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บัวบกเป็ นพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ ในการรักษาแผลเป็ นชนิดนูนและคีลอยด์แต่ยงั ไม่พบ
การรายงานว่ า มี เ วชส าอางจากบัว บกที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาแผลเป็ นชนิ ด ที่ ลึ ก บุ๋ ม งานวิ จัย นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาตารับเซรัมจากสารสกัดบัวบกเพื่อรักษาแผลเป็ นจากการเกิดสิว ซึ่งเป็ น
แผลเป็ นชนิดลึกบุม๋ พัฒนาเซรัมจากการปรับเปลี่ยนสารช่วยทางเภสัชกรรม ใช้ สารสกัดบัวบกจาก
บริ ษัท (commercial extract), สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล (butanol extract) และ
สารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการ (in-house crude extract) พบว่าการเติม poloxamer 188 ทา
ให้ ได้ ตารับมีลักษณะทางกายภาพที่ใส และการปรับเปลี่ยน buffering agent ทาให้ ได้ ตารับที่ มี
เสถียรภาพต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรดด่าง ตารับเซรัมผสมสารสกัดบัวบกในความเข้ มข้ น
5-10% มีเสถี ยรภาพทางกายภาพดี ยกเว้ นเซรัม ที่มี 5% ของสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการ
การปลดปล่อยและการซึมผ่านของ 7.5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากบริ ษัทในเซรัม พบการซึม
ผ่านและปลดปล่อยได้ เร็ วกว่าตารับ เซรัม อื่ น เมื่ อเปรี ยบเที ยบการซึม ผ่านเฉพาะสารออกฤทธิ์
พบว่า เซรั ม ที่ มี ส ารสกัด 5% ของสารสกัด จากการแยกสกัด ด้ วยบิ วทานอลมี ก ารซึม ผ่า นของ
ปริ มาณสารออกฤทธิ์ กลุ่ม asiaticosides สูงที่สุด การศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ HaCaT พบ
เพียงสารสกัดและเซรัมผสมสารสกัดจากห้ องปฏิบตั ิการที่มีการรอดชีวิตของเซลล์ต่ากว่า 90% พบ
เฉพาะสารสกัดและเซรัมผสมสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอลที่ทาให้ เกิดการเคลื่อนที่ของ
เซลล์มากกว่ากลุม่ ควบคุม และเซรัมดังกล่าวทาให้ เซลล์เคลื่อนที่ได้ มากกว่าที่เวลา 24 ชัว่ โมง การ
พัฒ นาเซรัม จากสารสกัดบัวบกโดยการเปลี่ ยนสารช่วยทางเภสัช กรรมทาให้ ได้ ตารับเซรั ม ที่ มี
เสถียรภาพและประเภทสารสกัดบัวบกส่งผลต่อเสถียรภาพของตารับตลอดจนประสิทธิภาพของ
บัว บก ดัง นัน้ เซรั ม จากสารสกัด บัว บกจากการแยกสกัด ด้ ว ยบิ ว ทานอลเหมาะสมที่ จ ะน าไป
ทาการศึกษาต่อไป
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Centella asiatica is a Thai medicinal plant used for the treatment of
hypertrophic scar and keloid. A cosmeceutical product from Centella asiatica for the
treatment of depressed scar has not been reported. The objective of this study was to
develop serum containing Centella asiatica extract. The pharmaceutical excipients were
adjusted to achieve an appropriate formulation. The different type of extracts have been
added into the serum including the commercial extract, butanol extract and in-house
crude extract. The results showed that the physical appearance of the serum containing
poloxamer 188 was clear. The optimization of formulation by modifying the buffering
agent resulted into the good stability. The serum containing 5-10% Centella asiatica
extract have the good physical and rheological stability except the serum containing 5%
in-house crude extract. The extract release and permeability of the serum containing
7.5% commercial extract were faster than the other serum formulations. The permeability
of asiaticosides from the serum containing 5% butanol extract showed the highest
permeation of asiaticosides. Only the in-house crude extract and the serum containing
the in-house crude extract demonstrated the cell survival less than 90%. The cell
migration of the butanol extract and the serum containing butanol extract produced
more cell movement than the control. The serum containing 5% butanol extract has the
best chance to be developed for the tretment of depressed scar from acne.

Keyword : Centella asiatica, serum, stability, release, permeability
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง
รอยแผลเป็ นเกิดได้ หลังจากการเป็ นสิว เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วไม่ได้ เพียงเกิดลักษณะที่ไม่น่าดู
บนผิ วหน้ า แต่ยัง สามารถก่ อ ปั ญ หาอื่ น ได้ เช่น ท าให้ เกิ ด อาการคัน แสบ (Fearmonti, Bond,
Erdmann, & Levinson, 2010) และอาจเกิดการติดเชื ้อบริ เวณแผลเป็ น ได้ บัวบกเป็ นพืชสมุนไพร
ที่มีรายงานการวิจัยในการใช้ รักษารอยแผลเป็ น (Al-Attar & Duebel, 2006) มี ฤทธิ์ ในการระงับ
ประสาท ช่ว ยในการท างานของระบบภู มิ ค้ ุม กัน ให้ ดี ขึ น้ (Brinkhaus, Lindner, Schuppan, &
Hahn, 2000) และยังมี ฤทธิ์ ในการสมานแผล อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจยั ไม่มากนักที่ศึกษาฤทธิ์
ของตารั บบัวบกต่อการสมานแผลในเซลล์ เพาะเลี ย้ งหรื อฤทธิ์ ของตารับบัวบกในการรักษารอย
แผลเป็ นจากสิว
เซรัม (serum) เป็ นผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่มีความเข้ มข้ นของสารสาคัญในการออกฤทธิ์สูง
เมื่อเทียบกับผลิตภัณ ฑ์บารุ งผิวประเภทอื่น เช่น ครี มหรื อโลชัน (Nilsuwankosit, Suwansichon,
Winitchai, & Rimkeeree, 2014) เซรั มมี ข้อดีอีกหลายอย่าง เช่น เป็ นตารับที่ ซึม เข้ าสู่ผิวหนังได้
ง่าย มีความหนืดไม่สูง จึงทาให้ ผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ ปั จจุบนั ตารับครี มหรื อเจลจากสารสกัด
บัวบกมีความเข้ มข้ นของสารสาคัญต่า การเพิ่มความเข้ มข้ นของสารสาคัญ โดยพัฒนาเป็ นเซรัมก็
น่าจะส่ง ผลต่อประสิ ท ธิ ภ าพในการรั กษารอยแผลเป็ น ได้ ดีขึน้ อย่างไรก็ ต ามความเข้ ม ข้ น ของ
สารส าคัญ ที่เพิ่มมากขึน้ อาจทาให้ เกิดการระคายเคืองหรื อเกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ผิวหนังได้
ดังนันนอกจากประสิ
้
ทธิภาพในการรักษารอยแผลเป็ นแล้ วยังต้ องคานึงถึงการทดสอบการระคาย
เคืองหรื อการเกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของเซรัมที่มีความเข้ มข้ นของสารสาคัญสูงอีกด้ วย
แม้ จะมีการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดบัวบกจากหลายงานวิจยั ทังการทดลองใน
้
เซลล์เพาะเลี ้ยงและการศึกษาทางคลินิก แต่การทดลองประสิทธิภาพในเซลล์เพาะเลี ้ยงกับตารับ
จากสารสกัดบัวบกในปั จจุบนั ยังทาได้ ยาก เนื่องจากมีการรบกวนจากสารช่วยทางเภสัชกรรมใน
ตารับ เซรัมเป็ นตารับที่มีน ้าเป็ นองค์ประกอบหลัก จึงสามารถทาการศึกษาประสิทธิภาพในเซลล์
เพาะเลี ย้ งได้ ดัง นัน้ การวิจัยนี จ้ ึงได้ พัฒ นาตารับเซรัม สารสกัดบัวบกเพื่ อเป็ นทางเลื อกใหม่อี ก
ทางเลือกหนึ่งให้ กับ การรักษารอยแผลเป็ นบนผิวหน้ าหลังการเกิดสิว โดยคานึงถึงประสิทธิ ภาพ
และเสถียรภาพของตารับ นอกจากจะเป็ นการพัฒนาตารับรูปแบบใหม่สาหรับบัวบก แล้ วยังเป็ น
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การเพิ่มมูลค่าให้ กับบัวบกในการพัฒ นาเป็ นเวชสาอางที่มีผลการยืนยันจากการทดลองในเซลล์
เพาะเลี ้ยง (Azis et al., 2017)
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาตารับเซรั่มสารสกัดบัวบกให้ มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลของคลอโรฟิ ลล์ตอ่ เสถียรภาพของตารับเซรั่มสารสกัดบัวบก
3. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการสมานแผลของสารสกัดบัวบกกับตารับเซรั่มจากสาร
สกัดบัวบกในเซลล์เพาะเลี ้ยง
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
พัฒนาตารับเซรัมจากบัวบกโดยการปรับเปลี่ยนสารช่วยทางเภสัชกรรมในตารับ ศึกษา
การปลดปล่อย การซึมผ่านและสมบัตทิ างกายภาพและเคมี การปลดปล่อย (release) การซึมผ่าน
(permeable) และสมบัติทางกายภาพและเคมี เมื่ อคัดเลื อกตารับที่ มี ประสิทธิ ภ าพในด้ านการ
ปลดปล่อย การซึมผ่านและเสถียรภาพมาทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็ น
ในการเพาะเลี ้ยงเซลล์ โดยศึกษาผลของสารสกัดบัวบกเดี่ยวและผลของตารับเซรั่มสารสกัดบัวบก
ต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ (migration) และความเป็ นพิษ (cytotoxicity) ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง
1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ได้ ตารับเซรั่มสารสกัดบัวบกที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพพร้ อมที่จะนาไปศึกษาทาง
คลินิกต่อไป

บทที่ 2
เอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แผลเป็ น
แผลเป็ น คือ รอยแผลที่เกิดหลังจากการหายของแผลจากกระบวนการหายของแผลที่ไม่
สมบูรณ์ หรื อผิดปกติ สามารถเกิดได้ หลังจากอุบตั ิเหตุ สิว และหลังการผ่าตัด เป็ นต้ น เมื่อแผล
หายแล้ วจะทิ ้ง ร่ องรอยไว้ ได้ หลากหลายลักษณะ แต่ลกั ษณะที่เป็ นแผลเป็ นที่ถือว่าผิดปกติแบ่ง
ออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
2.1.1 แผลเป็ นที่โตนูน
มีลกั ษณะใหญ่และนูนกว่าแผลเป็ นปกติ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ได้ แก่
ก. แผลเป็ นนูนเกิน (hypertrophic scar) เป็ นแผลเป็ นที่ใหญ่ นูน แต่ไม่ เกินขอบเขต
ของแผลเกิดจากการการหายเองของแผลขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง ซึ่งทาการรักษาหายแล้ วนันเกิ
้ ด การ
สร้ างคอลลาเจนที่มากเกินไป โดยในระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ ายจะมีลกั ษณะนูนใหญ่ มีสีแดงเข้ ม
และอาจมีอาการคันเป็ นระยะเวลานาน (ภาพประกอบ 1)
ข. แผลเป็ นคีลอยด์ เกิดจากการที่ผิวหนังบริ เวณที่เป็ นแผลหลังทาการรักษาหายแล้ ว
เกิ ด การสร้ างคอลลาเจนที่ ม ากเกิ น ไป และอาจเกิ ด ขึน้ จากความผิ ด ปกติท างภู มิ ค้ ุม กัน วิท ยา
(immunology) เนื่องจากมีรายงานว่าพบสารที่เกี่ยวข้ องกับภูมิค้ มุ กัน บางชนิด คือ โกรทแฟคเตอร์
เป็ น ปั จ จัยกระตุ้น การ เจริ ญ ของเซลล์ ที่ เข้ ามาซ่อมแซมบาดแผลมากกว่าแผลเป็ น ปกติทั่วไป
แผลเป็ นชนิดนี น้ ูนและขยายใหญ่ เกินขอบเขตของแผลเดิมไปมาก มีความหนา หรื อย่น และจะ
ขยายใหญ่ ขึน้ จนทาให้ ใ หญ่ กว่ารอยแผล สามารถเกิ ดได้ ทุกจุดบนร่ างกาย โดยเฉพาะบริ เวณ
กระดูกหน้ าอกที่ใกล้ เคียงกับกระดูกซี่โครงและไหล่ (ภาพประกอบ 2)
2.1.2 แผลเป็ นที่ลึกบุ๋ม (depressed scar)
มี ลัก ษณะเป็ นร่ อ งหรื อ รู บุ๋ ม ลึ ก ลงไปภายในผิ ว หนัง หลัง จากการเป็ นแผล เช่ น
แผลเป็ นที่ เ กิ ด จากสิ ว อี สุ ก อี ใ ส เป็ นต้ น อาจเกิ ด ขึ น้ จากความผิ ด ปกติ ท างภู มิ ค้ ุม กั น วิ ท ยา
(immunology) มีรายงานว่าพบสารที่เกี่ยวข้ องกับภูมิค้ มุ กันบางชนิดคือ โกรทแฟคเตอร์ เป็ นปัจจัย
กระตุ้นการเจริญของเซลล์ที่เข้ ามาซ่อมแซมบาดแผลน้ อยกว่าแผลปกติทวั่ ไป (ภาพประกอบ 3)
2.1.3 แผลเป็ นที่มีการหดรั ง้ ร่ วมด้ วย (scar contracture)
แผลเป็ นชนิดนี เ้ กิ ดขึน้ บริ เวณข้ อต่อและส่วนที่ ถูกดึงให้ เคลื่ อนที่ ได้ และอาจดึงรัง้
อวัยวะบริเวณแผลให้ ผิดรูปถึงขันพิ
้ การได้ (ภาพประกอบ 4) (Fearmonti et al., 2010)
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ภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะแผลเป็ นชนิด hypertrophic scar
ที่มา: http://medicalpoint.org/hypertrophic-scar/

ภาพประกอบ 2 แสดงลักษณะแผลเป็ นชนิด keloid
ที่มา: http://serior.info/keloid

5

ภาพประกอบ 3 แสดงลักษณะแผลเป็ นชนิด depressed scar
ที่มา: http://www.conceptcosmeticsurgeryservices.com

ภาพประกอบ 4 แสดงแผลเป็ นชนิด scar contracture
ที่มา: http://www.ijps.org/viewimage
2.2 กระบวนการสมานแผลและการเกิดแผลเป็ น (Wound healing and scar)
เมื่อร่ างกายได้ รับบาดแผล โดยปกติจะเกิด กระบวนการสมานแผลและเกิดแผลเป็ นโดย
ธรรมชาติ ประกอบไปด้ วย 4 ระยะ ที่อาจมีชว่ งเวลาทับซ้ อนกันได้ ดงั นี ้
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ระยะที่ 1 ระยะห้ ามเลือด (Hemostasis) เป็ นระยะแรกหลังเกิดบาดแผลทันที กระตุ้นให้
เกิด กระบวนการสร้ างลิ่มเลือด (blood clot หรื อ fibrin clot) โดยเกล็ดเลือด (platelet) ซึง่ จะฟอร์ ม
ตัวเป็ นร่างแหหรื อตาข่าย ซึง่ ทาให้ เลือดหยุดไหลอย่างรวดเร็ว
ระยะที่ 2 ระยะอั ก เสบ (Inflammation) เป็ นระยะที่ เกิ ด หลั ง จาก coagulation มี
การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวมาที่บาดแผลเป็ นจานวนมากเพื่อคอยกาจัดเชื ้อก่อโรค และมี
macrophage มาปลดปล่อย cytokine หรื อ growth factor เพื่ อท าหน้ าที่ ค วบคุม และซ่อ มแซม
connective tissue matrix
ระยะที่ 3 ระยะการสร้ างเนื ้อเยื่อเส้ นใยหรื อระยะการเพิ่มจานวนของเซลล์ (Proliferative)
เป็ นระยะที่เพิ่มความทนทานให้ กับบาดแผลและขอบของบาดแผล เกิดการเชื่อมต่อกันและมีการ
สร้ าง collagen ที่ เพิ่ม มากขึน้ เมื่ อผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี การสร้ าง collagen ที่ ลดลง
นอกจากนี ้ยังมีการสร้ างเส้ นเลือดต่างๆ และส่วนที่เรี ยกว่า ground substance
ระยะที่ 4 Remodeling เป็ นระยะสุดท้ ายของกระบวนการหายของแผล เกิดภาวะสมดุล
ของการสร้ างและทาลาย collagen เนือ้ เยื่อเกี่ ยวพันมีการสร้ างและยังก่อตัวกันขึน้ ใหม่ เรี ยกว่า
แผลเป็ น (scar) ซึง่ ในสภาวะปกติโดยทัว่ ไปแล้ ว ภายในช่วงแรกๆจะมี ความนูนเล็กน้ อย สีคอ่ นข้ าง
แดง ซึ่งพบว่าจะสามารถหายไปได้ เองในเวลาไม่นาน แผลจะมีความทนทานที่สดุ และสามารถหาย
ได้ ในระยะนี ้ (Kirsner & Eaglstein, 1993; Velnar, Bailey, & Smrkolj, 2009)

ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการสมานแผลและการเกิดแผลเป็ น
ที่มา: http://www.shieldhealthcare.com/community/wound/2015/12/18/howwounds-heal-the-4-main-phases-of-wound-healing/
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2.3 การรักษาแผลเป็ น
ปัจจุบนั ในทางการแพทย์มีการรักษาแผลเป็ นหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี ้
1. แผ่นซิลิโคน (silicone gel sheet)
แผ่นซิ ล โคนเป็ นวัส ดุที่ ทาจากซิ ลิโคน มี ลักษณะสี ใส เหนี ยวและนุ่ม สามารถแปะกับ
ผิวหนังมนุษย์ได้ ดี ทาให้ ช่มุ ชื ้นลดความแห้ งกร้ านและความตึงของแผลเป็ น ส่งผลให้ การอักเสบ
ลดลง และยังมีสารสื่อกลาง (mediators) ต่างๆ ทาหน้ าที่ลดการสร้ างคอลลาเจน ช่วยให้ แผลเป็ น
นุ่มและแบนราบ นอกจากนี ย้ งั มีสมบัติช่วยลดการระคายเคืองแผลบนผิวหนัง วิธีนี ้เป็ นวิธีที่ง่าย
ได้ ผลดีในการรักษาแผลเป็ น และมีความปลอดภัยในระดับสูง จึงได้ รับความนิยมในการใช้ เป็ น
ทางเลือกแรกสาหรับการรักษาแผลเป็ น ใช้ เริ่มใช้ ได้ หลังจากแผลปิ ดสนิท ด้ วยการปิ ดที่แผลเป็ น วัน
ละ 12-24 ชัว่ โมง ยกเว้ นตอนอาบนา้ พบการรายงานว่า มีการศึกษาการใช้ แผ่นปิ ดซิลิโคนรักษา
แผลเป็ นนาน 1 ปี พบว่า 33.33% ของผู้ใช้ มีความพึงพอใจในการรักษาแผลเป็ นได้ อย่างดี รวมถึง
33.33% ของผู้ ใช้ มี ค วามพอใจที่ แ ผลเป็ นดี ขึน้ ในระดับ ปากลาง และอี ก 33.33% ของผู้ใ ช้ มี
แผลเป็ น ที่ ดี ขึน้ เล็ ก น้ อยหรื อ ไม่ดี ขึน้ เลย (Goldenberg & Berman, 2014; Juanita et al., 2015;
Juckett & Hartman-Adams, 2009)
2. ยาทาเฉพาะที่แบบเจลซิลิโคน (tropical silicone gel)
ยาทาเฉพาะที่แบบเจลซิลิโคนเป็ นรูปเภสัชภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่มีลกั ษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว
สีใส มีน ้าและซิลิโคนเป็ นส่วนประกอบ สามารถทาลงบนผิวหนังในบริ เวณที่ต้องการ และเนื่องจาก
มี ส่วนประกอบของน า้ ทาให้ ชุ่ม ชื น้ ลดความแห้ งกร้ านและความตึง ของแผลเป็ น ส่งผลให้ การ
อักเสบลดลง นอกจากนี ้ยังมีรายงานการศึกษาการเปรี ยบเทียบการรักษาแผลเป็ นด้ วยการรักษา
แบบแผ่นซิลิโคนกับการใช้ ยาทาเฉพาะที่แบบเจลซิลิโคน วันละ 2 ครัง้ เช้ าและเย็น นาน 3 เดือน
พบว่ายาทาเฉพาะที่แบบเจลซิลิโคนทาให้ แผลเป็ นแบนราบ ยุบตัวลง และลดสีแดงของแผลเป็ นได้
ดีกว่าแผ่นซิลิโคน และยังลดอาการคัน ระคายเคือง ได้ ใกล้ เคียงกับแผ่นซิลิโคน ทังนี
้ ้การรักษาแบบ
การใช้ ยาทาเฉพาะที่ แบบเจลซิลิ โคนก็ ยังมี ความสะดวก ง่ายต่อการใช้ กว่าการรักษาแบบแผ่น
ซิลิโคน และยังสามารถรักษาแบบวิธีเดี่ยวหรื อรักษาร่วมกับวิธีอื่นได้ อีกด้ วย (Al-Attar & Duebel,
2006; Chernoff, 2007)
3. ยาฉีดสเตียรอยด์ (intralesional corticosteroid injections)
ยาฉี ด เป็ นเภสั ช ภั ณ ฑ์ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณ ะเป็ นของเหลว สี ใ ส ที่ นิ ย มใช้ คื อ
triamcinolone acetonide ขนาด 10-40 มิลลิกรัมต่อมิ ลลิลิตร ฉี ดเข้ าไปทางในชัน้ ผิวหนังแท้ ทุก
4-6 สัปดาห์จนแผลเป็ นยุบตัวลงและเรี ยบ การฉีดจะช่วยลดการอักเสบลดอาการปวดและคันของ
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แผลเป็ นได้ โดยกลไกยับยัง้ การหลั่งสารตัวกลางจาก tissue macrophage และยังไปช่วยลดการ
ส ร้ า ง collagen glycoaminoglycan เพิ่ ม ก า ร ส ร้ า ง enzyme proteinase ล ด ก า ร เกิ ด
inflammation และเพิ่ ม tissue hypoxia สารตัว กลางจะท าการลดการสร้ างคอลลาเจน และ
เปลี่ ย นแปลงการสร้ าง glucosaminoglycan และ fibroblast proliferation ท าให้ แ ผลเป็ น แบน
ราบลง การรักษาแบบการใช้ ยาฉีดคอร์ ติโคสเตียรอยด์สามารถใช้ เพียงชนิดเดียวหรื อใช้ ร่วมกับการ
รักษาอื่นๆ เช่น การผ่าตัด เป็ นต้ น เมื่อใช้ เป็ นการรักษาเพียงวิธีเดียวจะมีอตั ราการตอบสนองร้ อย
ละ 50-100 และมีอตั ราการกลับมาเป็ นใหม่ เหลือร้ อยละ 9-50 นอกจากนี ้การใช้ ยาฉีดสเตียรอยด์
สามารถทาให้ เกิดผลข้ างเคียงอื่นๆ ตามมาได้ ได้ แก่ สีผิวซีดลง (hypopigmentation) ผิวหนังและ
ชั น้ ไขมั น ใต้ ผิ วห นั ง ฝ่ อตั ว (skin และ subcutaneous fat atrophy) เป็ น แผ ล (ulceration)
มีเส้ นเลือดฝอยเกิดขึ ้น (telangiectasia) (Goldenberg & Berman, 2014; Juanita et al., 2015)
4. การผ่าตัด (Surgery)
การผ่าตัดนันควรเลื
้
อกเป็ นวิธีหลังจากการใช้ วิธีดงั ที่กล่าวมาแล้ วขันต้
้ นไม่ได้ ผล เพราะ
เป็ นวิธีที่ย่งุ ยากต้ องใช้ แพทย์เฉพาะทางผิวหนังและชานาญการในการผ่าตัด เป็ นการกระตุ้นให้ มี
การสร้ าง collagen bundles ขึ ้นมาใหม่ การรักษาด้ วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว พบว่ามีโอกาสที่
แผลเป็ น จะกลับ มาใหม่ สูง ถึ ง ร้ อยละ 45-93 (Niessen, Spauwen, Schalkwijk, & Kon, 1999;
Robson et al., 1992) ในขณะที่ ก ารผ่ า ตั ด ร่ ว มกั บ การฉี ด ยาฉี ด สเตี ย รอยด์ triamcinolone
acetonide หลังการผ่าตัดพบว่ามี cure rate สูงถึงร้ อยละ 80 (Ketchum, Robinson, & Masters,
1971) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาในปั จจุบนั พบว่าการรักษาด้ วยวิธีผ่าตัดร่วมกับการรักษาแบบ
adjuvant therapy เช่ น การใช้ แผ่ น ซิ ลิ โ คน การฉี ด ยาฉี ด สเตี ย รอยด์ (intralesional steroid
injection) หรื อ การรั ก ษาโดยฉายรั ง สี (Radiation Therapy) จะช่ ว ยลด recurrence rate ได้
(Goldenberg & Berman, 2014; Juanita et al., 2015)
5. Imiquimod 5% cream
Imiquimod 5% cream เป็ นเภสัชภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่มีลกั ษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว สีขาวขุ่น
จั ด เป็ น ยาใน รู ป แบ บ immune response modifier มี ก ล ไก ไป กระตุ้ น interferon α แล ะ
proinflammatory cytokine ท าให้ collagen เสื่ อ มแล้ วสลายเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ น้ และยัง สามารถ
กระตุ้นการทางานของยีนที่ ควบคุมกระบวนการทาลายตัวเองของเซลล์ซึ่งจาเป็ นต่อพัฒนาการ
การเพิ่ ม จ านวนของเซลล์ ใ นระบบ ภู มิ ค้ ุ มกั น และการรั ก ษาสมดุล ของเนื อ้ เยื่ อ ในสิ่ ง มี ชี วิ ต
(apoptosis) (Zurada, Kriegel, & Davis, 2006) นอกจากนี ้ยังช่วยป้องกันการกลับมาเป็ น ซ ้าของ
แผลเป็ น ภายหลัง จากการผ่า ตัด ใช้ ท าวัน เว้ น วัน ในตอน กลางคื น เป็ น ระยะเวลา 8 สัป ดาห์
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ผลข้ างเคียงที่พบได้ หลังจาการใช้ Imiquimod 5% cream ได้ แก่ การระคายเคืองและสีผิวเข้ มขึ ้น
(Juckett & Hartman-Adams, 2009)
6. การรักษาโดยฉายรังสี (Radiaiton Therapy)
การรักษาโดยฉายรังสี เป็ นวิธีการฉายรังสีขนาดต่าๆ ที่ 1,200 cGy เป็ นเวลา 3 วัน ซึ่งถ้ า
ฉายรังสีขนาดที่สูงจะทาให้ เกิดมะเร็ ง นิยมทาร่วมกันหลังวิธีการผ่าตัด โดยพบว่ามีประสิทธิภาพ
การรั ก ษาสูง ถึ ง ร้ อยละ 65-99 เมื่ อ เที ย บกับ การผ่ า ตัด เพี ย งอย่า งเดี ย วและมี เปอร์ เซ็ น ต์ ก าร
คืนกลับมาเป็ นแผลเป็ นซ ้าที่น้อย (Klumpar, Murray, & Anscher, 1994; Kovalic & Perez, 1989
) มี ก ลไกการท างานโดยไปกระตุ้น การเกิ ด apoptosis ของเซลล์ fibroblast และส่ ง ผลต่อ การ
จัดเรี ยงตัวของ collagen bundles นอกจากนี ้ยังมีข้อเสีย คือ เมื่อใช้ ไปนานๆแล้ วอาจจะทาให้ เกิด
เป็ นมะเร็งได้ (Borok et al., 1988)
7. การรักษาโดยใช้ เลเซอร์ (Laser Therapy)
การรักษาโดยใช้ เลเซอร์ เป็ นวิธีการใช้ argon และ CO2 laser ซึ่งให้ ผลประสิทธิ ภาพใน
การรักษาแผลเป็ นได้ อย่างไม่คอ่ ยชัดเจน ต่อมาได้ มีการนา pulsed dye laser (PDL) นิยมใช้ ความ
ยาวคลื่นประมาณ 585-595 นาโนเมตร มีกลไกโดยไปกระตุ้นกระบวนการ apoptosis ของเซลล์
fibroblast และกระตุ้นการเสื่ อมและสลาย collagen (Kuo et al., 2005) เพื่ อทาให้ รอยแดงและ
อาการคันลดลง (Karsai, Adrian, Hammes, Thimm, & Raulin, 2007)
2.4 บัวบก (Centella asiatica)
2.4.1 ข้ อมูลทั่วไป
บั ว บกจั ด อยู่ ใ นวงศ์ Apiaceae หรื อ Umbeljiferae มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
Centella asiatica นอกจากนี ้ยังมีชื่ออื่นๆอีก ได้ แก่ Hydrocotyle asiatica L, Hydrocotyle lunata
Lam, Centella coriacea Nannfd เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 6 แสดงลักษณะของบัวบก
ที่มา : (Azis et al., 2017)
2.4.2 ข้ อมูลทางพฤกษศาสตร์
สัณฐานที่มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า ดอกจะมีสีม่วงอ่อนๆ ใบบางและนุ่ม มีสีเขียว เส้ น
ผ่านศูนย์กลางอยูท่ ี่ 2-5 เซนติเมตร กลิ่นคล้ ายใบยาสูบ มีรสขม ก้ านใบยาวที่มาจากส่วนที่เรี ยกว่า
node คล้ ายต้ นกุหลาบและติดกับส่วนที่เรี ยกว่า ไหล (runners) (Arora, Kumar, & Dubey, 2002)
2.4.3 สารออกฤทธิ์ท่ สี าคัญของบัวบก
Asiaticoside, asiatic acid, madecassic acid แล ะ madecassoside (Inamdar,
Yeole, Ghogare, & de Souza, 1996)
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ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสร้ างทางเคมีของ asiaticoside (A), asiatic acid (B),
madecassic acid (C) และ madecassoside (D)
ที่มา : (Pan et al., 2010)
2.4.4 การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics)
ปั จจุ บั น มี ก ารศึ ก ษาทางด้ าน pharmacokinetics จากสารสกั ด บั ว บก ทั ง้ ใน
สั ต ว์ ท ดลองและมนุ ษ ย์ ซึ่ ง การทดลองในมนุ ษ ย์ แ บบ randomized cross-over จ านวน 12
การทดสอบ พบว่าอาสาสมัครสามารถดูดซึม asiaticoside (mixture) จากการให้ แบบ oral dose
ได้ (Brinkhaus et al., 2000) การศึกษาในสัตว์ทดลองแบบ in vivo พบว่ามีการเกิดการเปลี่ยนรูป
จาก asiaticoside ไปเป็ น asiatic acid นัน่ แสดงให้ เห็นว่าความเข้ มข้ นสูงสุดของ asiatic acid ใน
พลาสมาเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทังแบบ
้
single oral administration และ repeated oral dose
และมี ก ารศึก ษาเปรี ย บเที ย บหลัง จากที่ มี ก ารให้ madecassoside, asiaticoside, asiatic acid
และ madecassic acid รวมสาร 4 ชนิด ในหนูทดลองพบว่ามี bio-availability อยู่ในช่วง 30-50%
(van Der Watt & Pretorius, 2001)
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2.4.5 การศึกษาทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics)
การศึ ก ษา pharmacodynamic ของ Centella asiatica มี ก ารศึ ก ษาทั ง้ ในการ
ทดลองแบบ in vitro, in vivo และในสัต ว์ ท ดลอง การศึก ษาแบบ in vitro โดยใช้ ส ารสกัด จาก
บัวบกและ asiaticoside มีอย่างแพร่หลาย เช่น การสมานแผล (wound healing) การป้องกันแผล
(ulcer-protective) เภสัชวิทยาของจิตประสาท (psychoneuro-pharmacological) ฤทธิ์ การต้ าน
จุลชีพ (antimicrobial) และฤทธิ์ การต้ านไวรัส (antiviral) การทดลองแบบ in vivo มีการศึกษาใน
fibroblasts ระดับเซลล์ ชีวเคมี กลไกต่างๆ ตลอดจนทางคลินิกในมนุษย์ พบว่าสารสกัดบัวบกมี
ความเกี่ ยวข้ องในการเร่ ง สมานแผลในสภาวะที่ มี ค วามผิด ปกติข องผิวหนัง ทาให้ granuloma
มีปริ มาณที่ลดลงและทาให้ เพิ่มความทนต่อแรงตึงของแผล นอกจากนี ้ยังพบว่ามีการสังเคราะห์
collagen เพิ่ ม ขึ น้ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนของเซลล์ ใ นชั น้ germ layer และมี ก ารขยายตั ว ของ
keratohyaline granules ในเนือ้ เยื่อแผลเป็ นอีกด้ วย (Brinkhaus et al., 2000) และในการศึกษา
โดยใช้ สตั ว์ทดลอง พบว่า asiaticoside ส่งเสริมและกระตุ้นการสมานแผลในหนูทดลองและยังช่วย
เพิ่มความตึงผิวให้ กับผิวที่พึ่งเกิดใหม่ สามารถรักษารอยแผลเป็ นประเภท hypertrophic scars
และ keloids ได้ โดยลดการเป็ นพังผืดในแผล ป้องกันการเกิดรอยแผลเป็ นใหม่ กลไกของการออก
ฤทธิ์ แ บ่งได้ เป็ น 2 แบบ ได้ แก่ เพิ่ม การสังเคราะห์ collagen และ acidic mucopolysaccharide
และยั บ ยั ง้ ระยะการอั ก เสบ (inflammatory phase) ของ hypertrophic scars และ keloids
นอกจากนี ย้ ั ง สามารถไปรบกวนกระบวนการสร้ างแผลเป็ นโดยเพิ่ ม กิ จ กรรมของเซลล์
myofibroblasts และ immature collagen (Morisset et al., 1987)
2.5 รู ปแบบผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดบัวบกและตารับยาจากบัวบกในปั จจุบัน
1 ครี มบัวบก มีสว่ นประกอบของสารสกัดบัวบก 7% ช่วยสมานแผล ลบรอยแผลเป็ นและ
จุดด่างดา ทาให้ แผลนุม่ เร็วขึ ้น
2 เจลล้ างบัวบก กระตุ้นการสร้ างเนื ้อเยื่อและเซลล์ผิวใหม่ ทาให้ แผลเป็ นจางลง
3 แชมพูบวั บก มีสว่ นประกอบบัวบกสด 20% สมานแผลบนหนังศีรษะ
4 สบูบ่ วั บก 0.75% สมานแผล ทาให้ แผลเป็ นจางลง
5 โทนเนอร์ บวั บก ทาความสะอาดผิวหน้ าและลดรอยแผลเป็ น
6 แคปซูลบัวบก ช่วยขับปั สสาวะและบารุงสมอง (Al-Attar & Duebel, 2006; Brinkhaus
et al., 2000; Tenni et al., 1988)
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เซรัม คือ ผลิตภัณ ฑ์บารุ งผิวประเภทหนึ่งในรู ปแบบสารละลายที่มีความหนืด ที่ได้ รับ
ความนิยมและมีมลู ค่า อาจจัดเป็ นเครื่ องสาอาง ยาหรื อเวชภัณฑ์ขึ ้นอยู่กบั สารสาคัญหรื อสารออก
ฤทธิ์ที่ผสมเข้ าไปว่ามีฤทธิ์ในการรักษา เช่น รักษาแผลหรื อบารุงเพื่อความสวยงาม ยกตัวอย่างเช่น
เซรัมวิตามินอี เซรัมวิตามินซี เซรัมจากสารสกัดพืช เซรัมจากพิษผึ ้ง ซึ่งช่วยในเรื่ องความกระจ่างใส
ลดริ ว้ รอย หน้ าเต่งตึง กระชับ เร่ งผมยาว เร่ งคิ ้วดก ผลิตภัณฑ์ดแู ลบารุ งผิวในรู ปแบบเซรัมมีข้อ
ได้ เปรี ยบมากกว่าผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวอื่นๆ เช่น ครี มหรื อเจล หลายประการ ได้ แก่ มีสารสาคัญหรื อ
สารออกฤทธิ์ ที่ เป็ นส่ ว นประกอบเข้ ม ข้ นกว่ า ปริ ม าณในการใช้ ต่ อ ครั ง้ ที่ น้ อยเพี ย งแค่ ห ยด
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ ของ เซรัม คือ น ้า จึงไม่ เหนียวเหนอะ มีโมเลกุลที่ขนาดเล็กกว่าจึงมีเนือ้
สัม ผัส ที่ เบากว่า ซึม เข้ าผิ วง่าย รวดเร็ วและล า้ ลึกกว่าจึงทาให้ เห็น ประสิท ธิ ภ าพได้ เร็ ว เป็ นต้ น
(Nilsuwankosit et al., 2014) ต ารั บ เซรั่ม โดยทั่วไปจะ ประกอบด้ ว ยน า้ เป็ น องค์ ป ระกอบหลัก
ส า ร บั ฟ เฟ อ ร์ (buffering agent) ไ ด้ แ ก่ sodium citrate, boric acid เป็ น ต้ น ร ว ม ทั ้ ง
พ อ ลิ เม อ ร์ (polymer) เป็ น ส ารเพิ่ ม ค วาม ห นื ด ได้ แก่ poloxamer 188, sodium alginate
gelatin,carbomer เป็ นต้ น และมีสารสาคัญต่างๆที่ออกฤทธิ์ในด้ านการรักษา บารุ งและเพื่อ เพิ่ม
ความสวยงาม
การทดสอบเซรั่ม โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้ แก่ ทางกายภาพและเคมี
ก. การทดสอบทางกายภาพ ได้ แก่ ค่ าความหนื ด มี เหน่ วยเป็ น เซนติพ อยต์ (cP) ใช้
เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ วัด ได้ แ ก่ เครื่ อ งวัด ค่า ความหนื ด แบบต้ า นการหมุ น (Rotational
Brookfield Viscometer) หรื อเครื่ องวัดความหนืด Rheometer, ความเป็ นเนื ้อเดียวกัน ใช้ สายตา
สังเกต, คุณภาพทางจุลินทรี ย์ตามวิธี (มอก. 152-2539) ต้ องไม่มีหรื อต้ องมีจานวนจุลินทรี ย์ตามที่
ได้ กาหนด, ค่าสี L*, a*, b*
ข. การทดสอบทางเคมี ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ใช้ เครื่ อง pH meter ในการ
วัด , การทดสอบความคงตั วในสภาวะเร่ ง ด้ ว ยวิ ธี heating and cooling cycle (4º C เป็ น เวลา
24 ชั่ ว โมง ในเครื่ อ งท าความเย็ น สลั บ กั บ 45º C เป็ นเวลา 24 ชั่ ว โมง ในเครื่ อ ง incubator)
(Kannasood, Rimkeeree, Winitchai, & Tadakittisarn; Nilsuwankosit et al., 2014)
2.6 การศึกษาผลของสารสกัดบัวบกในเซลล์ เพาะเลีย้ ง
ปั จ จุบัน มี การศึกษาความเป็ นพิ ษ ต่อเซลล์ (cytotoxicity) และอัตราการเคลื่ อนที่ ของ
เซลล์ (cell migration) กันอย่างมากมาย ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับเป้าหมายในการนาสารสกัดบัวบกไปใช้
ประโยชน์ จากรายงานพบว่ า มี ก ารศึ ก ษาความเป็ นพิ ษ ต่ อ เซลล์ ป ระสาท PC12 (rat PC12
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pheochromocytoma) และ IMR32 (human IMR32 neuroblastoma) โดยทดสอบกั บ สารสกั ด
บัวบกที่สกัดด้ วย 20% ethanol ที่มีความเข้ มข้ นตังแต่
้ 25-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ประเมินผล
การทดสอบที่ เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง พบว่าความอยู่รอดของเซลล์ (cell availibity) ทัง้ 2 ชนิด
คือ PC12 และ IMR32 มีค่ามากกว่า 85.5% และ 133.3% ตามลาดับ ผลการทดลองชีใ้ ห้ เห็นว่า
สารสกัดบัวบกที่สกัดด้ วย ethanol 20% ที่ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรไม่มี
ความเป็ นพิษต่อเซลล์เมื่อเปรี ยบเทียบกับ control ที่ระดับนัยสาคัญ P > 0.05 (Chen, Jang, Li, &
Surh, 2005) และได้ มีการศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ผิวหนังและการเคลื่อนที่ของเซลล์โดยใช้ สาร
สกัดบัวบกมากมาย มีรายงานการศึกษาการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ผิวหนั ง HDF (human
dermal fibroblast) และ HaCaT (human epidermal cell line) โดยใช้ สารสกัดบัวบกที่สกัดด้ วย
เมทานอลที่ความเข้ มข้ นตังแต่
้ 0.19-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าความอยูร่ อดของเซลล์ทงั ้ 2
ชนิด คือ HDF และ HaCaT มีค่ามากกว่า 90% โดยสารสกัดบัวบกที่สกัดจาก methanol ที่ความ
เข้ มข้ นสูงสุด (100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) แสดงผลร้ อยละความอยู่รอดของ HDF และ HaCat
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น P < 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ control และที่
ความเข้ มข้ นต่าสุด (0.19 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) พบว่า ผลร้ อยละความอยู่รอดของ HDF และ
HaCaT แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P < 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ control
เช่นเดียวกัน ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของ HDF และ HaCat ประเมินผลที่เวลา 40 ชัว่ โมง พบว่า
ให้ ผลที่ เ หมื อ นกั น คื อ สารสกั ด บั ว บกที่ ส กั ด ด้ วย methanol ที่ ค วามเข้ มข้ น 0.2 และ 100
ไมโครกรั ม ต่อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ท าให้ อัต ราการเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ ม ากกว่า PDGF (Platelet-derived
growth factor) ซึ่งเป็ น positive control อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น P < 0.05 (Azis
et al., 2017) นอกจากนี ย้ ังพบว่ามีการศึกษาความเป็ นพิษของสารสกัดบัวบกด้ วยนา้ สารสกัด
บัว บกในรู ป แบบ nano-encapsulation และเจลาติ น ในรู ป แบบ nano-encapsulation ที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น ในช่วง 0.2-1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ท าการทดลองกับ เซลล์ CCD-986sk (human skin
fibroblast cells) พบว่า เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของทุกรูปแบบขึ ้น สารสกัดบัวบกด้ วยน ้ามีความเป็ น
พิ ษ สูง สุด (15%) และเจลลาติน ในรู ป แบบ nano-encapsulation มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่ า สุด (5%)
อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับ control ที่ระดับความเชื่อมัน่ P < 0.01 ในความเข้ มข้ นเดียวกัน คือ
1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะเห็นได้ ว่าสารสกัดบัวบกในรูปแบบ nano-encapsulation มีความเป็ น
พิษต่ากว่าสารสกัดบัวบกด้ วยน ้าที่ความเข้ มข้ นเดียวกัน (Kwon et al., 2012)

บทที่ 3
วิธีการทดลอง
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมี
3.1.1 อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
1. ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ
Memtmert, Germany
2. เครื่ องกลัน่ ระเหยแบบหมุน
BUCHI, Switzerland
3. เครื่ องวัดความเป็ นกรดด่าง
Eutech instruments, Singapore
4. เครื่ องวัดความหนืด
Thermo scientific, Germany
5. เครื่ องบดลดขนาด
FRITSCH, Germany
6. Franz-diffusion cell
Perme gear, USA
7. เครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง Agilent technology, USA
8. เครื่ องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง
Vankel, USA
9. ตู้ปลอดเชื ้อ
Safe FAST Classic 212, Italy
10. หม้ อนึง่ ฆ่าเชื ้อแรงดันไอน ้า
Meditip, TOMY SX-500, USA
11. เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท Molecular Devices, USA
12. กล้ องจุลทรรศน์
Nikon eclipse, Japan
13. ตู้บม่ ภายใต้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์
New Brunswick, England
3.1.2 สารเคมี
1. 95% ethanol
Merck, Germany
2. Dichloromethane
Merck, Germany
3. Butanol
Merck, Germany
4. Glycerin
SL Quality supply LTD PART, Thailand
5. Sodium alginate
BASF, Germany
6. Carbopol 940
BASF, Germany
7. Poloxamer 188
BASF, Germany
8. Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM) Corning, USA
9. Fetal bovine serum (FBS)
Gibco, USA
10. 0.25% Trypsin-EDTA
Gibco, USA
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11. 1% Penicillin-streptomycin
12. สารสกัดบัวบกจากน ้า

Gibco, USA
Specialty Natural Products, Thailand

3.1.3 สมุนไพรและสารสกัดที่ใช้ ในการศึกษา
1. บั ว บ ก (Centella asiatica) จาก ต ล าด องค รั ก ษ์ ต .องค รั ก ษ์ อ .อ งค รั ก ษ์
จ.นครนายก
2. สารสกัดบัวบก ด้ วยน ้าเป็ นตัวทาละลาย (บริษัทสเปลเชียลตี ้ เนเชอรัล โปรดักซ์)
3.1.4 เซลล์ เพาะเลีย้ งที่ใช้ ในการศึกษา
HaCaT (Human epidermal keratinocytes) CLS 300493
3.2. วิธีการทดลอง
3.2.1 การเตรียมสารสกัดบัวบก
1. การเตรี ยมบัวบกแห้ ง
1.1 นาบัวบกส่วนเหนือดินมาล้ าง
1.2 ชัง่ บันทึกน ้าหนักบัวบกสด
1.3 อบด้ วยเครื่ อ ง hot air oven ที่ อุณ หภูมิ 50º C เป็ น เวลา 48 ชั่วโมง บัน ทึก
น ้าหนักที่ชงั่ ได้ หลังอบแห้ ง
1.4 นาบัวบกแห้ งที่ได้ มาบดด้ วยเครื่ อง cutting mill แร่งขนาดรูเปิ ด 2 มิลลิเมตร
1.5 ชัง่ น ้าหนักบัวบกแห้ งที่ทาการบดแล้ วบันทึกน ้าหนักที่ชงั่ ได้
2. การสกัดบัวบกด้ วยวิธีการหมัก (Maceration)
2.1 น าผงบัว บกแห้ งน า้ หนั ก 450 กรั ม มาใส่ ล งใน erlenmeyer flask ขนาด
3 ลิตร
2.2 เติม 95% ethanol ปริมาตร 2 ลิตร หมักเป็ นเวลา 3 วัน
2.3 ท าการกรองสารละลาย (filtrate) ออกจากกากบั ว บกด้ วยกรวยกรอง
(funnel)
2.4 น าสารละลายที่ ไ ด้ ไประเหยแห้ งด้ ว ยเครื่ อง Rotary evaporator อุณ หภู มิ
60° C และระเหยแห้ งบน water bath ตามลาดับ
2.5 นากากบัวบกไปทาการหมักซ ้าอีก 2 ครัง้ โดยเริ่มทาตังแต่
้ ขนตอนที
ั้
่ 2.2-2.4
2.6 นาสารสกัดบัวบกที่ได้ จากการหมักทัง้ 3 ครัง้ มารวมกัน และบันทึกน ้าหนัก
2.7 คานวณหาร้ อยละโดยผลผลิต (yield)
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3.2.2 การแยกสารสกัดบัวบก

1. ละลายสารสกัดบัวบกจากข้ อ 3.2.1 ปริ มาณ 1 กรัม ด้ วย dichloromethane 150
มิลลิลิตร
2. เทสารละลายลงในกรวยแยกขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน ้าลงไป 150 มิลลิลิตร ทา
การเขย่า 1 นาทีแล้ วหยุดพัก 3 นาที จนครบ 1 ชัว่ โมง รอจนแยกออกเป็ น 2 ชัน้
3. ไขเอาสารสกัดบัวบกในชัน้ dichloromethane และสกัดบัวบกในชันน
้ ้า ที่แยกกัน
เป็ น 2 ชันออก
้
โดยต้ องเปิ ดฝาไว้ ในขณะที่ไข
4. นาสารสกัดบัวบกในชัน้ dichloromethane ระเหยในตู้ดูดควัน จนแห้ งสนิท และ
บันทึกน ้าหนักที่ได้
5. นาสารสกัดบัวบกชัน้ นา้ เติม ลงไปในกรวยแยกอันใหม่ เติม butanol ลงไป 150
มิลลิลิตร ทาการเขย่า 1 นาทีแล้ วหยุดพัก 3 นาที จนครบ 1 ชัว่ โมง รอจนแยกออกเป็ น 2 ชัน้
6. ไขเอาสารสกัดบัวบกในชันน
้ า้ และสกัดบัวบกในชัน้ butanol ที่แยกกันเป็ น 2 ชัน้
ออก โดยต้ องเปิ ดฝาไว้ ในขณะที่ไข
7. นาสารสกัดบัวบกในชันน
้ า้ และสกัดบัวบกในชัน้ butanol ระเหยบน water bath
ในตู้ดดู ควันจนแห้ งสนิทและบันทึกน ้าหนักที่ได้
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3.2.3 การวิเคราะห์ หาปริมาณด้ วยวิธีโครมาโทกราฟี แบบเยื่อบางสมรรถนะสูง
(High performance thin Layer chromatography, HP-TLC)
วิเคราะห์หาปริมาณสารสาคัญในสารสกัดบัวบกด้ วยเทคนิค HP-TLC
1. ละลายตั ว อย่ า ง สารสกั ด บั ว บกและสารมาตรฐาน asiaticoside ปริ ม าณ
1 มิลลิกรัม ด้ วย methanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
2. Spot ตัวอย่างและสารสกัดบัวบกลงบน TLC silica gel 60 F254 Glass plates
ขนาด 20x10 เซนติเมตร ปริ มาตร 10 ไมโครลิตร และทาการ spot สารมาตรฐานปริ มาตร 0.5, 1,
2, 4, 8, 16 และ 32 ไมโครลิ ตร ด้ วยเครื่ อง CAMAG Automatic TLC Sampler ขนาดแบรน 0.6
เซนติเมตร เว้ นระยะจากปลายด้ านล่าง 1 เซนติเมตร และเว้ นระยะด้ านข้ างแผ่นทัง้ สองด้ านๆ
ละ 1.5 เซนติเมตร
3. วางแผ่ น TLC plate ใน chromatographic tank โดยใช้ mobile phase เป็ น
chloroform: methanol: water (15:7:1 v/v) ปริ ม าตร 40 มิ ล ลิ ลิ ต ร ระยะทางที่ ส ารเคลื่ อ นที่ 8
เซนติเมตร
4. สังเกตลักษณะของสารที่ แยกได้ ในโครมาโทรแกรม โดยการตรวจสอบภายใต้
แสงอัล ตร้ าไวโอเลตที่ ค วามยาวคลื่ น 254 และ 366 นาโนเมตร สเปรย์ ด้ ว ยน า้ ยาตรวจสอบ
anisaldehyde/H2SO4
5. ให้ ความร้ อนที่ 100-105º C เป็ นระยะเวลา 5-10 นาที และนาไปส่องดูภายใต้ แสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวเคลื่อน 366 นาโนเมตร และแสงธรรมชาติ บันทึกภาพที่ได้
6. สแกนด้ วยเครื่ อง TLC Scanner บันทึกผลและคานวณหาค่า Rf
วิธีคานวณหาค่า Rf
ระยะทางที่สารเคลื่อนที่
Rf =
ระยะทางที่ตวั ทาละลายเคลื่อนที่
วิธีการเตรี ยมน ้ายาพ่น
ผสม anisaldehyde 0.5 มิลลิลิตร ใน glacial acetic acid 10 มิลลิลิตร จากนัน้
เติม methanol 85 มิลลิลิตร และเติม concentrated sulphuric acid 5 มิลลิลิตร (van Der Watt
& Pretorius, 2001)
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3.2.4 การเตรียมตารับเซรั่มจากบัวบก
เตรี ยมตารับเซรัมดังสูตรในตารางที่ 1
1. แบ่งนา้ ออกเป็ น 3 ส่วน เริ่ มจากส่วนที่ 1 ลดอุณหภูมิด้วยการแช่เย็นแล้ วละลาย
poloxamer 188 หรื อเพิ่มอุณหภูมิด้วยการให้ ความร้ อนแล้ วละลาย sodium alginate หรื อละลาย
carbopol 940
2. น าน า้ ส่ ว นที่ 2 ผสมลงไปกั บ propylene glycol, glycerine, Tween 80 และ
vitamin E acetate นาส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ผสมกัน
3. ละลายสารสกัดบัวบกด้ วย alcohol แล้ วผสมลงไป ในสารละลายผสมของส่วนที่
1 และส่วนที่ 2
4. ผสม น า้ ส่ ว น ที่ 3 โดยละลาย sodium citrate, citric acid, methyl paraben
และ disodium EDTA ในต ารั บ ที่ ใ ช้ carbopol 940 ปรั บ ความเป็ นด่ า งให้ แก่ ต ารั บ ด้ ว ย 10%
triethanolamine หลังจากเติมน ้าส่วนที่ 3 แล้ ว
พัฒ นาตารับโดยปรับเปลี่ยนความเข้ มข้ นของ poloxamer 188 ที่ความเข้ มข้ น 2.57.5% ประเภทต่างๆ ของสารสกัดบัวบก และความเข้ มข้ นของสารสกัดบัวบกที่ความเข้ มข้ น 510%
ตาราง 1 แสดงส่วนประกอบของเซรัมสารสกัดบัวบก
ส่วนประกอบ

%w/w

หน้าทีใ่ นตารับ

q.s. to 100%

Vehicle

Poloxamer 188/ sodium
alginate/ carbopol 940

0.25-0.75

Gelling agent

Centella asiatica extract

5-10

Active ingredient

Propylene glycol

3.00

Humectant

Glycerin

3.00

Humectant

Water

(crude extraction or butanol
extraction)
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ตาราง 1 (ต่อ)
ส่วนประกอบ

%w/w

หน้าทีใ่ นตารับ

Tween 80

0.30

Emulsifier

Vitamin E acetate

0.30

Antioxidant

Disodium EDTA

0.05

Chelating agent

Citric acid

0.06

Buffering agent

Methylparaben

0.10

Preservative

Sodium citrate

0.24

Buffering agent

95% ethanol

5.00

Viscosity decreasing agent

ที่มา (Han et al., 2015)
3.2.5 การศึกษาสมบัตทิ างเคมี
วัดความเป็ นกรด-ด่างของเซรัมสารสกัดบัวบกด้ วย pH meter ตัวอย่างละ 3 ซ ้า
3.2.6 การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพ
สังเกตการแยกชันและวั
้
ดความหนืดด้ วย Rheometer ด้ วยหัวแบบ plate and plate
geometry กาหนด shear rate ที่ 0.1-100/sec โดยใช้ ตวั อย่างประมาณ 3 มิลลิลิตร ต่อครัง้ วัดผล
3 ครัง้ ต่อ 1 ตัวอย่าง ประเมินพฤติกรรมการไหลและความหนืดจากกราฟ shear stress กับ shear
rate และกราฟ viscosity กับ shear rate
3.2.7 การศึกษาเสถียรภาพ
ศึ ก ษาเสถี ย รภาพด้ วยวิ ธี heating-cooling cycle จ านวน 6 วัฏ จั ก ร โดยเก็ บ ที่
อุณหภูมิ 4 ºC เป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง และที่อณ
ุ หภูมิ 45 ºC เป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง นับเป็ น 1
วัฏจักร ทาการศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างเคมีในทุก 2 วัฏจักร
3.2.8 การปลดปล่ อยสารสกัด
ศึ ก ษาการปลดปล่ อ ยสารสกั ด ด้ วยวิ ธี Franz diffusion cell โดยใช้ cellulose
acetate membrane และส่ ว น receptor ที่ บ รรจุ phosphate buffer pH 5.5 ตั ง้ water bath ที่
อุณหภูมิ 37 ºC±0.5 ºC และใส่ตวั อย่างลงไปที่ donor ปริ มาณ 0.3 กรัม เก็บตัวอย่างสารละลาย
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ใน receptor ปริ มาตร 6 มิลลิลิตร แบบเติมทดแทน ที่ช่วงเวลา 10 นาที ถึง 2 ชั่วโมง มาทาการ
วิเคราะห์สารสกัดด้ วยเทคนิค UV-Vis spectrophotometry ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร
3.2.9 การศึกษาการซึมผ่ านของสารสกัดบัวบกทางผิวหนัง
ศึกษาการซึม ผ่านของสารสกัดบัวบกทางผิวหนังด้ วย Franz diffusion cell โดยใช้
หนังลูกหมูตายแรกเกิด และส่วน receptor ที่บรรจุ phosphate buffer pH 7.4 ตัง้ water bath ที่
อุณ หภู มิ 37 ºC และใส่ ตัว อย่ า งลงไปที่ donor ปริ ม าณ 0.3 กรั ม เก็ บ ตัว อย่ า งสารละลายใน
receptor ปริ ม าตร 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ ช่ ว งเวลา 10 นาที ถึ ง 2 ชั่ว โมง มาท าการวิ เคราะห์ ป ริ ม าณ
สารส าคัญ ด้ วยเทคนค UV-Vis spectrophotometry ที่ ค วามยาวคลื่ น 280 นาโนเมตร และ
HPTLC ที่ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร
3.2.10 การเพาะเลีย้ งเซลล์ (cell culture)
เซลล์ ที่ น ามาใช้ ในการเพาะเลี ย้ งและทดสอบ คื อ HaCaT (human epidermal
keratinocyte)
1. ละลายเซลล์ เพาะเลี ย้ งที่ แ ช่ แ ข็ ง ด้ ว ย water bath ที่ อุณ หภู มิ 37 ºC ท าความ
สะอาด vial ด้ วย 70% ethanol
2. เปลี่ ย นถ่ า ย cell suspension ลงใน centrifuge tube ที่ มี อ าหารเลี ย้ งเซลล์
DMEM ปริมาตร 10 มิลลิลิตรนาไปปั่ นเหวี่ยงที่ ความเร็วรอบ 3,500 rpm เป็ นเวลา 5 นาที เปลี่ยน
ถ่ายส่วน supernatant ออก ใช้ นิ ้วเคาะ vial
3. เติมอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้ วย 10% Fetal
Bovine Serum (FBS) กับ 1% penicillin และ streptomycin ลงใน centrifuge tube
4. เตรี ยม T-flask ที่ มี อาหารเลี ย้ งเซลล์ DMEM ป ริ ม าตร 10 มิ ลลิ ลิ ต ร ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 10% FBS กับ 1% penicillin และ streptomycin
5. เปลี่ ย นถ่ า ย cell suspension ใส่ ล งใน T-flask ที่ เ ตรี ย มไว้ บ่ ม ใน 5% CO2
incubator ที่อุณหภูมิ 37 ºC เปลี่ยนถ่ายอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ใหม่หลังจากบ่มได้ 24 ชัว่ โมง
และเปลี่ยนถ่ายอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ทุก 48 ชัว่ โมงก่อนทาการ subculture/passaging เมื่อมี
ความหนาแน่นของเซลล์ 70-80% ของพื ้นที่ผิวภาชนะ
การ sub culture/passaging
1. เปลี่ยนถ่ายอาหารเลี ้ยงเซลล์ออก ทาการล้ างเซลล์ด้วย PBS (phosphate buffer
saline) ปริ มาตร 5 ml และทาการเปลี่ยนถ่ายออก เติม Trypsin-EDTA 0.25% ลงไป 3 มิลลิลิตร
นาไปบ่มใน 5% CO2 incubator ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 3-5 นาที
2. ส่องภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตลักษณะของเซลล์
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3. เติ ม อาหารเลี ย้ งเซลล์ DMEM ลงไป 4 มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อหยุ ด กระบวนการ
Trypsonization
4. เตรี ยม T-flask ที่มีอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้ วย
10% FBS กับ 1% penicillin และ streptomycin
5. เปลี่ ยนถ่าย cell suspension ปริ ม าตร 7 มิ ลลิ ลิตร ใส่ลงใน T-flask ที่ เตรี ยมไว้
บ่มใน 5% CO2 incubator ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC
การนับเซลล์ด้วย Haemocytometer
1. หลังจากกระบวนการ trypsonization แล้ ว ทาการเปลี่ ยนถ่าย cell suspension
ลงใน eppendorf
2. เตรี ยม trypan blue 2 หยดๆ ละ 10 ไมโครลิตร แยกกันบนแผ่นพาราฟิ ล์ม
3. ทาการเจือจาง 4 เท่า โดยเปลี่ยนถ่าย cell suspension ปริ ม าตร 10 ไมโครลิตร
ลงบนแผ่นพาราฟิ ล์มผสมกับ trypan blue จานวน 2 หยดๆ ละ 10 ไมโครลิตร ที่ได้ ทาการเตรี ยมไว้
4. เป ลี่ ยน ถ่ า ย trypan blue-cell suspension ป ริ ม าตร 10 ไม โค รลิ ต ร ลงใน
haemocytometer แล้ ว น าไปส่อ งภายใต้ ก ล้ อ งจุล ทรรศน์ ท าการนับ เซลล์ แ ละค านวณดังสูต ร
ต่อไปนี ้ (Lindee, 2007; Liu et al., 2011; Thibodeaux et al., 1992)
ปริมาณเซลล์ (cell/ml)

= ค่าเฉลี่ยของ cell/square × dilution factor × 104

3.2.11 การศึกษาความเป็ นพิษต่ อเซลล์ (cytotoxicity) ด้ วยวิธี MTS assay
1. เปลี่ยนถ่ายเซลล์เพาะเลี ้ยงที่มีปริ มาณของเซลล์เท่ากับ 5,000 เซลล์ตอ่ หลุม ลงใน
96 well plate ที่ มี อ าหารเลี ย้ งเซลล์ DMEM ที่ ป ระกอบด้ ว ย 10% FBS กับ 1% penicillin และ
streptomycin บ่ม ใน 5% CO2 incubator ที่ อุณ หภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จนเซลล์ เจริ ญ
และเกาะบนผิวภาชนะที่ใช้ เพาะเลี ้ยง (monolayer)
2. เปลี่ยนถ่ายอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ออก เติมสารละลายตัวอย่างที่ เจือจางด้ วย
อาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ที่แต่ละความเข้ มข้ น ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร และใช้ อาหารเลี ้ยงเซลล์
DMEM เป็ น control บ่มใน 5% CO2 incubator ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
3. เปลี่ยนถ่ายสารละลายตัวอย่างที่เจือจางด้ วยอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ออก ล้ าง
เซลล์ด้วย PBS ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร จานวน 2-3 ครัง้ เติมอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ลงไปหลุมละ
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100 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย MTS ปริ มาตร 20 ไมโครลิตร บ่มใน 5% CO2 incubator ที่
อุณหภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
4. นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ องเครื่ องวัด
ค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ทาการทดสอบละ 5 ซ ้า (n = 5)
5. สร้ างกราฟร้ อยละการรอดชีวิตของเซลล์และคานวณหาค่าความเข้ มข้ นของสาร
ตัวอย่างที่ทาให้ เซลล์ตายร้ อยละ 50 หรื อค่า IC50
ร้ อยละการรอดชีวิตของเซลล์ =

𝐴 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 490
𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 490

×100

โดยที่
A sample 490 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์ที่ทาการทดสอบกับตัวอย่างที่ 490
นาโนเมตร
A control 490 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่ม ควบคุมที่ 490 นาโนเมตร (Malich,
Markovic, & Winder, 1997)
3.2.12 การศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ (cell migration) ด้ วยวิธี Scratch
assay test
1. เปลี่ยนถ่ายเซลล์เพาะเลี ้ยงที่มีปริ มาณของเซลล์เท่ากับ 1.2 × 104 เซลล์ต่อหลุม
ลงใน 24 well plate ที่ มี อาหารเลี ย้ งเซลล์ DMEM ที่ ป ระกอบด้ วย 10% FBS กับ 1% penicillin
และ streptomycin บ่ม ใน 5% CO2 incubator ที่ อุณ หภู มิ 37 ºC เป็ น เวลา 24 ชั่วโมง จนเซลล์
เจริญและเกาะบนผิวภาชนะที่ใช้ เพาะเลี ้ยง (monolayer)
2. เปลี่ยนถ่ายอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ที่ประกอบด้ วย 10% FBS กับ 1% penicillin
และ streptomycin ออก เติ ม อาหารเลี ย้ งเซลล์ ใ หม่ หลุม ละ 500 ไมโครลิ ต ร บ่ ม ใน 5% CO2
incubator ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และเปลี่ยนถ่ายอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ออก
3. เติม สารละลายตัวอย่างซึ่ง ผสมอยู่ในอาหารเลี ย้ งเซลล์ DMEM ที่ ความเข้ ม ข้ น
ต่างๆ ที่ได้ ทาการคัดเลือกไว้ จากการทาการศึกษาก่อนหน้ านี ้ หลุมละ 500 ไมโครลิตร บ่มใน 5%
CO2 incubator ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง และเปลี่ยนถ่ายสารละลายตัวอย่างซึ่งผสม
อยูใ่ นอาหารเลี ้ยงเซลล์ออก
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4. ล้ างเซลล์ด้วยอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ที่ไม่มี FBS ใช้ SPLScartm Scratcher ขีด
ตรงกลางของแต่ละหลุมและล้ างเซลล์ที่หลุดออกด้ วยอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM ที่ไม่มี FBS
5. ถ่ายภาพรอยขีดตรงกลางของแต่ละหลุมโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ (Nikon eclipse)
6. บ่มใน 5% CO2 incubator ที่อุณหภูมิ 37 ºC และถ่ายภาพที่เวลา 0, 24 และ 48
ชัว่ โมง
7. วัดพื ้นที่ระยะห่างของเซลล์ด้วยโปรแกรม CellSens Standard
8. ทาการทดสอบ 3 ซ า้ และคานวณหาค่าร้ อยละการเคลื่อนที่ ของเซลล์ (relative
migration) (Fronza, Heinzmann, Hamburger, Laufer, & Merfort, 2009)
ร้ อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์ =

พื ้นที่ระยะห่างของเซลล์ในวันแรก − พื ้นที่ระยะห่างของเซลล์ในวันถัดไป
พื ้นที่ระยะห่างของเซลล์ในวันแรก

×100
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บทที่ 4
ผลการดาเนินวิจัย
การพัฒนาเซรัมจากสารสกัดบัวบกเพื่อใช้ รักษาแผลเป็ นชนิดลึกบุ๋ม (depressed scar)
ได้ ทาการตัง้ ตารับและพัฒ นาตารับเซรั่ม พื น้ ฐานที่ มี ลักษณะทางกายภาพใส ไม่แยกชัน้ และมี
เสถียรภาพที่ดีเพื่อนาไปพัฒ นาเป็ นตารับเซรั่มผสมสารสกัดบัวบก โดยใช้ สารสกัดบัวบกที่มีการ
แยกสารสกัดเพื่อแยกสารอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มสารออกฤทธิ์ออกจากสารสกัดบัวบก ซึง่ สารกลุ่มนี ้อาจจะ
มีผลต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพของตารับและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตารับเซรั่มผสมสาร
สกัดบัวบกจึงทาการศึกษาการปลดปล่อยสารสกัดและการซึมผ่านของสารสกัด ทดสอบความเป็ น
พิษต่อเซลล์และศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ของตารับสารสกัดบัวบก
4.1 ผลการสกัดและแยกสารสกัดบัวบก
การแยกสารสกัด บัว บกจากบริ ษั ท (commercial extract) ใช้ ตัวท าละลาย (solvent)
3 ชนิด ได้ แก่ ไดคลอโรมีเทน น ้าและบิวทานอล จากผลการทดลองพบว่า ร้ อยละปริ มาณสารสกัด
(yield) ของสารสกัดบัว บกที่แยกจากน ้ามีร้อยละปริ มาณสารสกัดสูงที่สุด รองลงมาคือ สารสกัด
จากการแยกสกัด ด้ ว ยบิ ว ทานอลและสารสกัด จากการแยกด้ ว ยไดคลอโรมี เทน ตามล าดับ
(ตาราง 2) สารสกัดบัวบกมีสารที่ออกฤทธิ์ในการรักษารอยแผลเป็ น ได้ แก่ asiaticoside และสาร
ในกลุ่ม glycoside อื่ น ๆ (Morisset et al., 1987) เมื่ อผ่านการแยกสกัด ควรอยู่ในชัน้ ของตัวท า
ละลายบิวทานอล เนื่องด้ วยหลักการ like dissolve like ที่กล่าวว่าสารที่มีสภาพขัวเหมื
้ อนกันจะถูก
ดูดมาอยู่ด้วยกัน (Conover, 2009) อะเซียติโคไซด์และสารในกลุ่ม glycoside เป็ นสารกลุ่มกึ่งมีขวั ้
(semipolar substance) จึงถูกแยกสกัดไปอยู่ในชันของบิ
้
วทานอลที่มีขวมากกว่
ั้
าไดคลอโรมีเทน
แต่มีขวต
ั ้ ่ากว่าน ้า ในขณะที่คลอโรฟิ ลล์จะไปอยูใ่ นชันไดคลอโรมี
้
เทน เนื่องด้ วยความเป็ นสารที่มีขวั ้
ต่า (non-polar substance) (Wasielewski et al., 1990) ทาให้ สงั เกตพบชันไดคลอโรมี
้
เทนเป็ นสี
เขียวเมื่อผ่านการแยกสกัด
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ตาราง 2 แสดงร้ อยละปริมาณสารสกัดของสารสกัดบัวบกเมื่อเทียบกับน ้าหนักแห้ ง
ชันของตั
้
วละลาย

ร้ อยละปริมาณสารสกัด (%)
สารสกัดบัวบกจาก

สารสกัดบัวบกจากบริษัท

ห้ องปฏิบตั กิ าร
Water

41.62±0.19

81.15±0.22

Butanol

8.80±0.06

12.21±0.12

Dichloromethane

23.12±0.12

1.41±0.08

4.2 ผลการพัฒนาตารับและเสถียรภาพของเซรั มจากสารสกัดบัวบก
การพัฒ นาตารับเซรัม ได้ ทาการศึกษาผลของชนิดพอลิเมอร์ ซึ่งเป็ นสารให้ ความหนื ด
(gelling agent) โด ย ศึ ก ษ า พ อ ลิ เม อ ร์ 3 ช นิ ด ได้ แ ก่ sodium alginate, poloxamer 188
และ carbopol 940 ตารับเซรัม ที่มี sodium alginate ในความเข้ ม ข้ น 0.25%, 0.5% และ 0.75%
โดยนา้ หนัก มี ลักษณะทางกายภาพที่ใสและขุ่นเมื่อความเข้ ม ข้ นมากขึน้ แต่มี สีเหลืองเข้ ม ตาม
ปริ ม าณ sodium alginate ที่ ม ากขึน้ เนื่ อ งจาก sodium alginate ที่ น ามาใช้ ตัง้ ต ารับ นัน้ มี ผ งสี
น ้า ต า ล แ ล ะ ต า รั บ ที่ ได้ จ า ก sodium alginate มี pH อ ยู่ ใน ช่ ว ง 5.5-5.8 (ต า รา ง ที่ 3)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับตารับเซรัมที่มี poloxamer 188 เป็ นสารเพิ่มความหนืด แม้ จะได้ pH ของตารับ
ใกล้ เคี ย งกับ sodium alginate แต่ต ารั บ ที่ ไ ด้ จ ะไม่ มี สี ต ารั บ จะเริ่ ม ขุ่น เมื่ อ ใส่ poloxamer 188
มากกว่า 0.5% โดยนา้ หนัก (ตาราง 3) เพราะเนื่องจากเมื่อปริ มาณ poloxamer 188 มากขึน้ แต่
ปริ ม าณนา้ ในตารับเท่าเดิม จึงเกิดการแย่งจับกับนา้ ระหว่าง poloxamer 188 และสารช่วยทาง
เภสัชกรรมอื่นในตารับ ได้ แก่ สารจาพวกเกลือ และสารให้ ความชุ่มชื ้น ทาให้ เกิดการขุ่น (Bodratti
& Alexandridis, 2018) สาหรับการเตรี ยมตารับด้ วย carbopol 940 จะได้ ตารับที่มี pH สูงที่สุด
(> 7.5) (ตารางที่ 3) เนื่องจาก carbopol 940 เกิดการพองตัวขึ ้นกลายเป็ นเจลที่ pH เป็ นกลางเมื่อ
เติ ม triethanolamine โดย carbopol 940 เริ่ ม จะก่ อ ตั ว เป็ นเจลที่ pH มากกว่ า 5.5 (Islam,
Rodríguez-Hornedo, Ciotti, & Ackermann, 2004)
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ดังนัน้ เมื่อเปรี ยบเทียบ pH ของตารับเซรัมจากการเตรี ยมด้ วยพอลิเมอร์ 3 ชนิด พบว่า
ตารับเซรัมที่ เตรี ยมจาก sodium alginate และ poloxamer 188 มี ค่า pH เหมาะสม เนื่องด้ วยมี
ค่ า pH ใกล้ เคี ย งกั บ ผิ ว หนั ง (Wilhelm, Cua, & Maibach, 1991) คื อ มี pH อยู่ ใ นช่ ว ง 5.5-5.8
แต่ sodium alginate มีสีเหลืองและขุ่น ทาให้ ไม่น่าใช้ และสีอาจจะไปผสมกับสีของสารสกัดส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ ต่อไป ในขณะที่ poloxamer 188 มีลักษณะทางกายภาพที่
ดีกว่า คือ ใสและไม่มีสี จึงเหมาะสมนามาเป็ นสารเพิ่มความหนืดของเซรัมจากสารสกัดบัวบกใน
ความเข้ มข้ นต่ากว่า 0.5% w/w
มี การศึกษาปริ ม าณสารช่วยเพิ่ ม ความหนื ดที่ เหมาะสมของผลิ ต ภัณ ฑ์ เซรัม โดยน า
พอลิเมอร์ Carbopol® Ultrez 10 เป็ นสารช่วยให้ ความหนืดเช่นเดียวกับตารับเซรัม จากสารสกัด
บัวบกที่เตรี ยมขึน้ ในความเข้ ม ข้ น 0.1% และ 0.2% โดยนา้ หนัก พบว่าเซรัมตารับ ที่ใช้ พ อลิเมอร์
Carbopol® Ultrez 10 ในความเข้ ม ข้ น 0.1% โดยน า้ หนัก ไม่ เกิ ด การแยกชัน้ และตกตะกอน
และในความเข้ ม ข้ น 0.2% โดยน า้ หนัก ไม่เป็ น เนื อ้ เดี ย วกั น มี ความหนื ด มากกว่าเนื่ อ งจากมี
ปริ มาณ Carbopol® Ultrez 10 ที่มากกว่า และมีคา่ pH อยูใ่ นช่วง 6.6-7.3 (Nilsuwankosit et al.,
2014) ดังนันความเข้
้
มข้ นของสารเพิ่มความหนืดของตารับเซรัม จึงส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ
ของตารับเซรัมได้
ตาราง 3 แสดงผลของตารับเซรัมพื ้นฐานที่เตรี ยมจากพอลิเมอร์ ที่ความเข้ มต่างๆ
ชนิดของพอลิเมอร์ และ
ความเข้ มข้ น (%)
Sodium alginate

Poloxamer 188

Carbopol 940

0.25
0.50
0.75
0.25
0.50
0.75
0.25
0.50
0.75

ลักษณะทางกายภาพ
ความใส
สี
ใส
เหลืองอ่อน
ขุน่
เหลืองอ่อน
ขุน่
เหลืองส้ ม
ใสมาก
ไม่มีสี
ใสมาก
ไม่มีสี
ขุน่
ขาว
ใส
ขาว
ใส
ขาว
ใส
ขาว

Shear rate (s-1)
5
1.62±0.22
7.97±0.46
9.39±0.87
3.02±0.56
3.11±0.49
3.24±0.25
> 19000
> 44000
> 49000

100
1.03±0.01
1.58±0.08
2.00±0.26
1.12±0.37
1.16±0.11
1.24±0.25
> 1500
> 3500
> 3600

pH
5.75±0.020
5.48±0.015
5.42±0.025
5.77±0.011
5.74±0.010
5.70±0.030
7.65±0.035
7.62±0.015
7.60±0.040
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เมื่ อ ผสมสารสกั ด บัว บกจากบริ ษั ท พบว่ า ต ารั บ เซรั ม ที่ ผ สม 5%, 7.5% และ 10%
โดยนา้ หนัก มีลกั ษณะทางกายภาพที่มีสีน ้าตาลที่เข้ มขึ ้นตามความเข้ มข้ นของสารสกัดที่เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากการสารสกัดมีสีเขียวอมน ้าตาล (ตาราง 4) เมื่อเปรี ยบเทียบเซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของ
สารสกัด บัวบกจากบริ ษั ท และ 5% โดยน า้ หนัก ของสารสกัด จากการแยกสกัด ด้ วยบิวทานอล
(butanol extract) พบว่าเซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอลมีสี
ที่อ่อนกว่า เนื่องจากการแยกสารสกัดทาให้ สารมีสีถกู แยกสกัดออกมาในชันของไดคลอโรมี
้
เทนซึ่ง
เป็ นคนละตัวทาละลายกับชัน้ ตัวทาละลายสาหรับสารออกฤทธิ์ และเนื่องจากไม่ได้ ทาการแยก
สกัดสารออกจากสารสกัดในเซรัม ที่ มี 5% โดยนา้ หนักของสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิ บัติการ
(in-house crude extract) จึงทาให้ ตารับมีสีเขียวเข้ มและทึบแสง (ตาราง 4)
ตาราง 4 แสดงลักษณะทางกายภาพของตารับเซรัมที่ความเข้ มข้ นและประเภทต่างๆ
ประเภทและความเข้ มข้ นของสารสกัด

ลักษณะทางกายภาพ
ความใส

สี

5% สารสกัดบัวบกจากบริษัท

ใส

น ้าตาล

7.5% สารสกัดบัวบกจากบริษัท

ใส

น ้าตาล

10% สารสกัดบัวบกจากบริษัท

ใส

น ้าตาล

5% สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล

ใส

น ้าตาลอมเหลือง

5% สารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั กิ าร

ทึบ

เขียวเข้ ม

เมื่อใส่สารสกัดบัวบกลงไปในตารับ พบว่าตารับเซรัมที่มีสารสกัดบัวบกทุกตารับมีคา่ pH
ที่ ต่าลง (ตาราง 5) อยู่ในช่วง 3.9-4.6 อาจส่งผลระคายเคือ งต่อผิ วหนัง (Wilhelm et al., 1991)
และตารับเกิ ดการแปรปรวนของ pH เมื่ อทดสอบเสถี ยรภาพ จึงปรับเปลี่ ยนอัตราส่วนของสาร
บัฟเฟอร์ (buffering agent) ได้ แก่ sodium citrate และ citric acid เพื่ อให้ บฟั เฟอร์ ในตารับ มีค่า
ความจุบฟั เฟอร์ (buffer capacity) สูงขึ ้น เพราะเมื่อตารับเซรัมมีคา่ ความจุบฟั เฟอร์ เพิ่มขึ ้นส่ง ผล
ให้ ต ารั บ เซรั่ ม ที่ ส ามารถตรึ ง ค่ า pH ไม่ ให้ เปลี่ ย นแปลงไปมาก (Jørgensen & Mejer, 1977)
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(ตาราง 5) ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนสารบัฟเฟอร์ จงึ ทาให้ เซรัมจากสารสกัดบัวบกทุกตารับมีคา่
pH อยู่ในช่วง 5-6 ซึ่งใกล้ เคียงกับค่า pH ของผิวหนัง (ตาราง 5) เสถียรภาพของตารับเซรัมที่ไม่มี
สารสกัดบัวบกและตารับเซรัม ที่มี 5%, 7.5% และ 10% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท
พบว่ามี เสถี ยรภาพที่ดี เนื่องจากค่า pH ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดการแยกชัน้ เมื่ อผ่านไป
6 cycles และความเข้ มข้ นที่เพิ่มขึ ้นของสารสกัดไม่สง่ ผลต่อเสถียรภาพ และเมื่อเปรี ยบเทียบตารับ
เซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล
และสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการ พบว่าตารับเซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการ
แยกสกัดด้ วยบิวทานอล มีเสถียรภาพที่ดีเทียบเท่ากับตารับเซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของสารสกัด
บั ว บกจากบริ ษั ท ยกเว้ นเซรั ม ที่ ป ระกอบด้ วย 5% โดยน า้ หนั ก ของสารสกั ด บั ว บกจาก
ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร พบเสถี ย รภาพที่ ไ ม่ ดี เกิ ด การแยกชัน้ ตัง้ แต่ 4 cycles อาจเนื่ อ งมาจาก 5%
โดยนา้ หนักสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการ มีสารที่ ส่งผลต่อเสถียรภาพของเซรัม และทาการ
แยกสกัดสารในชันไดคลอโรมี
้
เทนเปรี ยบเทียบระหว่างสารสกัดบัวบกจากบริ ษัทกับสารสกัดบัวบก
จากห้ อ งปฏิ บัติก าร พบว่า สารในชัน้ ไดคลอโรมี เทนของสารสกัด บัวบกจากห้ อ งปฏิ บัติก ารมี
ปริมาณมากกว่า ซึง่ ในสารสกัดชันไดคลอโรมี
้
เทนมีสารสีเขียว คือ คลอโรฟิ ลด์ ออกมากับไดคลอโร
มี เทนด้ ว ย ดัง นัน้ สารในกลุ่ม นี จ้ ึ ง น่ า จะส่ ง ผลรบกวนต่ อ เสถี ย รภาพทางกายภาพของต ารั บ
สมมุติฐานยืนยันด้ วยตารับผสม 5% สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอลที่สกัดสารในกลุ่มนี ้
ออก ที่ไม่เกิดอเสถียรภาพทางกายภาพ (ตาราง 5)
ความหนืดของตารับเซรั่มที่ไม่มีสารสกัดและตารับเซรัมที่มีสารสกัดต่างกัน พบว่าการ
เติมสารสกัดบัวบกทาให้ ตารับมีความหนืดขึ ้นเล็กน้ อย (ตาราง 6) และเมื่อเปรี ยบเทียบความหนืด
ของเซรัม ที่ มี 5%, 7.5% และ 10% โดยนา้ หนักของสารสกัด บัวบกจากบริ ษั ท พบว่าไม่ต่างกัน
ความเข้ มข้ นของสารสกัดไม่มีผลต่อความหนืด เมื่อเปรี ยบเทียบความหนืดของตารับเซรัมที่เติม
5% สารสกัดบัวบกเท่ากัน ระหว่างสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทา
นอลและสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการก็ได้ ความหนืดไม่แตกต่างกัน (ตาราง 6) มีการศึกษา
ผลของสารสกัดต่อความหนืดของตารับครี มที่ผสมสารสกัดจากพืช ได้ แก่ ชะเอมเทศ แปะก๊ วย บัว
หลวง พบว่าความหนืดของตารับลดลงเมื่อใส่สารสกัดจากพืช เป็ นเพราะสารสกัดทาการเจือจาง
ด้ วยนา้ ทาให้ เป็ นการเพิ่ ม นา้ ในวัฏ ภาคนา้ ของครี ม จึงส่ง ผลให้ ค วามหนื ด ของตารับ ลดลง (Di
Mambro & Fonseca, 2005) ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ องกั บ งานทดลองนี ซ้ ึ่ ง เป็ นต ารั บ เซรั่ ม ที่ มี น า้ เป็ น
องค์ประกอบหลัก
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เมื่อนาตารับเซรัมมาศึกษาเสถี ยรภาพทางกายภาพ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของความ
หนืดกับตารับที่ไม่เติมสารสกัดบัวบก (ตาราง 6) เมื่อเติมสารสกัดประเภทต่างๆ ลงไปในตารับเซรัม
พบเพียงตารับผสมสารสกัด 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการที่มีความหนืด
ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อทดสอบด้ วย shear rate 5/s เนื่องด้ วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิด
การแยกชันของต
้
ารับ 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการ เมื่อผ่านการทดสอบ
เสถียรภาพไป 4 cycles (ตาราง 5) ทาให้ เกิดการแยกตัวของสารเพิ่มความหนืด (gelling agent)
ออกมาจากสารอื่นในตารับทาให้ ความหนืดลดลงอย่างชัดเจน
ตาราง 5 แสดงผลของสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของเซรัมจากสารสกัดบัวบก

หมายเหตุ: - คือ ไม่เกิดการแยกชัน;้ + คือ เกิดการแยกชัน้
Before คือ ก่อนการปรับเปลี่ยนสารบัฟเฟอร์ ; After คือ หลังจากการปรับเปลี่ยนสารบัฟเฟอร์
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ตาราง 6 แสดงผลเสถียรภาพของตารับเซรัมจากสารสกัดบัวบก
Shear rate
(s-1)

5

100

Cycle

Serum
without
Centella
asiatica
extract

Viscosity
(CPs)
5%
7.5%
10%
5% butanol 5% in-house
commerci commercial commercial
extract
crude
al extract
extract
extract
extract

initial

3.11±0.49

5.09±0.17

5.12±0.35

5.80±0.41

4.68±0.24

4.69±0.28

2 cycles

3.14±0.67

5.66±0.45

5.67±0.78

6.80±0.31

3.72±0.54

2.59±0.29

4 cycles

3.41±0.16

5.42±0.51

3.34±0.44

5.78±0.54

3.08±0.48

1.41±0.13

6 cycles

3.49±0.52

5.57±0.69

3.35±0.16

5.55±0.26

3.38±0.13

1.25±0.38

initial

1.16±0.11

1.54±0.12

1.74±0.17

1.81±0.15

1.06±0.05

1.23±0.13

2 cycles

1.07±0.08

2.07±0.10

1.44±0.07

1.41±0.06

1.36±0.05

1.42±0.09

4 cycles

1.06±0.17

1.45±0.08

1.68±0.14

1.45±0.09

1.14±0.11

1.18±0.08

6 cycles

1.10±0.05

1.36±0.03

1.68±0.05

1.94±0.12

1.17±0.09

1.13±0.09
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4.3 ผลการปลดปล่ อยและการซึมผ่ านของเซรั่มจากสารสกัดบัวบก
จากการศึก ษาการปลดปล่ อ ยสารสกัด โดยเปรี ย บเที ย บต ารั บ ที่ ผ สมสารสกัด บัว บก
ประเภทต่างๆ พบว่าการปลดปล่อยของสารสกัดที่เวลา 10-60 นาที ของเซรัมที่ประกอบด้ วย 7.5%
โดยน า้ หนั ก ของสารสกั ด บั ว บกจากบริ ษั ท ปลดปล่ อ ยได้ เร็ ว กว่ า สารสกั ด ชนิ ด เดี ย วกั น ที่
ประกอบด้ ว ยสารสกัด 10% และ 5% โดยน า้ หนัก (ภาพประกอบ 8) ตามหลัก การแพร่ ก าร
ปลดปล่อยสารสกัดจากตารับที่มี ความเข้ มข้ นของสารสกัดที่สงู กว่าจะเกิดการปลดปล่อยสารสกัด
ได้ เร็ วกว่า ผลการทดลองนี ต้ ่างจากงานวิจัยที่ ทดสอบการปลดปล่อยสารส าคัญ จากแผ่นแปะ
สมุ น ไพรบัว บกด้ ว ยวิ ธี เดี ย วกัน พบว่ า แผ่ น แปะสมุ น ไพรบัว บกมี ก ารปลดปล่ อ ยสารส าคัญ
madecassoside และ asiaticoside หมดที่เวลา 135 นาที และ 180 นาที ตามลาดับ และตารับที่
มี สารสกัด 1% ปลดปล่อยได้ เร็ วกว่าตารับ ที่ มี สารสกัด 2% ซึ่งหากมี การเติม สารสกัดสมุนไพร
เพิ่มขึ ้น ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสมุนไพรจะมีการปลดปล่อยที่นานขึ ้น (Prasertwaree, Mingmuang,
Thongdee, Onthong, & Chansuwanich) ทัง้ นี อ้ าจเพราะตารั บ เซรั ม ที่ ป ระกอบด้ วย 10% โดย
น ้าหนักของ crude extract มี ขีดจากัดการละลายใน phosphate buffer medium จึงทาให้ มีการ
ปลดปล่อยสารสกัดที่ช้ากว่าในเซรัมที่มี 7.5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริษัท
เมื่อเปรี ยบเทียบการปลดปล่อยสารสกัดบัวบกที่เวลา 10-60 นาที ระหว่างเซรัมบัวบกที่มี
5% โดยนา้ หนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล กับ 5% โดยนา้ หนักของสารสกัด
บัวบกจากบริ ษัท พบว่าตารับที่ประกอบด้ วย 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วย
บิวทานอล ปลดปล่อยได้ เร็ วกว่าเพี ยงเล็กน้ อยเท่านัน้ และทุกตารับเกิดการปลดปล่อยสารสกัด
อย่างสมบูรณ์หลังจากเวลา 2 ชัว่ โมง (ภาพประกอบ 8)

Cumulative drug release (%)

120
5% by weight of the
commercial crude
extract
7.5% by weight of the
commercial crude
extract
10% by weight of the
commercial crude
extract

100
80
60
40
20
0
0

30

60
Time (min)

90

120

ภาพประกอบ 8 แสดงแสดงการปลดปล่อยสารสกัดของเซรัมทีป่ ระกอบด้วยสารสกัดแต่ละชนิด

33
การซึ ม ผ่ า นของสารสกั ด ที่ เ วลา 10-300 นาที ของเซรั ม ที่ วิ เ คราะห์ ด้ วยวิ ธี UVspectrophotometry พบว่า เซรั่มที่ประกอบด้ วย 7.5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท
สามารถซึมผ่านได้ เร็ วกว่าเซรัมที่ประกอบด้ วยสารสกัด 10% และ 5% ตามลาดับ สาเหตุที่ตารับ
เซรัม ที่ ประกอบไปด้ วย 10% โดยนา้ หนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท มี การซึม ผ่านน้ อยกว่า
ต ารั บ เซรั ม ที่ มี 7.5% โดยน า้ หนัก ของสารสกัด บัว บกจากบริ ษั ท อาจเพราะขี ด การละลายใน
phosphate buffer medium เช่ น เดี ย วกั บ การทดสอบ การปลดปล่ อ ยสารสกั ด และ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบการซึมผ่านของสารสกัดเซรัมที่มีสว่ นประกอบของ 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบก
จากบริ ษั ท กับ 5% โดยน า้ หนัก ของสารสกัด จากการแยกสกัด ด้ ว ยบิ ว ทานอล พบว่า ต ารั บ ที่
ประกอบด้ วย 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท ซึมผ่านได้ เร็ วกว่า (ภาพประกอบ 9)
เนื่องด้ วยผิวหนังลูกหมูตายแรกคลอดมีความชอบไขมันมากกว่าแผ่น cellulose membrane ทาให้
สารสกั ด ที่ ไ ม่ ผ่ า นการแยกสกั ด จะมี ส ารไม่ มี ขัว้ อยู่ม ากกว่ า สารสกัด จากการแยกสกั ด ด้ ว ย
บิวทานอลที่ซึมผ่านมาได้ อาจเป็ นสารจาพวกไม่มีขวั ้ จึงได้ ทาการทดสอบปริ มาณสารออกฤทธิ์
จาพวก asiaticoside ที่ซึมผ่านออกมาด้ วยเทคนิค HPTLC เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณสารออกฤทธิ์
ที่ ซึม ผ่านระหว่างต ารับ ที่ ป ระกอบด้ วย 5% โดยน า้ หนัก ของสารสกัด บัวบกจากบริ ษั ท กับ 5%
โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล พบว่าแม้ 5% โดยน ้าหนักของสารสกัด
จากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอลจะมีการซึมผ่านของสารสกัดได้ ไม่ดีแต่เมื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ
สารออกฤทธิ์ ที่ซึมผ่านพบมีแนวโน้ มสูงที่สุด เนื่องด้ วยสารสกัด 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจาก
การแยกสกัดด้ วยบิวทานอลมีปริมาณสารออกฤทธิ์สงู ที่สดุ (ภาพประกอบ 10)

Cumulative extract diffusion per unit area
(mg/cm2)

1.2
1
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crude extract
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5% butanol extract
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ภาพประกอบ 9 แสดงการซึมผ่านของสารสกัดจากตารับเซรัมทีผ่ สมสารสกัดบัวบก

Cumulative asiaticoside diffusion per
unit area (mg/cm2)
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0.02
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crude extract
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5% butanol extract
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ภาพประกอบ 10 แสดงการซึมผ่านของ asiaticoside จากตารับเซรัมทีผ่ สมสารสกัดบัวบก
4.4 ผลการทดสอบความเป็ นพิษต่ อเซลล์ (Cytotoxicity)
การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ โดยใช้ human keratinocyte (HaCaT) จะพิจารณา
จากค่าร้ อยละการรอดชีวิต พบว่าผลความเป็ นพิษต่อเซลล์ HaCaT ของสารสกัด 10%, 7.5% และ
5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท รวมถึงสารกสัด 5% โดยนา้ หนักของสารสกัดจาก
การแยกสกัดด้ วยบิวทานอลมีค่าร้ อยละการรอดชีวิต มากกว่า 90% แต่สารสกัด 5% โดยน ้าหนัก
ของสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั กิ ารมีคา่ ร้ อยละการรอดชีวิตน้ อยกว่า 90% สาหรับผลความเป็ น
พิษต่อเซลล์ human keratinocyte ของตารับ (ที่ผ่านการเจือจาง 1000 เท่า) ที่ประกอบด้ วย 10%,
7.5% และ 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริษัท รวมถึง 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจาก
การแยกสกัดด้ วยบิวทานอลมีค่าร้ อยละการรอดชีวิตมากกว่า 90% แต่ตารับที่ประกอบด้ วย 5%
โดยน า้ หนัก ของสารสกัด บัว บกจากห้ องปฏิ บัติ ก าร มี ค่า ร้ อยละการรอดชี วิ ต น้ อ ยกว่า 90%
เช่นเดียวกันผลการทดสอบสารสกัด (ภาพประกอบ 11) ผลการทดลองนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ใช้
สารสกัดบัวบกจากเมทานอลที่ความเข้ มข้ น 0.195-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบความเป็ น
พิษต่อเซลล์ HaCaT พบว่าสารสกัดบัวบกจากเมทานอลทุกความเข้ มข้ นมีคา่ ร้ อยละการรอดชีวิต
ของเซลล์มากกว่า 90% (Azis et al., 2017) เหตุผลที่สารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการและตารับ
ที่มีสารสกัดดังกล่าว ที่ มีค่าร้ อยละการรอดชีวิตน้ อยกว่า 90% อาจเป็ นเพราะสารสกัดบัวบกจาก
ห้ องปฏิบตั ิการอาจมีสารกลุ่มที่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ ดังนันจึ
้ งไม่เหมาะสมที่จะนาไป scratch
assay test ซึ่งเป็ นการทดลองต่อไป และจากผลการทดสอบสารสกัดและตารับอื่นที่ให้ ผลการรอด
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ชีวิตของเซลล์ HaCaT มากกว่า 90% จึงสรุ ปได้ ว่าไม่มี พิ ษต่อเซลล์ HaCaT และสามารถนาไป
ทดสอบ scratch assay test ได้ ตอ่ ไป
(ก)

(ข)

ภาพประกอบ 11 แสดงกราฟร้ อยละการรอดชีวิตของสารสกัดต่อเซลล์ human keratinocyte (ก)
และร้ อยละการรอดชีวิตของตารับที่มีสารสกัดต่อเซลล์ human keratinocyte (ข)
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4.5 ผลการศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ (Cell migration)
การศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์จะพิจารณาจากค่าร้ อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์
พบว่า สารสกัด 10%, 7.5% และ 5% โดยน า้ หนัก ของสารสกัด บัว บกจากบริ ษั ท ท าให้ เซลล์
HaCaT ไม่มีการเคลื่อนที่เข้ าหากันเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมทัง้ ที่เวลา 24 และ 48 ชัว่ โมงแต่สาร
สกัด 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล ทาให้ เซลล์มีการเคลื่อนที่เข้ า
หากันมากกว่ากลุ่มควบคุมตังแต่
้ ที่เวลา 24 ชัว่ โมง (ตารางที่ 7) และเมื่อศึกษาตารับเซรัมที่เจือจาง
และมีสารสกัด 10%, 7.5% และ 5% โดยนา้ หนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท เซลล์ก็ไม่มีการ
เคลื่อนที่เข้ าหากันเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ที่เวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง เช่นเดียวกัน อาจเนื่องจาก
ปริมาณร้ อยละสารสกัดมีสารอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ เซลล์หยุดการเจริ ญและไม่อาจสามารถเคลื่อนที่
เข้ ามาหากันได้ จากการสืบค้ นข้ อมูลพบว่า มี การศึกษาที่ไม่สอดคล้ องกับการทดลองนี ้ ที่ ทดสอบ
อัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ HaCaT โดยใช้ สารสกัดบัวบกจาก เมทานอลที่ความเข้ มเข้ น 0.2, 6
และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าที่เวลา 40 ชัว่ โมง สารสกัดบัวบกจากเมทานอลทุกความ
เข้ มข้ นท าให้ อัต ราการเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ มากกว่ า PDGF (Platelet-derived growth factor)
ซึ่ ง เป็ น positive control และอาหารเลี ย้ งเซลล์ ซึ่ ง เป็ น negative control (Azis et al., 2017)
ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทดลองพบว่าความเข้ มข้ นของสารสกัดที่ใช้ ต่ากว่าในการทดลองนี ้มาก
จึงให้ ผลการทดลองต่างกัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการเคลื่ อ นที่ เข้ าหากัน ของต ารั บ เซรั ม ที่ ป ระกอบด้ ว ยสารสกัด 5%
โดยนา้ หนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล เกิ ดการเคลื่อนที่ เข้ าหากัน ของเซลล์
HaCat มากกว่ากลุ่มควบคุมตังแต่
้ ที่เวลา 24 ชัว่ โมงเช่นเดียวกันกับสารสกัด 5% โดยน ้าหนักของ
สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล เนื่องจากได้ มีการแยกสารอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ เซลล์หยุด
การเจริ ญ และไม่อาจสามารถเคลื่อนที่เข้ ามาหากันได้ ออกแล้ ว และพบว่าการเคลื่อนที่เข้ าหากัน
ของเซลล์ ที่ มี ต ารั บ เซรั ม ผสมสารสกั ด 5% โดยน า้ หนั ก ของสารสกั ด จากการแยกสกัด ด้ ว ย
บิวทานอล เคลื่อนที่เข้ าหากันได้ มากกว่าสารสกัด 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการแยกสกัด
ด้ วยบิวทานอลเปล่าที่เวลา 24 ชัว่ โมง (ตารางที่ 7) อาจเพราะสารอื่นในตารับเซรั่มช่วยส่งเสริมการ
เคลื่อนที่ของเซลล์ HaCaT ร่วมกับสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอลด้ วย
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ตาราง 7 แสดงผลการศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ของสารสกัดบัวบกและตารับที่มีสารสกัด
บัวบกที่เวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง
Test solution

สารสกัด

ร้ อยละการเคลื่อนที่ของเซลล์
24 h.

48 h.

5% สารสกัดบัวบกจากบริษัท

< 0.01

< 0.01

7.5% สารสกัดบัวบกจากบริ ษัท

< 0.01

< 0.01

10% สารสกัดบัวบกจากบริ ษัท

< 0.01

< 0.01

61.55±9.14

100±0.00*

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

66.13±4.49

100±0.00*

46.84±2.69

100±0.00*

5% สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล
5% สารสกัดบัวบกจากบริษัท
ตารับเซรัมที่ 7.5% สารสกัดบัวบกจากบริ ษัท
มีสารสกัด
10% สารสกัดบัวบกจากบริ ษัท
5% สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล
กลุม่ ควบคุม Dulbecco's modified Eagle medium
(DMEM)

หมายเหตุ: * คือ ไม่มีพื ้นที่ระหว่างเซลล์เนื่องจากเซลล์ได้ เคลื่อนที่เข้ ามาปิ ดสนิทกันลัว
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การตัง้ ต ารับและพัฒ นาต ารับเซรัม พื น้ ฐานโดยการใช้ poloxamer 188 ทาให้ ต ารับ มี
ลักษณะ ทางกายภาพที่ใส ไม่มีสีและได้ สมบัติทางกายภาพดีกว่าการใช้ sodium alginate และ
carbopol 940 การตังต
้ ารับโดยใช้ สารสกัดบัวบกจากบริ ษัท (commercial extract), สารสกัดจาก
การแยกสกัดด้ วยบิวทานอล (butanol extract) และสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั ิการ (in-house
crude extract) พบว่าตารับ เซรั ม ที่ มี 5% โดยน า้ หนักของสารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิ บัติก ารมี
เสถียรภาพไม่ดีเพราะเกิดการแยกชันตั
้ งแต่
้ 4 cycles และทาให้ ความหนืดเปลี่ยนแปลงเมื่อศึกษา
เสถียรภาพ อาจเนื่องมาจากมีสารกลุ่มไม่มีขวจ
ั ้ าพวกคลอโรฟิ ลล์ที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของ
เซรั่ม แต่ตารับเซรัม ผสมสารสกัดบัวบกอื่นในความเข้ มข้ น 5-10% มี เสถี ยรภาพทางกายภาพดี
เนื่องจากค่า pH และความหนืดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดการแยกชันเมื
้ ่อผ่านไป 6 cycles
และความเข้ มข้ นที่เพิ่มขึ ้นของสารสกัดไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพ การปรับเปลี่ยน buffering agent
ในตารับทาให้ ได้ ตารับที่มี pH อยู่ในช่าง 5-6 และมีเสถียรภาพที่ดี การปลดปล่อยและการซึมผ่าน
ของสารสกัดพบว่าเซรัมที่มี 7.5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริษัทปลดปล่อยและซึมผ่าน
ได้ ม ากที่ สุดเพราะว่ามี ความเข้ มข้ นมาก แต่เซรัม ที่ มี 10% โดยนา้ หนักของสารสกัดบัวบกจาก
บริ ษัทมีการซึมผ่านน้ อยกว่าเซรัมที่มี 7.5% โดยน ้าหนักของสารสกัดบัวบกจากบริ ษัท อาจเพราะ
ขีดการละลายใน phosphate buffer medium เมื่ อเปรี ยบเที ยบการซึมผ่านสารออกฤทธิ์ พบว่า
เซรัมที่มีสารสกัด 5% โดยนา้ หนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล พบปริ มาณสาร
ออกฤทธิ์ มากที่สุด การศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ HaCaT พบว่ามีเพียงเซรัมผสมสารสกัดและ
สารสกัดบัวบกจากห้ องปฏิบตั กิ ารที่พบการรอดชีวิตของเซลล์น้อยกว่า 90% อาจเป็ นเพราะมีสารที่
ทาให้ เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ การศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลล์พบว่าแค่เฉพาะเซรัมผสมสารสกัด
และสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอลที่ทาให้ การเคลื่อนที่ของเซลล์มากกว่ากลุ่มควบคุม
และเซรัมดังกล่าวทาให้ เซลล์เคลื่อนที่ได้ มากกว่าที่เวลา 24 ชัว่ โมง อาจเพราะสารอื่นในตารับเซรัม
ช่ว ยส่ ง เสริ ม การเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ HaCaT ร่ ว มกั บ สารสกัด สารสกัด จากการแยกสกัด ด้ ว ย
บิวทานอล การพัฒ นาเซรัม จากสารสกัดบัวบกโดยการเปลี่ยนสารช่วยทางเภสัชกรรมทาให้ ได้
ตารับเซรัมที่มีเสถียรภาพ และประเภทของสารสกัดบัวบกมีผลต่อเสถียรภาพของตารับ การสกัด
สารอื่นที่ไม่ใช่สารออกฤทธิ์ออกจากสารสกัดบัวบกส่งผลดีตอ่ การเคลื่อนที่เข้ าหากันของเซลล์และ
เซรัมช่วยส่งเสริมการเคลื่อนที่ของเซลล์ได้ ดีกว่าสารสกัดบัวบกเดี่ยว ดังนันต
้ ารับเซรั่มจากสารสกัด
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จากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล จึงเป็ นตารับที่เหมาะสมในการนามาศึกษาทางคลินิกต่อไปเพื่ อ
ฤทธิ์ในการรักษาแผลเป็ นชนิดบุม๋ ลึกจากการเกิดสิว
ข้ อเสนอแนะ
1. การทดสอบอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ควรจะเพิ่มช่วงเวลาในการถ่ายรูปเก็บข้ อมูลที่
เวลา 36 ชัว่ โมง
2. การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ควรจะเพิ่มการทดสอบกับ positive control
3. ควรตรวจวิเคราะห์ ปริ ม าณสารออกฤทธิ์ จากสารสกัดบัวบกก่อนนามาเตรี ยมตารั บ
เซรั่มจากสารสกัดบัวบก

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ผลการเคลื่อนที่ของเซลล์
ผลของสารสกัดต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ Human keratinocyte (HaCaT)
ก (1)

ก (2)

ก (3)

ข (1)

ข (2)

ข (3)

ค (1)

ค (2)

ค (3)

ง (1)

ง (2)

ง (3)

จ (1)

จ (2)

จ (3)

ภาพประกอบ 12 แสดงผลของสารสกัดต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ Human keratinocyte (HaCaT)
ก = 5% สารสกัดจากบริษัท
ข = 7.5% สารสกัดจากบริ ษัท
ค = 10% สารสกัดจากบริษัท
ง = 5% สารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล
จ = กลุม่ ควบคุม
1 = เริ่มต้ น; 2 = 24 ชัว่ โมง; 3 = 48 ชัว่ โมง

ผลของเซรัมที่มีสารสกัดต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ Human keratinocyte (HaCaT)
ก (1)

ก (2)

ก (3)

ข (1)

ข (2)

ข (3)

ค (1)

ค (2)

ค (3)

ง (1)

ง (2)

ง (3)

จ (1)

จ (2)

จ (3)

ภาพประกอบ 13 แสดงผลของเซรัมที่มีสารสกัดต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ Human keratinocyte (HaCaT)
ก = เซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากบริ ษัท
ข = เซรัมที่มี 7.5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากบริ ษัทท
ค = เซรัมที่มี 10% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากบริ ษัท
ง = เซรัมที่มี 5% โดยน ้าหนักของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล
จ = กลุม่ ควบคุม
1 = เริ่มต้ น; 2 = 24 ชัว่ โมง; 3 = 48 ชัว่ โมง
ผลของกราฟสมการเส้ นตรงของสารสกัดและสารออกฤทธิ์
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ภาพประกอบ 14 แสดงกราฟมาตรฐานของสารสกัดจากการแยกสกัดด้ วยบิวทานอล
ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ที่วดั ด้ วย UV spectrophotometry ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร
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ภาพประกอบ 15 แสดงกราฟมาตรฐานของสารสกัดบัวบกจากบริษัทในฟอสเฟตบัฟเฟอร์
pH 7.4 ที่วดั ด้ วย UV spectrophotometry ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร
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ภาพประกอบ 16 แสดงกราฟมาตรฐานของ asiaticoside ด้ วยเทคนิค HPTLC
ที่ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร
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