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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันประเทศไทยพบปญหาผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรังเพ่ิมมาข้ึนเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
ปจจัย อาทิเชน การนอนติดเตียงเปนเวลานานๆ  สภาพแวดลอม  การดูแลทําความสะอาดแผล  เปนตน 
เม่ือเกิดบาดแผลเรื้อรังแลว จะเกิดการสมานแผลไดชา สิ่งสําคัญท่ีตามมาดวย คือ การเปลี่ยนแปลงในระบบ
ตาง ๆ ของรางกายท่ีเสื่อมลง  ปญหา จากการนอนติดเตียงทําใหเกิดโรคแทรกซอนจากการนอนนิ่งๆ เปน
ระยะเวลานานได  เขน การเกิดแผลกดทับ  เปนตัน  การเกิดแผลเรื้อรังเปนปญหาในการรักษาพยาบาลท่ี
พบมากปญหาหนึ่ง  และในภาวะท่ีไมเอ้ือตอความคลองตัวในการดําเนินกิจกรรมตามปกติวิสัยของบุคคล  
ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาทางอารมณและจิตใจตามมาอีกดวย 

 การดูแลรักษา บาดแผลเรื้อรังนั้นมีความละเอียดและซับซอน นอกจากการรักษาความสะอาดและ
ทําแผลอยางถูกวิธี แลว ยังคงตอง มีการใช เครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาท่ีทันสมัยเขามาชวยลด
ผลกระทบของบาดแผลใหแผลหายไดเร็ว ข้ึน  ซ่ึงตองรักษาโดยทีมแพทยเฉพาะทางเพ่ือวินิจฉัยไดถูกตอง
เหมาะสมในแตละกรณี  ยกตัวอยางเชน  การทํา Debridement  ควบคูกับการทําแผลอยางถูกวิธีและการ
ใชยาปฏิชีวนะรวมดวย   แตปจจุบันนั้นการดูแลรักษาแผลเรื้อรังในตางประเทศ ยกตัวอยางเชน ประเทศ
อินเดียไดมีการนําสมุนไพรอยางเชนคาเลนดูลาเจล  ท่ีมีสรรพคุณในการชวยสมานแผลเขามาใชในการดูแล
รักษาผูปวยท่ีมีบาดแผลเรื้อรังกันอยางแพรหลาย  ซ่ึงสารสกัดสําคัญในคาเลนดูลาเจลไดมีการสกัดมาจาก
ดาวเรืองหมอและดาวเรืองหมอสามารถขยายพันธุเพาะปลูกไดในประเทศไทย  ทางผูจัดทําจึงเล็งเห็นถึง
ประโยชนของดาวเรืองหมอท่ีมีสรรพคุณในทางการแพทย  และการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร
ใหมีรายไดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 อยางไรก็ตามการศึกษาประสิทธิผลการใชคาเลนดูลาเจลในผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรังในประเทศไทยยัง
พบไดนอย  ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาประสิทธิผลการใชคาเลนดูลาเจล  ในผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรังใน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน  ซ่ึงขอมูลท่ีศึกษาไดจะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางในการวางแผน การดูแล 
และปองกันในผูปวยสูงอายุท่ีมีแผลเรื้อรังในลําดับตอไป 

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาผลเบื้องตนของการคาเลนดูลาเจล(calendula gel) ในผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรัง 
  
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ผลการใชคาเลนดูลาเจล( calendula gel) ในผูปวยอายุรกรรม รพ.
ราชพิพัฒน กรุงเทพมหานคร มีแผลเรื้อรัง จํานวน 4 ราย  โดยประเมินจากสภาพแผลกอนและหลังการ
ทดลอง  ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมกราคม- เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
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4.  นิยามศัพทเฉพาะ 
 คาเลนดูลาเจล ( calendula gel)  หมายถึง เจลท่ีไดมาจากการแชสกัดของดาวเรืองหมอ  แลว
นํามาทําเปนเจล  มีสรรพคุณในการรักษาแผลเรื้อรัง 
5.  ประโยชนท่ีไดรับ 
 5.1 นําผลท่ีไดจากการใช คาเลนดูลาเจล ( calendula gel) ในผูปวยท่ีมีบาดแผลเรื้อรัง ไปพัฒนา
ตอยอดงานวิจัย  เพ่ือนําไป ใชผสมผสาน กับการใหบริการในสถานบริการสุขภาพและชุมชนไดอยางมี
คุณภาพตอไป 
  
 
6. กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การบริบาลผูปวยแผลเรื้อรัง 
     - ข้ันตอนการทําแผลโดยใช Dry 
Dressing 
     - วิธีการประเมินผล 
     - การประเมินติดตามผล 

4.ผลการใชคาเลนดูลาเจล ในแผล
เรื้อรัง 
     - การหายของแผลเรื้อรัง 
     - ขนาดพ้ืนท่ีของผิวแผลเรื้อรัง 
- ปริมาณสารคัดหลั่งจากแผลเรื้อรัง 
    -ลักษณะพ้ืนผิวของแผลเรื้อรัง 

1.ขอมูลสวนบุคคล 
     - อาย ุ
     - เพศ 
     -โรคประจําตัว 
     - ประวัติการรักษา 

2.ขอมูลเก่ียวกับแผลเรื้อรัง 
-ขนาดของแผลเรื้อรัง 
-ระยะเวลาท่ีเกิดแผลเรื้อรัง 
-จํานวนครั้งในการทําแผล 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชคาเลนดูลาเจลในผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรังท่ีเขารับบริการใน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน  โดยผูศึกษาไดมีการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  งานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1.คําจํากัดความของบาดแผลเรื้อรัง (Chronic wound)  
2.กระบวนการหายของแผล 
3.การแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน  
4.ผลิตภัณฑสมุนไพร และการสกัดแบบแชหมักของดาวเรืองหมอ 
5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  
1.บาดแผลเรื้อรัง (Chronic wound)(1) 

หมายถึง  บาดแผลท่ีไมสามารถรักษาใหหายไดตามกระบวนการหายของแผลตามปกติ  ท่ีคาดวา
จะเปนโดยท่ัวไป  หากรักษาแผลแลวไมหายภายในระยะเวลา 3 เดือน จะจัดวาเปน  Chronic wound 
 การแบงประเภทของ Chronic wound นั้นสามารถแบงไดตามสาเหตุการเกิดซ่ึงโดยท่ัวไปแลว
ผูปวยมักจะมี underlying disease ท่ีเปนสาเหตุหลัก  และกอใหเกิดบาดแผลเรื้อรังตามมาไดแก 

1.1.Diabetic foot 
 1.2.Pressure sore 
 1.3.Vessel disease wound 
 1.4.Chronic infection 
 1.5.Radiation wound 
 
2.กระบวนการหายของแผล (Wound Healing Process)(2) 

การหายของแผลแตละระยะจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องทับซอนกันไป  แบงได
เปน  4 ระยะ  ดังนี้ 

ระยะท่ี 1  ระยะหามเลือด ( Hemostasis)  เปนการตอบสนองทันทีท่ีหลอดเลือดถูกทําลายและ
เกิดบาดแผลข้ึน  เพ่ือทําใหเลือดหยุดจากการหดตัวของหลอดเลือด ( Vasoconstriction)  ท่ีฉีกขาด  และ
จากการท่ีเกล็ดเลือดรวมตัวกันเปนกอนเกาะติดผนังหลอดเลือด  อุดรูไมใหเลือดไหลออกมาได  กลไกนี้ชวย
ปองกันการเสียเลือด  และของเหลวในรางกายรวมท้ังยับยั้งการปนเปอนของเชื้อโรคบริเวณแผล 

ระยะท่ี 2 ระยะอักเสบ  ( Inflammation)  เปนการปรับตัวของรางกายตอการบาดเจ็บของ
เนื้อเยื่อ  ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังระบบหลอดเลือด  และระบบเซลล 

Vascular response  เกิดข้ึนเม่ือเนื้อเยื่อไดรับการบาดเจ็บ  รางกายจะทําการหลั่งสารเคมี  เชน  
Histamine  ออกมา  ออกฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดขยายตัว  และมีคุณสมบัติในการใหของเหลวและพลาสมา
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โปรตีนซึมผานออกมาบริเวณบาดแผลไดดีข้ึนสงผลใหมีการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองซึมสูเนื้อเยื่ออยู
รอบ ๆ แผลท่ีเพ่ิมข้ึน  ทําใหมีสารอาหารและออกซิเจนมาท่ีแผลเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ยังนําเม็ดเลือดขาวมาสู
บริเวณแผลทําใหกระบวนการทําลายแบคทีเรีย  เนื้อเยื่อท่ีตายแลวและสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ เปนไปอยาง
รวดเร็ว  สิ่งท่ีเกิดข้ึนในระยะนี้ คือ อาการปวด บวม แดง รอน 

ระยะท่ี 3 ระยะการเพ่ิมจํานวนเซลล ( Proliferative phase)  เริ่มในวันท่ี 3-4 จนถึง 2-3 
สัปดาห  ในระยะนี้อาศัยกลไกท่ีสําคัญคือ Granulation , Contraction และ Epithelialization 

Granulation   เปนกระบวนการสรางเนื้อเยื่อเก่ียวกันข้ึนมาแทนท่ีเนื้อเยื่อภายในแผล โดยการ
สังเคราะหคอลลาเจน   และสารรองรับ  โดยเม่ือมีบาดแผลเกิดข้ึน  Fibroblast จะเคลื่อนเขามาในแผล  
ทําการสังเคราะหคอลลาเจน  ทําหนาท่ีในการซอมแซมเนื้อเยื่อ  และเพ่ิมความแข็งแรงใหแผลในระยะแรก 

Contraction   พบไดภายในวันท่ี 6-12 ภายหลังการบาดเจ็บ  เนื้อเยื่อเก่ียวพันหรือใยคอลลาเจน  
จะเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่องๆ โดยเริ่มจากบริเวรฐานของบาดแผลข้ึนมาก  ในขณะเดียวกันขอบแผลจะถูก
ดึงใหเขามาหากัน 

Epithelialization   เกิดข้ึนโดย Epithelialcell  จะเคลื่อนตัวเขาสูแผลในทุกทิศทางรอบแผลโดย
ปกติเซลลนี้จะเดินทางในระยะประมาณ 3 ชม. รอบแผลจากจุดกําเนิดรอบทิศทาง เม่ือเนื้อเยื่อเจริญเติบโด
เขามาชิดกับอีกดานหนึ่ง Epithelial cell   จะหยุดเคลื่อนท่ี  ปจจัยท่ีชวยสงเสริมกระบวนการ  
Epithelialization  คือ สภาพความชื้นภายในแผล   ท้ังนี้เพราะความชื้นจะทําให  Epithelial cell  เคลื่อน
ตัวไดอยางอิสระ  และมีความคลองตัวมากกวาการเคลื่อนตัวในสภาพแวดลอมท่ีแหง 

ระยะท่ี 4 ระยะการเจริญเต็มท่ี ( Maturation phase)  ข้ันตอนนี้เริ่มตนประมาณ 20 วัน หลัง
การบาดเจ็บ  และดําเนินตอไปใชเวลาหลายเดือนอาจเปนปหรือมากกวา  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความลึกและความ
กวางของแผล  เนื้อเยื่อเก่ียวพันท่ีกอตัวข้ึนใหม  เรียกวา  แผลเปน  ในระยะแรกจะเห็นรอยนูน  มีสี
คอนขางแดง  จากการท่ีมีเสนเลือดฝอยมาเลี้ยง  เม่ือแผลเปนไดรับการกอตัวอยางสมบูรณ  เสนเลือดฝอย
ท่ีมาเลี้ยงจะคอย ๆ หายไป 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการหายของบาดแผล(3) 

1.อาย ุ
 ศัลยแพทยโดยท่ัวไปแลว  มักมีความเชื่อวาผูปวยท่ีสูงอายุจะมีความสัมพันธกับปญหาเรื่องแผล
หายชา  เชน  มักมีปญหาเรื่องแผลผาตัดแยก, Incisional Hernia เชื่อวาในผูปวยสูงอายุ  จะมีปญหาหลาย
อยางท่ีพบรวมไมวาจะเปนเรื่องโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  ภาวะทุพโภชนาการ  มะเร็งตาง ๆ การใชยาบาง
ชนิดเปนประจํา  เหลานี้มักมีผลกระทบตออัตราการหายของแผลอยูแลว 

2.ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ํา  ภาวะซีด และภาวะเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะตาง ๆ นอย 
 ในกรณีท่ีออกซิเจนมายังบาดแผลนอยจะทําใหกระบวนการหายของแผลลาชาในทุกข้ันตอน  
ดังนั้น  สาเหตุใดใดก็ตามท่ีจะทําใหออกซิเจนไปยังบาดแผลลดลง  ไมวาจะเปนเลือดไปเลี้ยงบริเวณ
บาดแผลนอยจากภาวะความดันต่ํา  หัวใจวาย  เสนเลือดอุดตัน  หรือภาวะท่ีบาดแผลนั้นมีความดันสูง  
เชน Compartmental Syndrome จนเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบาดแผลไมได  และภาวะซีดท่ี Hematocrit 
มีคาต่ํากวารอยละ 15  ลวนมีผลตอกระบวนการหายของแผลท้ังสิ้น 
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3.สารสเตียรอยด  และยาเคมีบําบัด 
 การไดรับสารสเตียรอยดในปริมาณท่ีสูง  หรือไดรับมาเปนเวลานาน  จะสงผลใหการสราง 
Collagen  ไมสมบูรณ  และทําใหความแข็งแรงของบาดแผลลดลงดวย 
 
3.การแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน(4) 
 การแพทยทางเลือก ตรงกับภาษาอังกฤษคําวา Alternative Medicine หรือ Complementary 
and Alternative Medicine (CAM) องคการอนามัยโลก ( WHO) ไดใหคําจํากัดความ Complementary 
and Alternative Medicine หมายถึง กลุมของเวชปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบกวาง ๆ ซ่ึงไมไดเปน
สวนหนึ่งของระบบแผนเดิมของประเทศนั้นและไมไดรวมอยูในระบบการดูแลสุขภาพกระแสหลัก คําอ่ืน ๆ 
ท่ีบางครั้งใชเรียกการใหการดูแลสุขภาพเหลานี้ ไดแก “การแพทยแบบธรรมชาติ” ( Natural Medicine) 
“การแพทยท่ีไมใชแบบแผน” (Non-conventional Medicine) และ “การแพทยแบบองครวม” ( Holistic 
Medicine) เปนการแพทยท่ีรักษาผูปวย โดยการรักษาท้ังดานรางกาย ( Physical) จิตใจ (Mental) และจิต
วิญญาณ (Spiritual) หนวยงาน National Center of Complementary and Alternative Medicine 
(NCCAM) ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน National Center for Complementary and Integrative Health 
(NCCIH) ประเทศสหรัฐอเมริกาใหความหมายท่ีแตกตางกันของ Complementary Medicine คือ การ 
แพทยซ่ึงไมไดจัดอยูในระบบการแพทยหลัก หรือการแพทยแผนปจจุบัน สามารถนํามาใชรวมกับการแพทย
แผนปจจุบันได สวน Alternative Medicine คือ การแพทยทางเลือกท่ีสามารถใชทดแทนการแพทยแผน
ปจจุบัน ในกรณีท่ีไมสามารถใชการแพทยแผนปจจุบันได ( National Center for Complememtary and 
Integrative Health, 2017)   

รัฐธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ปพ.ศ. 2552 ใหความหมายของการแพทยทางเลือกอ่ืน 
ๆ คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรูทางการแพทยท่ีนอกเหนือจากการแพทยแผนปจจุบัน การแพทย
แผนไทย และการแพทยพ้ืนบาน โดยเปนการกระทําท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัย รักษา และปองกันโรคและอาจมี
บางสวนมีการอางอิงทฤษฎีการแพทยแผนปจจุบัน เพียงแตวิธีการปฏิบัติอาจจะไมเหมือนแพทยแผน
ปจจุบัน ซ่ึงผูท่ีใหการรักษาจะตองสําเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทยและไดรับใบประกอบโรคศิลปะเปนแพทย
ท่ัวไป หรือแพทยเฉพาะทาง สวนแพทยทางเลือกเปนวิทยาการผสมผสานใหใกลเคียงกับการดํารงชีวิตของ
มนุษย มิใชการแพทยท่ีใหการรักษาโดยใชยาแผนปจจุบัน ผูใหการรักษาไมจําเปนตองจบวุฒิทางการแพทย
แผนปจจุบัน แตเปนผูท่ีผานการอบรมและไดรับการฝกฝนจนเปนท่ีชํานาญในแตละสาขา  
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา การแพทยทางเลือกเปนการแพทยท่ีไมใชการแพทยแผนปจจุบัน หรือ     
การแพทยกระแสหลัก ( Conventional Medicine) ไมใชการแพทยพ้ืนบาน ( Indigenous Medicine) 
และไมใชการแพทยแผนไทย ( Thai Traditional Medicine) ซ่ึงเปนศาสตรท่ีผสมผสานท้ังวิชาการทาง
การแพทยและวิชาการท่ีวาดวยมนุษยและสิ่งมีชีวิตในทุกมิติ (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ , 
2552) 
 การแพทยผสมผสาน  หนวยงาน National Center for Complementary and Integrative 
Health (NCCIH) ไดใหคําจัดกัดความของการแพทยผสมผสาน ( Integrative Medicine) ไววาการใช
วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ( integrative) ซ่ึงเปนการนําการแพทยแผนปจจุบัน/การแพทยดั้งเดิม 
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(conventional) และการแพทยทางเลือก ( complementary) มาใชรวมกัน สอดคลองกับกองการแพทย
ทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดใหคําจํากัดความของการแพทยผสมผสานไว
วา การแพทยผสมผสาน ( Integrative medicine) เปนการใชการแพทยทางเลือก “รวมกับ” การแพทย
กระแสหลัก ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา การแพทยผสมผสาน ( Integrative Medicine) เปนการแพทยท่ี
บูรณาการท้ังการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย การแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพ  
 

ประเภทของการแพทยทางเลือก 
 หนวยงาน National Center for Complementary and Integrative Health : NCCIH 
(National Center for Complememtary and Integrative Health, 2017) จําแนกการใชการแพทย
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ออกเปน 3 กลุม ใหญ ๆ ดังนี้  
 1) ผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Products) ไดแก ยาสมุนไพรตาง ๆ (Herbs) วิตามินและแรธาตุ 
(Vitamins and Minerals) โพรไบโอติก (Probiotics) ผลิตภัณฑเสริมอาหารอ่ืน (dietary supplements) 
 2) การแพทยกายและจิต ( Mind and Body Medicine) ไดแก โยคะ Chiropractic and 
Osteopathic Manipulation ฝกสมาธิ การนวด ตลอดจนการแพทยกายและจิตอ่ืน ๆ ไดแก การฝงเข็ม 
เทคนิคการผอนคลาย เชน การฝกการหายใจ (Breathing exercises) จินตภาพบําบัด และ การผอนคลาย
กลามเนื้อ ไทชิ ชี่กง สัมผัสบําบัด การสะกดจิต ( Hypnotherapy) และ การบําบัดการเคลื่อนไหว เชน 
Feldenkrais method, Alexander technique, Pilates, Rolfing Structural Integration, Trager 
psychophysical integration 
 3) กลุมอ่ืน ๆ เปนการแพทยทางเลือกท่ีไมรวมอยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ท้ังนี้อาจไดแก หมอ
พ้ืนบาน ( Traditional healers) อายุรเวท ( Ayurvedic medicine) การแพทยแผนจีน ( Traditional 
Chinese medicine) โฮมีโอพาธีย (Homeopathy) และ ธรรมชาติบําบัด (Naturopathy) 
 ในปค.ศ.2012 ไดสํารวจการใช Complementary Medicine ในการดูแลสุขภาพของผูใหญชาว
อเมริกัน พบวา รอยละ 17.7 ใชผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ รองลงมา ไดแก การฝก
การหายใจลึก ๆ รอยละ 10.9 โยคะ ไทชิ ชี่กง รอยละ 10.1 chiropractic and osteopathic รอยละ 8.4 
การทําสมาธิ รอยละ 8 นวด รอยละ 6.9 โฮมิโอพาธีย รอยละ 2.2 และจินตภาพบําบัด รอยละ 1.7 

 
 
 

 
 

4.ผลิตภัณฑสมุนไพรและการสกัดแบบแชหมักของดาวเรืองหมอ(5) 

ผลิตภัณฑสมุนไพร 
หมายถึง ยาจากสมุนไพร รวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณท่ีใชกับมนุษย

ตามกฎหมายวาดวยยา หรือผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสวนประกอบท่ีสําคัญเปนสมุนไพร หรือแปร
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สภาพมาจากสมุนไพร ท่ีนําไปใชกับมนุษย เพ่ือผลตอสุขภาพ รางกาย โดยรวมถึงวัตถุท่ีมุงใชเปนสวนผสม
ในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรดวย แตไมรวมถึงวัตถุท่ีมุงหมายใชในการเกษตร อุตสาหกรรม และไมรวมถึง
ยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณสําหรับสัตว อาหารสําหรับมนุษยหรือสัตว เครื่องสําอาง วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอ
จิตประสาท ยาเสพติดใหโทษ วัตถุอันตราย 

ซ่ึงสมุนไพรแบงตามหลักวิชาออกเปน 2 สาขา ไดแก สมุนไพร คือ พืช สัตว หรือแรธาตุ ท่ีใชเปน
อาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสําอาง สําหรับปองกัน รักษาโรค บํารุงสุขภาพ หรือ เสริมสวย 
สมุนไพรท่ีใชเปนอาหาร เรียกวา อาหารสมุนไพร 
สมุนไพรท่ีใชเปนเครื่องดื่ม เรียกวา เครื่องดื่มสมุนไพร 
สมุนไพรท่ีใชเปนยา เรียกวา ยาสมุนไพร 
สมุนไพรท่ีใชเปนเครื่องสําอาง เรียกวา เครื่องสําอางสมุนไพร 
ในสวนของคาเลนดูลาเจลจัดเปนสมุนไพรท่ีใชเปนยา  โดยนํามาทําในรูปแบบของยาทาภายนอกท่ี

เปนแบบเจล  เพ่ือใชในการชวยสมานแผลเรื้อรัง 
 
การสกัดแบบแชหมัก 

 การสกัดสารจากพืชโดยท่ัวไปท่ีนิยม  ไดแก  การสกัดแบบแชหมัก  การสกัดแบบตอเนื่อง  การ
สกัดน้ํามันหอมระเหย  ข้ึนอยูกับจุดประสงคในการทดสอบถาตองการศึกษาสารใหมท่ีมีในสารสกัดตอง
เลือดวิธีการแชหมักเนื่องจากไมมีความรอนเขามาเก่ียวของ  ซ่ึงอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสารได  
หรือถาตองการสารท่ีเคยมีรายงานแลว  และตองการประหยัดตัวทําละลายตองเลือกการสกัดแบบตอเนื่อง  
หรือถาตองการศึกษาสารท่ีมีข้ัวต่ําหรือน้ํามันหอมระเหยตองเลือกการสกัดน้ํามันหอมระเหย 
 การสกัดแบบแชหมัก ( Maceration)  วิธีนี้เปนวิธีนิยมใชกันมากท่ีสุดโดยทําการเลือกตัวทําละลาย
ท่ีเหมาะสมกับสารในพืชสมุนไพร  แลวนําพืชสมุนไพรไปใสไวในภาชนะท่ีปดเชน  ขวดปากกวาง   ขวดรูป
ชมพูหรือโด  ทําการเขยาเปนบางเวลา  และแชไวอยางนอย 7 วัน  จากนั้นนํามากรองแลวบีบเอาสารสกัด
ออกมาจากกากสมุนไพรใหไดมากท่ีสุดนําสารละลายสมุนไพรท่ีไดไปทําการกรองเอาเศษสมุนไพรท่ีติดออก
ใหหมดแลวระเหยตัวทําละลายออก ไดสารสกัดหยาบแลวจึงนําสารสกัดท่ีไดไปใชประโยชนตอ  วิธีนี้มีขอดี  
คือ  สารสกัดจะไมถูกความรอนทําใหโอกาสในการสลายตัวของสารสกัดลดลง  ขอเสียของวิธีนี้ คือ จะ
สิ้นเปลืองเพราะตองใชตัวทําละลายจํานวนมาก 
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ดาวเรืองหมอ (CALENDULA OFFICINALIS) 
 

CALENDULA OFFICINALIS 

 
(ภาพท่ี 1CALENDULA OFFICINALIS ) 

 
ชื่อภาษาไทย : ดาวเรืองหมอ 
ชื่อสามัญ : Calendula, Common marigold, Cape marigold, English marigold, Garden 

marigold  
ชื่อวิทยาศาสตร :  Calendula  officinalis  Linn.  
ตนดาวเรืองหมอจัดเปนพรรณไมลมลุก มีอายุประมาณ 1 - 2 ป ลําตนตั้งตรง มีความสูงได

ประมาณ 33 - 48 เซนติเมตร แตกก่ิงกานสาขามากท่ีโคนตน ท้ังตนมีขนข้ึนปกคลุมเล็กนอย ตามก่ิงและ
กานจะมีรองเหลี่ยม ขยายพันธุดวยเมล็ด เปนไมกลางแจง เจริญเติบไดในดินท่ีระบายน้ําดี เปนพรรณไม
พ้ืนเมืองของยุโรปตอนใต 

ใบดาวเรืองหมอ 
ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรยีงสลับ ลักษณะของใบเปนรูปหอก ปลายใบแหลม สวนขอบใบเปนคลื่น ใบ

มีขนาดยาวประมาณ 2.2 - 7.8 เซนติเมตร ไมมีกานใบ ใบท่ีอยูตรงโคนกานจะมีขนาดใหญเรียงกันข้ึนไปหา
เล็ก แผนใบมีสีเขียวออน  

ดอกดาวเรืองหมอ 
ดอกออกเปนดอกเดี่ยวหรือออกเปนกระจุกบริเวณปลายตน ดอกมีสีเหลืองหรือสีเหลืองปนสม 

กลีบดอกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปนรูปแกมขอบขนานเรียงซอนกันเปนชั้น ๆ หลาย ๆ ชั้น หรือเรียงซอนกัน
เปนวงหลายวง ดอกวงนอกเปนดอกเพศเมีย สวนดอกวงในเปนดอกเพศผู ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 3.3 - 7.8 เซนติเมตร ปลายดอกแยกออกเปนแฉก ๆ กลีบดอกท้ังหมดจะมีขนแข็งติดอยูท่ีโคน 
บริเวณใตดอกมีกลีบเลี้ยงอยู 1 - 2 ชั้น  

ผลดาวเรืองหมอ 
ผลเปนผลแหง ผลมีลักษณะเปนรูปขอบขนานโคง ยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร มีขนเล็กนอย

หรืออาจเกลี้ยง  
ขอมูลทางเภสัชวิทยาของดาวเรืองหมอ 
ดอกดาวเรืองหมอมีสาร Carotene สวนท้ังตนพบสาร Alkaloid, Flavoxanthin, Lycopene, 

Rubixanthin, Violaxanthin และพบน้ํามันระเหย เปนตน  
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ไดแก ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ยับยั้งการชัก ตานบิด ตานเชื้อ
รา ตานไวรัส 

สารท่ีสกัดจากดอกดาวเรืองหมอ หากนํามาฉีดเขาเสนเลือดดําของสัตวทดลอง พบวา จะทําให
หัวใจของสัตวมีกําลังเตนแรงข้ึน แตการบีบตัวของหัวใจและความดันโลหิตลดลง ถานําไปฉีดในสุนัขท่ีมีการ
บาดเจ็บเปนแผล พบวาจะกระตุนการสรางน้ําดีใหเพ่ิมข้ึน และสงผลทําใหบาดแผลหายเร็วข้ึนดวย ชาว
ยุโรปจึงนิยมใชดอกดาวเรืองฝรั่งนํามารักษาแผลท้ังภายนอกและภายใน  
 
 ภูมิปญญาการแชหมักของดาวเรืองหมอใชในการรักษาโรคตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

ดอกดาวเรือง มีหลายสายพันธุ ไดแก Calendula officinalis L.สําหรับในแถบเอเชียสายพันธุท่ี
พบมาก  ไดแก Tagetes erecta L. ดอกดาวเรืองประกอบดวยสารสําคัญหลายชนิด ไดแกสารกลุม 
phenolic compound ซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระ สามารถชวยลดการเกิดโรคเก่ียวกับหลอดเลือดไป
เลี้ยงหัวใจ ลดอัตราการเกิดมะเร็ง สารในกลุม triterpenoid fatty acid และ esterมีคุณสมบัติลดการ
อักเสบ สีเหลืองสมของดอกดาวเรืองสามารถใชเปนสีผสมอาหาร เครื่องเทศทําชา สารออกฤทธิ์ท่ีมีในดอก
ดาวเรือง ใชผสมในแอลกอฮอลในลักษณะทิงเจอร หรือทําเครื่องสําอางได ดอกดาวเรืองไดถูก นํามาใชเปน
พืชบําบัดสําหรับการรักษาโรคผิวหนัง อาการฟกช้ํา แผลไฟไหม บํารุงสายตา รักษาโรคตาแดง โรคริดสีดวง
ทวาร เปนตน นอกจากนี้ยังมี  รายงานวาสารสําคัญในดอกดาวเรือง ยังชวยชะลอการเกิดริ้วรอยใหผิวหนัง
ดูออนวัย ปองกันผิวหนังจากรังสียูวี น้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากดอกดาวเรืองยังไดน ามาใชประโยชนเยียวยา
จิตใจในผูสูงอายุ องคประกอบสําคัญในดอกดาวเรืองท่ีมีผู ทํา การศึกษาไดแก carotenoids, 
flavonoids,phenolic acids และ triterpenes 

ในทวีปยุโรปและอเมริกาไดมีการศึกษาสารสกัดในดอกดาวเรือง Calendula officinalis L. 
อยางแพรหลาย เพ่ือใชรักษาโรคและใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง [4]ไดแก 

Fonseca และคณะพบวาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสายพันธุ Calendulaofficinalis ซ่ึงปลูกมาก
ในทวีปยุโรป มีฤทธิ์ตานรังสี UV B ได โดยไดทําการทดลองในหนู การทดลอง พบวา สารสกัดดอกดาวเรือง
ประกอบดวย polyphenol, flavonoid, rutin และ narcissi ปริมาณ28.6 mg/g, 18.8 mg/g, 1.6 mg/g 
และ 12.2 mg/g ตามลําดับ 

Cetkovic และคณะไดศึกษาคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาวเรืองสายพันธุ 
Calendula arvensis L. และ Calendula officinalis L. สกัดโดยใชน้ําและ 70 % เมทานอลพบวาสาร
สกัดโดยใชน้ํามีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระไดดีกวาการสกัดโดยใชเมทานอล และดอกดาวเรืองสาย
พันธุ Calendula officinalis L. มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดดีกวา  

Maity นักวิทยาศาสตรชาวอินเดียและคณะ พบวากรดไซรินจิกสามารถตานการเกิดริ้วรอยได 
งานวิจัยดังกลาวไดทําการสกัดสารจากดอกดาวเรืองสายพันธุ Tagetes erecta L. และทดสอบการยับยั้ง 
hyaluronidase, elastaseและ matrix metalloproteinase (MMP-1) พบวาในสารสกัดดอกดาวเรืองซ่ึง
ประกอบดวย syringic acid และamyrin มีคุณสมบัติชวยลดริ้วรอยในผิวหนังได และยังพบวาดอก
ดาวเรืองมี syringic acid ในปริมาณมาก (2.30% w/w) 
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Inta และคณะไดศึกษาการใชพืชสมุนไพรของชาวเขาเผาอาขา ในประเทศจีนและตอนเหนือของ
ประเทศไทย พบวามีพืชและไมดอกหลายชนิดท่ีถูกนํามาใชเปนสมุนไพรรักษาโรค ซ่ึงรวมถึงการใชดอก
ดาวเรืองดวย โดยพบวาชาวเขาเผาอาขาไดใชดอกดาวเรืองรักษาอาการผื่นคันทางผิวหนัง 

ในภาคเหนือของประเทศไทย ใชดอกดาวเรืองทําชาสําหรับชงดื่ม ท าอาหารประเภทยา ทอด ใส
ในแกง และใชแทนผัก สารสกัดดอกดาวเรืองสามารถใชไลยุงได นอกจากนี้ยังใชเปนยารักษาโรค โดยกลุม
ชนเผาอาขา ในจังหวัดเชียงราย ใชดอกดาวเรืองผสมในน้ํามันนวดสําหรับแกผื่นคัน   

 
จากผลการศึกษาดานพิษวิทยา จึงสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาในแมลงหวี่ ( Drosophila melanogaster) พบวา สารสกัดดอกดาวเรืองหมอไม

กอใหเกิดการกลายพันธุ  ไมมีความเปนพิษตอยีนสของแมลงหวี่ 
2. ผลการศึกษาในหนู การใหปริมาณสารสกัดดอกดาวเรืองหมอขนาด 0.25 , 0.5, 1.0 กรัมตอ

น้ําหนักสัตวเปนกิโลกรัมตอวัน พบวา คาโลหิตวิทยาระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
การทดลองในหนูเพศผู และเพศเมียท่ีไดรับสารสกัดดอกดาวเรืองหมอซ่ึงสกัดดวย 70%  Alcohol /water 
solution ปริมาณ 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวัน เปนเวลา 30 วัน พบวา ไมมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของ
น้ําหนัก การทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนังเม่ือไดรับความเขมขนท่ี 20 - 100 มิลลิกรัม พบวา มี
ประสิทธิภาพสรางเนื้อเยื่อปดบาดแผล และไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง และตาของกระตาย  

 3. ผลการศึกษาในคน  จากการศึกษาผลของสารสกัดดอกดาวเรืองหมอท่ีสกัดดวยปโตรเลียมเจล
ในผูปวยมะเร็งเตานม  เพศหญิง จํานวน 254 คน พบวา ไมกอใหเกิดการแพใด ๆ  หญิงท่ีคลอดโดยวิธีผา
หนาทอง เม่ือใชน้ํามันดอกดาวเรืองหมอผสมกับ Hypericum อัตราสวน 30 : 70% พบวา ไดผลดีกวากลุม
ควบคุมท่ีใชน้ํามันรําขาว 
 
 
5.ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการหายแผลเรื้อรัง 

Lievre M และคณะ (1992) (6)ศึกษาเชิงทดลองในผูปวยท่ีมีบาดแผลความรุนแรงท่ีระดับ 2 และ
ระดับ 3 จํานวน 156 คน ท่ีมีอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป  โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมควบคุม( Vaseline) 
จํานวน 50 คน กลุมทดลอง( Calendula) จํานวน 53 คน และกลุมอ่ืนๆ  ( Proteolytic ointment 
Topically) 53 คน ระยะเวลาในการศึกษาจํานวน 17 วัน  โดยใชสถิติ T-test  พบวา ผูปวยท่ีใช
Calendulaในการดูแลบาดแผลมีประสิทธิภาพการสงเสริมการหายของบาดแผลไดดีกวาผลิตภัณฑชนิดอ่ืน
อยางมีนัยสําคัญ 

Buzzi M และคณะ (2016)(7) ศึกษาแบบสังเกตในผูปวยท่ีมีแผลกดทับ  จํานวน 41 คน โดยใชการ
ประเมินผูปวยทุกสองสัปดาห  เปนระยะเวลา 30 สัปดาห  พบวา  ผูปวยท่ีไดรับการรักษามีการหายของ
แผลกดทับอยางสมบูรณหลังจาก 15 และ 30 สัปดาหของการรักษาคือ 63% และ 88% ตามลําดับ  และ
ไมพบผลขางเคียงหลังการใชยาท่ีสกัดมาจาก Calendula 

Popovic M และคณะ (1999) (8)ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่นของสารสกัดดอกดาวเรืองหมอ
บริเวณรอบเตียงของผูปวยท่ีเปนแผลมักพบอนุมูลอิสระปนเปอนอยูจึงทําใหแผลหายชา  และกอใหเกิด
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ความเสียหายตอไขมัน โปรตีน คอลลาเจน perteoglycan และ hyaluronic acid  สาร butanolic ท่ีสกัด
มาจากดอกดาวเรืองหมอมาทดสอบในหองทดลอง พบวา สามารถชวยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา superoxide 
radicals และ hydroxyl  radicals  ในไมโครโซมของตับหนูได 

Thomson PD และคณะ (2000) (9)  ศึกษาฤทธิ์ตอตานเชื้อจุลชีพ พบวา สาเหตุท่ีแผลหายชานั้น
เกิดมาจากการติดเชื้อจุลินทรีย ดังนั้น จึงตองทําลายเชื้อกอโรคและกระตุนภูมิคุมกันของรางกาย  ซ่ึง
คุณสมบัติท่ีกลาวมานี้ครบถวนในดอกดาวเรืองหมอ  สาร polysaccharide ในดอกดาวเรืองหมอสามารถ
กระตุน granulocytes และการกําจัดเชื้อโรคในหนู  การทดสอบโดยใชสารสกัดดอกดาวเรืองหมอท่ีสกัด
ดวยแอลกอฮอลผสมกับ human lymphocyte ทาบริเวณท่ีเปนแผล พบวา การทาสารสกัดดอกดาวเรือง
หมอท่ีความเขมขน 4%  และ Allatoin 1%  เปนเวลา 21 วัน มีประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผล 
 Preethi KC และคณะ (2009)(10)  ศึกษาทางคลินิกวิทยา พบวา การใชสารสกัดดอกดาวเรืองหมอ
รักษาบาดแผลบนผิวหนังหนูทดลอง  โดยการทาท่ีบริเวณผิวหนังของหนูทดลองในขนาด 20 - 100 
มิลลิกรัมตอน้ําหนักสัตวทดลองเปนกิโลกรัม พบวา หนูท่ีไดรับสารสกัดดอกดาวเรืองหมอเปนเวลา 8 วัน 
การสรางเนื้อเยื่อปดบาดแผลสูงถึง 90%  เม่ือเทียบในระยะเวลาเดียวกันกับกลุมควบคุม พบการสราง
เนื้อเยื่อปดบาดแผลเพียง 51.1 %     
 Bone K และคณะ(2003) (11)  ศึกษาถึงขอควรระวัง และขอบงชี้ในการใชสารสกัดดอกดาวเรือง
หมอ  ยังไมพบรายงานขอควรระวัง และขอบงชี้ในการใชสารสกัดดอกดาวเรืองหมอนั้น แตผูท่ีแพเกสร
จําพวกหญาดอกเดซ่ีควรหลีกเหลี่ยงการใชสารสกัดดอกดาวเรืองหมอ  เพราะอาจทําใหเกิดการแพได พบวา 
ในคนจํานวน 1,032 คน เม่ือทดสอบใหสารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด ในจํานวน 1,032 คน พบผูปวยท่ีเกิด
อาการแพตอ 10% calendula tincture  คิดเปน 0.2% ของจํานวนผูทดสอบ จากรายงานการวิจัยทาง
คลินิกสนับสนุนใหใชความเขมขนของสารสกัดดอกดาวเรืองหมอ 2%  - 10% ในกรณีท่ีใชรักษาบาดแผล
ระดับเรื้อรัง และรุนแรงของแผลอักเสบ 

Korengath Chandran Preethi และคณะ (2008) (12)  ศึกษาการทดลองโดยใหสารสกัดจากดอก
ดาวเรืองหมอ ขนาด  250  mg/kg และ 500  mg/kg ในหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเทาหลังบวมจาก 
carrageenan, dextran และ formalin  พบวา สารสกัดของ Calendula officinalis มีฤทธิ์ตานการ
อักเสบท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเกิดเทาบวมเฉียบพลัน และเรื้อรังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จิณพิชญชา มะมม และคณะ (2556)(13)    ศึกษาการวิจัยก่ึงทดลอง  เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการ
พัฒนาทักษะการดูแลตอการหายของแผลในผูปวยท่ีมีแผลกดทับกลุมตัวอยางเปนผูปวยท่ีมีแผลกดทับ 
จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมควบคุม 20 คน  และกลุมทดลอง 20 คน โดยการใหความรูและการสาธิตการ
ทําความสะอาดแผลรวมกับการใชคูมือการดูแลแผลกดทับ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ T-test พบวา  
ภายหลังเขารวมโครงการ 4 สัปดาห อัตราการหายของแผลของกลุมทดลองสูงกวากอนเขารวมโครงการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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   บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

1.รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาเรื่องผลการใชคาเลนดูลาเจลในกลุมผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรังท่ีเขารับบริการท่ีโรงพยาบาล

ราชพิพัฒน  สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร และเปนการศึกษาเฉพาะราย   
2.ประชากรและระยะเวลาในการศึกษา 

ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ มี  จํานวน 4 คน  เปนผูปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลราช
พิพัฒน  ระยะเวลาในการดําเนินการเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

 
3.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.1 ข้ันตอนในการทําแผล  โดยยึดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 แบบสอบถามประเมินการหายของแผลเรื้อรังตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ  กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.การเก็บขอมูล 
4.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลท่ีมีบาดแผลเรื้อรังดวย

การแพทยผสมผสาน 
4.2 ประสานงานกับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน  เพ่ือลงพ้ืนท่ีใหความรูบุคลากรในการเก็บขอมูล 
4.3 ลงพ้ืนท่ีเพ่ืออบรมใหความรูในข้ันตอนการดําเนินการเก็บขอมูล 
4.4 ดําเนินการเก็บขอมูลผูปวย 
4.5 ดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล 

5.การวิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา  จํานวน 4 ราย  เขียนรายงาน ผลการศึกษาเปนกรณีศึกษาเฉพาะราย 

และทําการวิเคราะหดูปจจัยท่ีเก่ียวของกับการหายของแผลเรื้อรัง 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาผลการใชคาเลนดูลาเจลในกลุมตัวอยางผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรังท่ีเขารับบริการท่ี
โรงพยาบาลราชพิพัฒน  สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 รายในชวงระหวางเดือนมกราคม 
ถึง  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  โดยใช คาเลนดูลาเจลในการรักษาแผลรวมกับการทําแผลโดยยึดมาตรฐาน
ตามหลักวิชาชีพ  และ ใชแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรัง ซ่ึงประยุกตมาจากเครื่องมือการ
ประเมินการหายของแผลของ Push (Push Tool)  ท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย  ในการ
เก็บขอมูล  โดยมีหัวขอการประเมิน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขนาดพ้ืนท่ีแผล  สารคัดหลั่ง  ลักษณะพ้ืนผิว
แผล  เปนตน  และไดมีการนํามาวิเคราะหขอมูลของผูปวยมาสรุปเปนกรณีศึกษา ในแตละราย มีผล
การศึกษาดังตอไปนี้ 
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กรณีศึกษารายท่ี 1 
ผูปวยเปนชายไทย อายุ 45 ป  มีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
รับเขามารักษาในหอผูปวยชีวาภิบาล  เม่ือวันท่ี24มีนาคม2562 
การวินิจฉัยแรกรับ  R/O Pnumonia 
อาการสําคัญท่ีนํามาโรงพยาบาล  มีไขสูง  เสมหะมีสีเขียวปริมาณมาก 1 วันกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจ็บปวยในปจจุบัน  มีไขสูง  เสมหะสีเขียวปริมาณมาก 
ประวัติเจ็บปวยในอดีต  HT, P/O Craniectomy เดือน ม.ค. 2562 จากรพ.ธรรมศาสตร 
ลักษณะท่ัวไปท่ีพบ  Bed Ridden , On portertube , On NG tube 
Dx. Infected bed sore 

ผูปวยAdmit ในโรงพยาบาล วันท่ี 24/3/2562  แรกรับผูปวยรูสึกตัวดี  สัญญาณชีพแรกรับ 
BP=127/62 mmHg P=88/min R=24/min T=38C  E4VTM4นอนอยูบนเตียงรับยายมาจากแผนกฉุกเฉิน  
รับเขาสูหอผูปวยชีวาภิบาล แพทยใหสงเลือดตรวจ  และใหยาฆาเชื้อดูแลในสวนรักษาของไขสูง  ในสวน
ของแผลเรื้อรังบริเวณกนกบ ลึกประมาณ1 ซม. กวาง*ยาว 8*12 ซม. ไดใหดูแลทําความสะอาดแผลวันละ 
2 ครั้ง โดยทําแผลควบคูกับใช 1%Silver sulfadiazine creamตั้งแตวันท่ี 24/3/2562 แตแผลยังไมมี
แนวโนมท่ีจะดีข้ึน  ทางทีมแพทยและพยาบาลจึงปรับมาใชคาเลนดูลาเจล ควบคูกับการทําแผลวันละ 1 
ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 11/4/2562  จนถึงวันท่ี 29/5/2562  แผลเรื้อรังมีแนวโนมดีข้ึนเรื่อย ๆ แผลแดงดี  ไมสาร
คัดหลั่ง  แผลตื้นข้ีนจนเกือบปดสนิท  ไมมีผลขางเคียงจากการใชคาเลนดูลาเจล 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรังกรณีศึกษารายท่ี 1 

Pressure  Ulcer  Healing  Record 
การประเมิน/ครั้ง(วันท่ี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดพ้ืนท่ีแผล (Sureface  area) 
ก x ย (cm2) 
≤ 0.3  = 1 
0.3-0.6 = 2 
0.7-1.0 = 3 
1.1-2.0 = 4 
2.1-3.0 = 5 
3.1-4.0 = 6 
4.1-8.0 = 7 
8.1-12.0 = 8 
12.1-24.0 = 9 
> 24.0  = 10 

สารคัดหลั่ง  (Exudate amount) 
0 = ไมมี 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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1 = เปยกชื้น 
2 = ชื้นแฉะ 

3 = เปยกแฉะ 
ลักษณะพ้ืนผิวแผล 

(Surface  appearance) 
0 = แผลปดคลุมดวยผิวหนังใหม 
1 = ผิวใหมสีชมพูจากขอบแผล 

2 = พ้ืนแผลสีชมพู/แดงเปนมันวาว 
3 = เนื้อแผลสีเหลือง/คอนขางขาว 
4 = เนื้อตายสีดํา / เทา  ติดแนน 

4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 

Push Total Score 14 14 13 12 12 11 11 10 9 9 
 
 
 

  11/04/2562                                                        29/05/2562 

 
 (ภาพท่ี 2 ผูปวยรายท่ี 1 กอนการใช)               (ภาพท่ี 3 ผูปวยรายท่ี 1 หลังการใช)                                               
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กรณีศึกษารายท่ี 2 
ผูปวยเปนชายไทย อายุ 77 ป  มีภูมิลําเนา อยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
รับเขามารักษาในหอผูปวยชีวาภิบาล  เม่ือวันท่ี 22พฤษภาคม2562 
การวินิจฉัยแรกรับ  1.Sepsis  2.DM  3.Acute  Kidney  injury 
อาการสําคัญท่ีนํามาโรงพยาบาล  มีไขสูง  ซึมลง  สับสน1 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจ็บปวยในปจจุบัน  มีไขสูง ซึมลง  สับสน 1 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจ็บปวยในอดีต  DM , Acute  Kidney  injury 
ลักษณะท่ัวไปท่ีพบ  Bed Ridden 
Dx. Pneumonia, bed sore grade2 

ผูปวยAdmit ในโรงพยาบาลแผนก ICU วันท่ี 21/4/2562  แรกรับผูปวยซึมลง  สับสนสัญญาณ
ชีพแรกรับ BP=89/40 mmHg P=72/min R=24/min T=38.8C  DTXแรกรับ=295mg% รับใหมเขาสู
หอผูปวยชีวาภิบาล   วันท่ี 22/5/2562 แพทยสังเกตอาการดูแลในเรื่องของแผลเรื้อรัง  และนัดฟอกไตทุก
วันจันทร และวันพฤหัสบดีตามรอบนัดของผูปวย  ในสวนของแผลเรื้อรังบริเวณกนกบ ขนาดแผลกวาง*ยาว 
= 6*4 ซม. ไดใหดูแลทําความสะอาดแผลวันละ 2 ครั้ง โดยทําแผลควบคูกับใช 1%Silver sulfadiazine 
cream  ตั้งแตวันท่ี 21/4/2562 ตอนท่ีรักษาอยูในแผนกICU  แตแผลยังไมมีแนวโนมท่ีจะดีข้ึน  เม่ือยายมา
ทําการรักษาในหอผูปวยชีวาภิบาลทางทีมแพทยจึงปรับมาใชคาเลนดูลาเจล ควบคูกับการทําแผลวันละ 2 
ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 22/5/2562  จนถึงวันท่ี 31/5/2562  แผลเรื้อรังมีแนวโนมดีข้ึนเรื่อย ๆ  แผลแหงดี ไมมี
สารคัดหลั่ง  และไมพบผลขางเคียงจากการใชคาเลนดูลาเจล 
ตารางท่ี 2  ตารางแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรังกรณีศึกษารายท่ี 2 

Pressure  Ulcer  Healing  Record 
การประเมิน/ครั้ง(วันท่ี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดพ้ืนท่ีแผล (Sureface  area) 
ก x ย (cm2) 
≤ 0.3  = 1 
0.3-0.6 = 2 
0.7-1.0 = 3 
1.1-2.0 = 4 
2.1-3.0 = 5 
3.1-4.0 = 6 
4.1-8.0 = 7 
8.1-12.0 = 8 
12.1-24.0 = 9 
> 24.0  = 10 

7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 
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สารคัดหลั่ง  (Exudate amount) 
0 = ไมมี 

1 = เปยกชื้น 
2 = ชื้นแฉะ 

3 = เปยกแฉะ 

2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 

ลักษณะพ้ืนผิวแผล 
(Surface  appearance) 

0 = แผลปดคลุมดวยผิวหนังใหม 
1 = ผิวใหมสีชมพูจากขอบแผล 

2 = พ้ืนแผลสีชมพู/แดงเปนมันวาว 
3 = เนื้อแผลสีเหลือง/คอนขางขาว 
4 = เนื้อตายสีดํา / เทา  ติดแนน 

3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 

Push Total Score 12 12 13 9 9 8 7 7 5 5 
 
 
     22/05/2562           31/05/2562  

 
(ภาพท่ี 4 ผูปวยรายท่ี 2 กอนการใช)                       (ภาพท่ี 5 ผูปวยรายท่ี 2 หลังการใช)                                               
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กรณีศึกษารายท่ี 3 
ผูปวยเปนชายไทย อายุ 83 ป  มีภูมิลําเนา อยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
รับเขามารักษาในหอผูปวยชีวาภิบาล  เม่ือวันท่ี6พฤษภาคม2562 
การวินิจฉัยแรกรับ  Infected  pressure sore   
อาการสําคัญท่ีนํามาโรงพยาบาล  Bed  Sore   Bleeding  1 วันกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจบ็ปวยในปจจบุัน  Bed  Sore   Bleeding  1 วันกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจ็บปวยในอดีต  Old CVA , DM 
ลักษณะท่ัวไปท่ีพบ  Bed Ridden 
Dx. Infected  pressure sore   

ผูปวยAdmit ในโรงพยาบาล วันท่ี 6/5/2562  แรกรับผูปวยรูสึกตัวดี  สัญญาณชีพแรกรับ 
BP=135/68 mmHg P=90/min R=22/min T=38.1C  E4V5M6รับยายจากแผนกฉุกเฉิน  รับเขาสูหอ
ผูปวยชีวาภิบาล   แพทยใหสงเลือดตรวจ  ใหยาฆาเชื้อ และSet OR เพ่ือทํา Debridement วันท่ี 
14/5/2562 ในสวนของแผลเรื้อรังบริเวณเทาซาย ดานนิ้วกอย ลึกประมาณ 0.5 ซม. กวาง*ยาว 3*3 ซม. 
ไดใหดูแลทําความสะอาดแผลวันละ 2 ครั้ง โดยทําแผลควบคูกับใช 1%Silver sulfadiazine cream  
ตั้งแตวันท่ี 6/5/2562 แตแผลยังไมมีแนวโนมท่ีจะดีข้ึน  ทางทีมแพทยและพยาบาลจึงปรับมาใชคาเลนดูลา
เจล ควบคูกับการทําแผลวันละ 2 ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 22/5/2562  จนถึงวันท่ี 31/5/2562  แผลเริ่มแดงดี ไม
มีสารคัดหลั่งออกจากแผล แผลตื้นข้ีนจนเกือบปดสนิท  ไมพบผลขางเคียงจากการใชคาเลนดูลาเจล 
ตารางท่ี 3  ตารางแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรังกรณีศึกษารายท่ี 3 

Pressure  Ulcer  Healing  Record 
การประเมิน/ครั้ง(วันท่ี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดพ้ืนท่ีแผล (Sureface  area) 
ก x ย (cm2) 
≤ 0.3  = 1 
0.3-0.6 = 2 
0.7-1.0 = 3 
1.1-2.0 = 4 
2.1-3.0 = 5 
3.1-4.0 = 6 
4.1-8.0 = 7 
8.1-12.0 = 8 
12.1-24.0 = 9 
> 24.0  = 10 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

สารคัดหลั่ง  (Exudate amount) 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
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0 = ไมมี 
1 = เปยกชื้น 
2 = ชื้นแฉะ 

3 = เปยกแฉะ 
ลักษณะพ้ืนผิวแผล 

(Surface  appearance) 
0 = แผลปดคลุมดวยผิวหนังใหม 
1 = ผิวใหมสีชมพูจากขอบแผล 

2 = พ้ืนแผลสีชมพู/แดงเปนมันวาว 
3 = เนื้อแผลสีเหลือง/คอนขางขาว 
4 = เนื้อตายสีดํา / เทา  ติดแนน 

4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 

Push Total Score 12 12 12 12 12 9 9 8 6 6 
 
 
     22/05/2562              31/05/2562  

 
(ภาพท่ี 6 ผูปวยรายท่ี 3 กอนการใช)                       (ภาพท่ี 7 ผูปวยรายท่ี 3 หลังการใช)                                               
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กรณีศึกษารายท่ี 4 
ผูปวยเปนหญิงไทย อายุ 88 ป  มีภูมิลําเนา อยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
รับเขามารักษาในหอผูปวยชีวาภิบาล  เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม2562 
การวินิจฉัยแรกรับ  Sepsis 
อาการสําคัญท่ีนํามาโรงพยาบาล  มีไข 4 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจบ็ปวยในปจจบุัน  มีไข 4 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล 
ประวัติเจ็บปวยในอดีต  Old CVA , Dementia 
ลักษณะท่ัวไปท่ีพบ  Bed Ridden 
Dx. Infected bed sore 

ผูปวยหญิงไทย Admit ในโรงพยาบาล วันท่ี 12/5/2562  แรกรับผูปวยรูสึกตัวดี  สัญญาณชีพแรก
รับ BP=152/72 mmHg P=128/min R=30/min T=38.2C  E4V5M6  นอนอยูบนเตียงรับยายมาจาก
แผนกฉุกเฉิน  รับใหมเขาสูหอผูปวยชีวาภิบาล   แพทยใหสงเลือดตรวจ  และใหยาฆาเชื้อเพ่ือรักษาอาการ
ไขสูง  ในสวนของแผลเรื้อรังบริเวณสะโพก ลึกประมาณ 0.5 ซม. กวาง*ยาว = 4*5ซม. ใหดูแลทําความ
สะอาดแผลวันละ 2 ครั้ง โดยทําแผลควบคูกับใช 1%Silver sulfadiazine cream  ตั้งแตวันท่ี 12/5/2562 
แตแผลยังไมดีข้ึน  ทางทีมแพทยและพยาบาลจึงปรับมาใชคาเลนดูลาเจล ควบคูกับการทําแผลวันละ 2 
ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 14/5/2562  จนถึงวันท่ี 24/6/2562  แผลเริ่มแดงดี  สารคัดหลั่งลดนอยลง  แผลตื้นข้ีน
จนเกือบปดสนิทตามลําดับ ไมพบผลขางเคียงจากการใชคาเลนดูลาเจล 
ตารางท่ี 4  ตารางแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรังกรณีศึกษารายท่ี 4 

Pressure  Ulcer  Healing  Record 
การประเมิน/ครั้ง(วันท่ี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดพ้ืนท่ีแผล (Sureface  area) 
ก x ย (cm2) 
≤ 0.3  = 1 
0.3-0.6 = 2 
0.7-1.0 = 3 
1.1-2.0 = 4 
2.1-3.0 = 5 
3.1-4.0 = 6 
4.1-8.0 = 7 
8.1-12.0 = 8 
12.1-24.0 = 9 
> 24.0  = 10 

7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 

สารคัดหลั่ง  (Exudate amount) 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
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0 = ไมมี 
1 = เปยกชื้น 
2 = ชื้นแฉะ 

3 = เปยกแฉะ 
ลักษณะพ้ืนผิวแผล 

(Surface  appearance) 
0 = แผลปดคลุมดวยผิวหนังใหม 
1 = ผิวใหมสีชมพูจากขอบแผล 

2 = พ้ืนแผลสีชมพู/แดงเปนมันวาว 
3 = เนื้อแผลสีเหลือง/คอนขางขาว 
4 = เนื้อตายสีดํา / เทา  ติดแนน 

4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 

Push Total Score 14 14 13 13 12 12 10 9 8 8 
 
 
 
   14/05/2562                24/06/2562  

 
(ภาพท่ี 8 ผูปวยรายท่ี 4 กอนการใช)              (ภาพท่ี 9 ผูปวยรายท่ี 4 หลังการใช)                                               
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากผลกรณีศึกษาท้ัง 4 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ตารางท่ี 5  ตารางแสดงขอมูลขนาดพ้ืนท่ีแผล  สารคัดหลั่ง  ลักษณะพ้ืนท่ีผิวแผลของกลุมตัวอยางผูปวย 
 

ผูปวย
สูงอายุ 

ขนาดพ้ืนท่ีแผล สารคัดหล่ัง ลักษณะพ้ืนท่ีผิวแผล 
ครั้งแรก

(ระยะเวลา) 
ครั้งสุดทาย 
(ระยะเวลา) 

ครั้งแรก 
(ระยะเวลา) 

ครั้งสุดทาย 
(ระยะเวลา) 

ครั้งแรก 
(ระยะเวลา) 

ครั้งสุดทาย 
(ระยะเวลา) 

รายท่ี 1 8 7 2 1 4 1 
รายท่ี 2 7 4 2 0 3 1 
รายท่ี 3 6 4 3 1 4 1 
รายท่ี 4 7 6 3 1 4 1 

 

การเปรียบเทียบขอมูลขนาดพ้ืนท่ีแผล สารคัดหลั่ง  ลักษณะพ้ืนท่ีผิวแผลของผูปวย ท้ัง 4  ราย  
ตามแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรัง  พบวาคะแนน การประเมินจากครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทาย  
มีคะแนนขนาดพ้ืนท่ีแผล  สารคัดหลั่ง  และลักษณะพ้ืนท่ีผิวแผลลดลง  แผลมีแนวโนมการหายของแผลดี
ข้ึนแตใชระยะเวลาในการหายท่ีแตกตางกันออกไปและยังไมพบผลขางเคียงจากการใชดังกลาว โดยผูปวย
รายท่ี 1 มีแนวโนมการหายท่ีดีและมากกวาผูปวยรายอ่ืน เนื่องจากอายุท่ีนอยกวา  และไม มีประวัติของการ
เปนโรคเบาหวาน 

การเปรียบเทียบขอมูลในแบบประเมินติดตามการหายของแผลเรื้อรัง คะแนนขนาดพ้ืนท่ีแผลพบวา 
ขนาดพ้ืนท่ีแผลกอนการใชคาเลนดูลาเจลในกลุมตัวอยางผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรัง และหลังการใชคาเลนดูลาเจล
เห็นไดชัด วาขนาดพ้ืนท่ีแผลมีขนาดเล็กลง  สงผลใหแผลเรื้อรังมีแนวโนมการหายของแผลท่ีดีข้ึน  ซ่ึง
สอดคลองการศึกษาของ Buzzi M และคณะ (2016) (7)  พบวา  ผูปวยท่ีไดรับการรักษามีการหายของแผล
กดทับอยางสมบูรณหลังจาก 15 และ 30 สัปดาหของการรักษาคือ 63% และ 88% ตามลําดับ  และไมพบ
ผลขางเคียงหลังการใชยาท่ีสกัดมาจากคาเลนดูลาเจล 

 จาก ผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปผลเบื้องตนไดวา การใชคาเลนดูลาเจลในผูปวยท่ีมีแผลกดทับ
เรื้อรัง  ชวยสงเสริมการหายของแผลเรื้อรังไดดี และยังไมพบผลขางเคียงจากการใชดังกลาว  แตผูปวยท้ัง 4 
ราย  อาจมีการหายของแผลเรื้อรังท่ีไมเหมือนกัน  จากปจจัยดานอายุ  ดานโรคประจําตัว  ดานพยาธิสภาพ
ในโรคเดิมของผูปวยแตราย  จึงทําใหการหายของแผลเรื้อรังในแตละรายไมเทากัน   
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5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 ขอเสนอแนะจากการศึกษา  

- ผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้  สามารถนําองคความรูดังกลาวไปตอยอดงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป  

- กรณีตัวอยางผูปวย  ควรมีปริมาณในการศึกษามากกวานี้ 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาและพัฒนาตอไป 

- ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางในผูปวยสามารถนําไปตอยอดในการทํางานวิจัยตอไป  เชน  นํา
ขอมูลท่ีไปไดไปคํานวณหากลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมในการทําวิจัยครั้งตอไป 

-  ควรศึกษาจากผูเชี่ยวชาญเพ่ิมเติมกอนพัฒนาเปนหลักสูตร หรือคูมือการใช 

5.3 ขอจํากัดในการศึกษา 

 กรณีตัวอยางผูปวยในการเก็บขอมูลมีปริมาณนอย   
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