
ขั้นตอนและวิธีการสกัดสารจากเปลือกมังคุด 

 

1.น้าเปลือกมังคุดมาล้างน้้าให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งสนิท
ประมาณ 3 วันขึ้นไปหรืออาจจะอบด้วยความร้อน 50 – 60                   
องศาเซลเซียส ก็ได้ 

2. น้าเปลือกมังคุดที่แห้งแล้วมาช่ังน้้าหนัก จ้านวน 30 กรัม  
ผสมกับน้้า โดยใช้อัตราส่วน สมุนไพร 30 กรัมต่อน้้า 1,000 มิลลิลติร
(น้้าหนัก:ปริมาตร)ท้าการสกัดน้้าสมุนไพรโดยการต้มให้เดือดนาน 
15 – 20 นาที น้้าจะแหง้ลงเหลือประมาณ 400-500 มิลลิลิตร จากนัน้
น้ามากรองกากออกด้วยผ้าขาวบางหนา   3- 4 ช้ัน น้้าที่ได้จากการ
กรองคือน้้าของสารสกัดจากเปลอืกมังคุดจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อน
อมชมพูน้้ามีลักษณะใส น้าไปบรรจุขวดสีชาที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 
ปล่อยใหเ้ย็นแล้วน้าไปล้างแผลน้า้สารสกัดเปลือกมังคุดหลงัจากตม้
สกัดแล้วจะมีอายุการใช้งาน 1 วัน(เนื่องจากเป็นยาสมุนไพรจึงมอีายุ
การใช้งานน้อยเนื่องจากบูดง่าย)แต่ถ้าแช่ในตู้เย็นจะมีอายุการใช้งาน
ได้ 3 วัน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
    1.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1.1  ควรศึกษาสมุนไพรเปลือกมังคุดกับน้้ายา
ล้างแผล 0.9 % NSS Irrigation   
(น้้าเกลือล้างแผล )  ในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง 
 1.2  ควรศึกษาอายุการใช้งาน ของน้้าต้มสาร
สกัดสมนุไพรจากเปลือกมังคุด 
  1.3  ควรศึกษาวิธีการใช้น้้าต้มสารสกัด
สมุนไพรจากเปลือกมังคุดในการรักษาผู้ป่วย      
โรคกระเพาะอาหาร แผลไฟไหม้  แผลน้้าร้อนลวก   
เนื่องจากมีฤทธิ์ฝาดในการสมานแผล 
 
   2.  การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 2.1  ควรน้า น้้าต้มสารสกัดสมุนไพรจาก
เปลือกมังคุดไปขยายผลสู่ชุมชนในการรักษาผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง 
 2.2  หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมการใช้ต้ม
สารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุดในการรักษาผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ประสิทธิผลของการล้าง 
       แผลผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังด้วย 
    น้ าตม้สารสกัดสมนุไพรจากเปลือกมังคุด 

   
    Dressing Efficiency for Chronic Wound of   

     Diabetes by Extraction Water from Skin of 
Mangosteen 

 

 

   
งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าม่วง 
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ขั้นตอนการต้ม 

 

ข้อเสนอแนะ 
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เปลือกมังคดุเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้รักษาบาดแผล             
โดยชาวบ้านใช้เปลือกมังคุดฝนกบัน้้าปูนใส แล้วใช้ทาแผลที่มีหนอง 
แผลเปื่อย ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา, 2531 : 4)   
ในต้ารายาแผนโบราณกล่าวว่า ให้ใช้เปลือกมังคุดต้มเอาน้้าฝาดหรือ

ฝนกับน้้าปูนใส เอาน้้าฝาดที่ได้ชะ
ล้างบาดแผล ฝนแต้มทางรักษา
บาดแผลได้ (เสงี่ยม  พงษ์บุญรอด, 
2529 : 434,  โสภิต  ธรรมจารี และ

มณฑา  ภัณฑ์เกยูร, 2524 : 627)  แสดงว่าในเปลือกมังคุดน่าจะมีสาร
ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน จุลินทรียพ์วกแบคทีเรียซ่ึงเปน็ต้นเหตุส้าคญั
ของบาดแผลเรื้อรงั      

                จากคุณสมบัติของสารสกัดจากเปลือกมังคดุ  ที่การ
ค้นคว้าวิจัยได้ก้าวหน้ามาเป็นล้าดับ  เนื่องจากการฟื้นฟูสมุนไพร 
ไทยประกอบกับมังคุดเป็นพืชหาง่ายในเมืองไทย  การเก็บวัตถุดิบ
โดยเฉพาะส่วนเปลือกของผลซ่ึงเป็นส่วนเหลือใช้และหาได้ง่าย   
เป็นการน้าวัสดุทีเ่หลือใช้มาเปลี่ยนเปน็สารที่เปน็ประโยชน์ต่อ         
การรักษาโรค  เป็นมูลเหตจุูงใจให้ผู้วิจัยประสงคจ์ะศึกษาผลการ               
ใช้สารสกัดจากเปลือกลูกมังคุดซึง่ผลิตในลักษณะน้้ายาล้างแผล                     
ในการรักษาเรื้อรังในผูป้่วยเบาหวาน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนา้
สมุนไพรซ่ึงมีอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาใช้ให้กว้างขวาง
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

               เพื่อศึกษาผลของการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวานที่เปน็แผล
เรื้อรังด้วยน้้าต้มสารสกัดสมุนไพรจาก เปลือกมัง 

สมมติฐาน       การล้างแผลด้วยน้้าต้มสารสกัดสมุนไพร
จากเปลือกมังคุดท้าให้แผลหายเร็วขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย    
           ประชากร  คือ  ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลค้าม่วง อ้าเภอค้าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลค้าม่วง อ้าเภอค้าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ้านวน  10  คน 

ตัวแปร 
        1. ตัวแปรต้น คือ  การล้างแผลด้วยน้้าต้มสารสกัด
สมุนไพรเปลือกมังคุด 
        2. ตัวแปรตาม  คือ  การหายของแผลเรื้อรังในผู้ป่วย
เบาหวาน  โดยพิจารณาจาก ความกว้างของแผล,  ความ
ยาวของแผล, ความลึกของแผล  และลักษณะของแผล 
กรอบแนวคิด 

จากสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังของ
เปลือกมังคุดนี้ได้รับการพิสูจน์และยืนยันจากการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ที่ค้น พบว่า  รสฝาดในเปลือกมังคุดนี้มี
สารแทนนิน (Tannin) และสารแซนโทน (Xanthone) ที่มี
ช่ือเรียกเฉพาะช่ือเดียวกับมังคุดว่า สารแมงโกสติน 
(mangostin) สารแทนนินมีฤทธ์ิสมานแผลช่วยให้แผล
หายเร็วขึ้น สารแมงโกสตินมีฤทธ์ิช่วยลดอาการอักเสบ 
และต้านเช้ือแบคทีเรียที่ท้าให้เกิดหนอง สาร แซนโทน
ในเปลือกมังคุดยังมีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือราที่เป็นสาเหตุ
ของโรค  ดังนั้นน้้าต้มสารสกัดจากเปลือกลูกผลมังคุด
อาจจะท้าให้แผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานหายเร็วกว่าการ
ล้างแผลด้วยแผนปัจจุบัน   

          
 
 
               ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง จ้านวน 10 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  70 – 79  ปี  
ร้อยละ 40.0 รองลงมา อายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 30.0  มีชนิดของแผล
เรื้อรัง เป็นแผลเกิดจากการอักเสบติดเชื้อ  ร้อยละ 40.0 รองลงมา เป็น
แผลผิวหนังแห้งแตก  ร้อยละ 30.0 และแผลที่มีเนื้อเน่าตายจากการ
ติดเช้ือ ร้อยละ 20.0 ส่วนต้าแหน่งแผลที่พบส่วนใหญ่ พบที่ เท้า             
ร้อยละ 90.0 หลังจากรักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรังโดยท้าการล้างแผลด้วย
น้้าต้มสารสกัดเปลือกมังคุด  แผลหายดี ทั้ง 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 
100  มีระยะเวลาในการรักษา ดังนี้ 
            1. แผลขนาดเล็ก   จ้านวน  3  คน  ใช้เวลารักษาประมาณ      
10 - 17   วัน 
            2. แผลขนาดปานกลาง   จ้านวน  5  คน     ใช้เวลารักษา
ประมาณ    12 - 24  วัน 
            3. แผลขนาดใหญ่     จ้านวน  2  คน     ใช้เวลารักษาประมาณ    
66  วัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 
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