเอียด สีของเนื้อ
ครีมเป็นสีเหลืองของสับปะรด กลิน่ ของสับปะรด การ
ไหลของครี ม ดี ไม่ มี ก ารเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ห รื อ
เชือ้ รา ไม่มกี ารเกิด creaming และ cracking มีคา่ pH
เท่ากับ 5-6 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพของครีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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