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บทคัดย่อ 

            บ า ด แ ผ ล เ รื้ อ รั ง เ ป็ น ปั ญ ห า  ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลที่พบมากปัญหาหนึ่ง  และในภาวะที่ไม่
เอื้อต่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมตามปกติวิสัย
ของบุคคล   ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และ
จิตใจ ปัญหาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในครอบครัว
ติดตามมา  การท าแผลโดยใช้ยาใส่แผล เป็นวิธีการ
รักษาพยาบาลที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การ
น าสมุนไพรในประเทศมาใช้น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่ง
ในการรักษาแผล   การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการ
ล้างแผลผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังด้วยน้ าต้มสาร
สกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับ
แนวคิดนี้ 
             การ วิจั ยครั้ งนี้ เป็นการ วิจั ย เ ชิงทดลอง
จุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการล้างแผลผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังด้วยน้ าต้มสารสกัดสมุนไพร
จากเปลือกมังคุด โดยศึกษาจากผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น
แผลเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอ
ค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  จ านวน  10  คน จากการสมัคร
ใจ เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกผลของการล้างแผลผู้ป่วย 
 
 
 

 
เบาหวานด้วยน้ าต้มสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด
และแบบสังเกตแผลโดยมีลักษณะเป็นแบบ Check  List    

ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง จ านวน 10 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 มีอายุส่วนใหญ่               
อยู่ระหว่าง  70 – 79  ปี ร้อยละ 40.0 รองลงมา อายุ                 
50 – 59 ปี ร้อยละ 30.0  มีชนิดของแผลเรื้อรัง เป็นแผล
เกิดจากการอักเสบติดเช้ือ  ร้อยละ 40.0 รองลงมา                 
เป็นแผลผิวหนังแห้งแตก  ร้อยละ 30.0 และแผลที่มีเนื้อ
เน่าตายจากการติดเช้ือ ร้อยละ 20.0 ส่วนต าแหน่งแผลที่
พบส่วนใหญ่ พบที่เท้า ร้อยละ 90.0 หลังจากรักษาผู้ป่วย
แผลเรื้อรังโดยท าการล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัดเปลือก
มังคุด พบว่า แผลมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวกแผลหาย
ทั้งหมด   
 ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนคุณค่าของการใช้
สมุนไพรเปลือกมังคุดรักษาแผลเรื้อรัง  ซ่ึงท าให้แผลหาย
ได้โดยไม่พบผลข้างเคียงของยาที่ท าให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วย พร้อมกับได้เสนอข้อจ ากัดของงานวิจัย รวมทั้ง
แนวทางในการศึกษาทั้งในด้านการน าไปใช้และการวิจัย
ต่อไป 

  



 

Abstract 
 
“Dressing Efficiency for Chronic Wound of Diabetes 

by Extraction Waterfrom Skin of Mangosteen” 
 
 Chronic  ulcer  is one of the most important 
problems of either nursing  or  medicare. It also brings  
about  the physiological, emotional  and sociological 
problems for the patients and their families. 
Antimicrobial  solution  are  used in  this kind of  
wound. So, that, Dressing Efficiency for Chronic 
Wound of Diabetes by Extraction Water from Skin of 
Mangosteen in this study. 
               The Quasi-experimental  It’s a test research 
for studying the results of dressing the chronic of 
diabetes by this extraction water. To record the 
database from 10 unforced diabetes which attended to 
treatment in Khummuang Hospital, Kalasin by using 
check list and observation form of the dressing for 
diabetes by used the  extraction water. 
 This case study have 10 patients, most of 
them are women approximate is 60%, Age range 
around 70-79 years approximate is 40%, minority of 
age range around 50-59 years approximate is 30%, 
chronic wound from dry skin approximate is 40%, the 
wound to be inflame approximate is 30% and 
mortification of wound from inflection approximate is 
20%. 
 After treatment by dressing with the 
extraction water, all of diabetes showed the wound                 
get better which can approximate is 100%.  
               The findinge Seem to Support  The Value of  
mangostin  extraction water for the  chronic ulcer  
patients. 

              The limitations of this  study, implications for 
practice and suggestions of  further study was 
recommended. 

บทน้า 
 การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional 
Medicine) เป็นภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชนชาวไทย จนกลายเป็นวัฒนธรรมการดูแล
สุขภาพที่หลากหลาย มีการผสมผสานกับการแพทย์แบบ
อื่นและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการดูแลสุขภาพหลายมิติ 
ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและความเช่ือ (1) จาก
ความเช่ือว่าสมุนไพรส่วนมากจะมีฤทธ์ิอ่อน ไม่ค่อยมี
พิษหรือไม่เกิดฤทธ์ิข้างเคียงเฉียบพลัน  (10)  ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาสมุนไพรตามแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2528-2529)  
ต่อเนื่องกับฉบับที่ 6  (2530-2534)  โดยก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาสมุนไพรไว้   3 แนวทางคือ 1) เพื่อใช้ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน  2) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม  และ 
3) เพื่อส่งออก โดยเฉพาะการใช้น้ ายาหรือครีมใส่แผลซ่ึง
สกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อช่วยลดอันตรายจากการติดเช้ือ
และ/หรือช่วยส่งเสริม การหายของแผล ในปัจจุบันการ
ใช้น้ ายาหรือครีมซ่ึงสกัดจากพืชสมุนไพรก าลังได้รับ
ความสนใจในวงการแพทย์ มีผู้ทดลองใช้น้ าผึ้ง  น้ าเช่ือม
เข้มข้น(9) ครีมใบบัวบก(16) ครีมเปลือกมังคุด(15)  และวุ้น
ว่านหางจระเข้ (10)    พบว่าได้ผลดีในด้านการรักษา
 มังคุดเป็นทั้งผลไม้และสมุนไพรที่มีมาก หาได้
ง่ายในประเทศไทย โดยชาวบ้านจะใช้เปลือกมังคุดฝน
กับน้ าปูนใส ทาแผลที่มีหนอง แผลเปื่อย ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (6)  ในต ารายาแผนโบราณกล่าวว่า ให้ใช้
เปลือกมังคุดต้มเอาน้ าฝาดหรือฝนกับน้ าปูนใส เอาน้ า
ฝาดที่ได้ชะล้างบาดแผล แสดงว่าในเปลือกมังคุดน่าจะมี
สารที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียซ่ึงเป็น
ต้นเหตุส าคัญของบาดแผลเรื้อรัง รายงานผลการวิจัย(13)(5) 

พบว่า ส่ิงสกัดด้วยแอลกอฮอล์ของเปลือกมังคุดมีฤทธ์ิฆ่า
เช้ือสแตปฟีย์โลคอลัส ออเรียส (staphylococcus arreus) 
ให้ผลฆ่าเช้ือราที่ท าให้เกิดโรคผิวหนัง คือโรคกลาก 



 

(tinea ringworm) โรคกลากบริเวณงามเท้า(tinea pedis) 
ฮ่องกงฟุต ผลที่ได้ก็สอดคล้องกับผลการวิจัย(14)  ที่ศึกษา
พบว่าแมงโกสติน (Mangostin) ซ่ึงสกัดได้จากเปลือก
มังคุดแสดงฤทธ์ิต้านเช้ือสแตปฟิย์โลคอคคัส  ออเรียส 
และยังสามารถยับยั้งการบวมเนื่องจากการอักเสบได้
ใกล้เคียงกับแอสไพริน นอกจากนี้ยังพบว่า แมงโกสติน 
มีฤทธ์ิยับยั้งการอักเสบเรื้อรังและการอักเสบเฉียบพลัน
ได้อีกด้วย  ขณะเดียวกันได้มีผู้ศึกษาถึงความปลอดภัย
ของสารแมงโกสติน  โดยป้อนสารนี้ให้หนูทดลองหลาย
ตัว  ผลการศึกษาสรุปว่า สารนี้มีความปลอดภัยเท่าๆกับ
ยาแอสไพรินและปลอดภัยกว่ายาพาราเซตามอล  ซ่ึงเป็น
ยาแก้ปวดที่เราใช้กันมาในปัจจุบัน(6) 
 จากคุณสมบัติของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ที่มีการค้นคว้าวิจัยมาเป็นล าดับ  ประกอบกับมังคุดเป็น
พืชที่หาได้ง่ายในเมืองไทย  การเก็บวัตถุดิบโดยเฉพาะ
ส่วนเปลือกที่เหลือ แต่สามารถน ามาเปลี่ยนเป็นสารที่มี
ประโยชน์ ต่อการรักษาโรคได้  ซ่ึงการดูแลบาดแผล
ผู้ป่วยเบาหวานต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา ทั้งที่
ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลหรือเป็นเพียงผู้ป่วยนอก ท าให้
เกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ปัญหาเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวตามมาเสมอ กรณีที่ผู้ป่วยต้อง

มารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  ท าให้เกิด
ความห่างเหินกับสมาชิกในครอบครัว ปัญหาด้าน
อารมณ์และจิตใจที่พบบ่อยคือ ความวิตกกังวล ซ่ึงผู้ป่วย
อาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ซึมเศร้าหรือก้าวร้าว ส่วน
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้ป่วยบางรายไม่มีเงินค่าพาหนะ
เพียงพอที่ จะมารับการล้ างแผลได้อย่ างต่อ เนื่ อ ง                  
และหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ต้องหยุดงาน  
ท า ให้ ข าดรายได้  ขณะ เดี ย วกันกลับมี ค่ า ใ ช้จ่ า ย                  
เพิ่มขึ้น การดูแลรักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานจึง
เป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งของการรักษาพยาบาลใน
ปัจจุบัน วิธีการดูแลแผล  ยังเป็นส่ิงที่ต้องศึกษาค้นคว้า
และพัฒนา   เพื่ อ ให้ เ กิ ดความ เหมาะสมกับพื้นที่                  
ตามสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้ปว่ย  จึงเป็นมูลเหตุ
จูงใจให้ผู้วิจัยประสงค์ที่จะศึกษาผลการใช้สารสกัดจาก               
เปลือกมังคุด  ผลิตเป็นน้ ายาล้างแผลทดลองใช้ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้
สมุ น ไพร ต า ม ภูมิ ปั ญญ าท้ อ ง ถิ่ น  ล ด ต้ นทุ น ค่ า
รักษาพยาบาล และเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่                    
สู่ชุมชนให้ผู้ป่วยหรือญาติ สามารถท าขึ้นเพื่อใช้ได้เอง
หากมี ก า ร ให้ ค ว ามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ ไป ในอนาคต

 
วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวานที่
เป็นแผลเรื้อรังด้วยน้ าต้มสารสกัดสมุนไพรจาก เปลือกมังคุด   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผล
เรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค าม่วง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน  10  คน  ซ่ึงได้มาด้วยความสมัครใจ  
ผู้ วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยแบ่งออกเป็น                       
3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2   ผลการรักษาแผลผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 3   สรุปผลการหายของแผลผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง

  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

         กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  จ านวน10  คน   ได้มาโดยความสมัครใจ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลใน ระหว่างวันที่  1  มีนาคม 2551  – 30 
มิถุนายน 2551 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
           1.  แบบบันทึกผลการล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัด

สมุนไพรจากเปลือกมังคุด 
            2.  แบบสังเกตผลการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวาน

ด้วยน้ าต้มสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด  โดยมีลักษณะ
เป็นแบบ Check  List 

 



 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
2. บันทึกข้อมูลการล้างแผลผู้ป่วยแต่ละคน 
3. ให้การล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัดสมุนไพร

เปลือกมังคุด และบันทึกผลของการล้างแผล และบันทึกผล
ของการสังเกตทุกวัน 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 

สูตรขั้นตอนและวิธีการสกัดสารจากเปลือกมังคุด 
               1.  น าเปลือกมังคุดมาล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งแดดให้
แห้งสนิทประมาณ 3 วันขึ้นไปหรืออาจจะอบด้วยความร้อน 
50 – 60 องศาเซลเซียส  
               2.  น าเปลือกมังคุดที่แห้งแล้ว จ านวน 30 กรัม  ผสม
กับน้ า 1,000 มิลลิลิตรท าการสกัดน้ าสมุนไพรโดยการต้มให้
เดือดนาน 15 – 20  นาที จนน้ าแห้งงวดลงเหลือประมาณ     
400-500 มิลลิลิตร จากนั้นน ามากรองกากออกด้วยผ้าขาวบาง
หนา  3- 4 ช้ัน จะได้น้ าของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมี
ลักษณะสีเหลืองอ่อนอมชมพูใส น าไปบรรจุขวดสีชาที่ผ่าน
การฆ่าเช้ือแล้ว ปล่อยให้เย็นแล้วน าไปล้างแผล น้ าสารสกัด
เปลือกมังคุดหลังจากต้มสกัดแล้วจะมีอายุการใช้งาน 1 วัน 
เนื่องจากเป็นยาสมุนไพรจึงมีอายุการใช้งานที่ส้ันและบูดง่าย 
แต่ถ้าแช่ในตู้เย็นจะมีอายุการใช้งานได้ 3 วัน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยการประสานงานกับพยาบาลหอผู้ป่วยในและ
พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อนัดหมายผู้ป่วยเบาหวานที่
เป็นแผลเรื้อรังกลุ่มตัวอย่างมาท าการล้างแผลที่โรงพยาบาลค า
ม่วง  ท าการสอบถาม ประเมินการรักษาและการหายของแผล
ร่วมกับแพทย์ พยาบาลเจ้าของคนไข้  บันทึกข้อมูลลงในแบบ 
check list  และแบบสังเกตผลการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวานด้วย
น้ าต้มสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด จนกระทั่งแผลหาย 

การจัดท้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

            1. หาผลต่างของขนาดแผลก่อนและหลังการท า
แผลทั้งด้านกว้าง  ด้านยาว  และด้านลึก   

            2. หาความถี่และร้อยละของแบบสังเกตเพื่อ
แสดงผลต่างของขนาดแผลก่อนและภายหลังการท าแผล 
                    3. สรุปผลต่างของขนาดแผลก่อนและภายหลัง
การท าแผล 

            4. ในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ3 จ าแนกตามต าแหน่ง
ของแผล กลุ่มอายุ และชนิดของแผลเรื้อรัง  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

            วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ  จ านวน ร้อยละ   
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี  1    จ านวนและร้อยละของผู้ป่วย จ าแนกตามเพศ  และอายุ 

ลักษณะกลุม่ตัวอย่าง จ้านวน ร้อยละ 

เพศ  
          ชาย 
          หญิง 
อายุ ( ปี ) 
         40 – 49 
         50 – 59 
         60 – 69 
         70 - 79 
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6 
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40.0 
60.0 

 
10.0 
30.0 
20.0 
40.0 



จากตารางที่ 1   พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 มีอายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง      

70 – 79 ปี ร้อยละ 40.0 รองลงมา อายุ 50 – 59 ปี              
ร้อยละ 30.0   

ตารางท่ี  2    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามชนิดของแผลผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรัง และ ต าแหน่งของ 
                     บาดแผล 
 

ชนิด, ต้าแหน่งของแผล จ้านวน ร้อยละ 

ชนิดของแผลเรื้อรัง 
- แผลเกิดจากผิวหนังแห้งแตก 
-  แผลอักเสบติดเชื้อ   
-  แผลที่มีเนื้อเน่าตายจากการติดเช้ือ 
-  แผลเย็บที่มีการติดเช้ือแล้วแผลแยก   
ต้าแหน่งของแผล 
-  เท้า 
-  แขน 
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90.0 
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จากตารางที่ 2   พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  มีชนิดของ
แผลเรื้อรัง เป็นแผลอักเสบติดเช้ือร้อยละ 40.0 รองลงมา เกิด
จากผิวหนังแห้งแตกร้อยละ 30.0 และแผลที่มีเนื้อเน่าตาย

จากการติดเช้ือร้อยละ 20.0  ส่วนต าแหน่งแผลที่พบส่วน
ใหญ่ พบที่เท้า ร้อยละ 90.0  

ส่วนท่ี 2 ผลการรักษาแผลผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการรักษาผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยรายที่ 1   พบว่า จากการล้างแผลที่มีเนื้อเน่า
ตายจากการติดเช้ือ บริเวณนิ้วช้ีและนิ้วกลางเท้าขวาเป็นแผล
ผุพอง จากการเสียดสีของรองเท้า ผิวหนังลอกหลุดหายไป 
และเล็บนิ้วช้ีหลุดออก  เนื้อแผลยุ่ยเป็นเนื้อตาย มี Discharge 
ซึมออกจากแผลเป็นสีเหลืองฟางปนเลือดเก่าๆ ขนาด กว้าง
ประมาณ  3 ซม. ยาวประมาณ 2  ซม. และลึกประมาณ  0.3  
ซม. ได้ท าการล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัดเปลือกมังคุด  
พบว่า ระยะแรกแผลมีเลือดซึมผ่านก๊อส สัปดาห์ 2  รอบ
แผลบวมแดงเล็กน้อย แผลมีเนื้อตาย Slap tissue หลังท าแผล
เนื้อแผลด้านในแดงดีมีเลือดซึมเล็กน้อย มี Discharge  ซึม
ออกมาเล็กน้อย  สัปดาห์ที่ 3  รอบแผลเริ่มแห้ง แผลด้านใน
แดงดี ขนาดเล็กลง มี Discharge  ซึมออกมาเล็กน้อย เวลา
แกะผ้าปิดแผลออก ไม่มีเนื้อตาย ไม่มี Slap  
tissue ขอบแผลเล็กและตื้นขึ้น ปวดแผลเล็กน้อย เหลือแผล
ด้านในแดงเล็กน้อย สัปดาห์ที่ 4  แผลแห้งดี ไม่มี Discharge  
 

 
 
 
ซึมเปื้อนก๊อส ไม่มีอาการปวดแผล โดยใช้เวลาในการ
รักษา  จ านวน  24  วัน 

           ผู้ป่วยรายที่ 2  พบว่า  ผู้ป่วยมาด้วยอาการแผล
แผลเรื้อรังบริเวณนิ้วกลางเท้าข้างขวา มีเนื้อตาย กลิ่น
เหม็นมาก แพทย์ท าการรักษาโดยการ  Amputation  
นิ้วกลางออกขนาดแผล 3x4x2 ซม.และเย็บปิดแผล               
แผลมี Discharge ซึมเล็กน้อย เปื้อนก็อสชุ่มทั้งแผ่น กลิ่น
เหม็น   ท าแผลด้วยน้ ามังคุดกับการให้ยา Antibiotic                 
( กิน ) รอบแผลเริ่มแห้ง ขอบแผลไม่ซีด กลางแผลเนื้อ
แดงดี ไม่มี discharge   ซึม และ ปากขอบแผลเริ่มปิด เท้า
ยุบบวมเป็นปกติ   ใช้เวลาในรักษา  22 วัน 

ผู้ป่วยรายที่ 3  พบว่า  แผลอักเสบติดเช้ือเกิดจาก
การเหยียบหนามที่ฝ่าเท้าด้านซ้าย ลักษณะแผลบวมแดง 
เดินล าบาก แพทย์ท า I&D เอาหนามออกได้หนองจากแผล 
ได้ท าการล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัดเปลือกมังคุด พบว่า
ในระยะแรกๆ แผลมี Discharge ซึมเปื้อนก๊อส รอบแผลยัง



 

บวมแดง หนอง  ลดปริมาณลงเรื่อยๆ มี Discharge ปนเลือด
เก่าๆ เล็กน้อย เนื้อแผลแดงมีเศษเนื้อยุ่ยๆ รอบปากแผล
เล็กน้อย และต่อมารอบแผลแดงดีขึ้น ไม่มี Discharge ซึม
ขอบแผล อาการบวมแดง ขนาดแผลเล็กลงจนแห้ง เหลือเปน็
รอยแผลเป็นเล็กน้อย ซ่ึงใช้ระยะเวลาการรักษา  17  วัน 

ผู้ป่วยรายที่ 4  พบว่า ผู้ป่วย มีนิ้วหัวแม่เท้าข้างขวา
เป็นแผล อุบัติเหตุติดเช้ือ รอบแผลบวมแดง แผลมีหนอง 
แผลมีหนองซึมเปื้อนก๊อส และมี เนื้อตาย ไม่มีหนอง 
หลังจากล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัดเปลือกมังคุดในสัปดาห์
แรก  แผลซึมเล็กน้อย นิ้วเท้าบวมลดลง เนื้อแผลแดงดีขึ้น มี
เนื้อตายบริเวณขอบแผลด้านบนเล็กน้อย ก้นแผลตื้นขึ้น แผล
ไม่ซึม สัปดาห์ที่ 2 แผลแดงดี ไม่มีเนื้อตาย ไม่มีหนอง ขนาด
ขอบแผลลดลง เนื้อแผลด้านในมีเนื้อใหม่งอกเต็มบริ เวณ
ปากแผล สัปดาห์ที่ 3  แผลแห้งรอบแผลไม่บวมแดง มีเนื้อ
งอกหุ้มแผล แผลหายสนิทใช้เวลาในการรักษา  16 วัน   

 ผู้ป่วยรายที่ 5  พบว่า  ผู้ป่วยมีแผลบริเวณตาตุ่มเท้า
ข้างซ้ายแพทย์ท าการรักษาโดยตัดเนื้อตายบริเวณรอบแผล
ออก ล้างแผล โดยใช้น้ าสกัดเปลือกมังคุด พบว่า สัปดาห์
แรก  เริ่มมีเนื้อแดงตื้นขึ้นบริเวณปากแผลมี  Discharge ซึม
ออกมา เล็กน้อย สัปดาห์ที่ 2  แผลเริ่มแห้ง ไม่มี Discharge  
ซึม ผิวหนังบางส่วนเริ่มงอกหุ้มแผล รอบแผลไม่ซีด ไม่มี
เนื้อตาย   แผลเริ่มตกสะเก็ด มีผิวหนังงอกหุ้มเนื้อแผล
ทั้ งหมด และแผลแห้งหายดี  ซ่ึงใช้ เวลาในการรักษา              
12 วัน 

 ผู้ป่วยรายที่ 6 พบว่า  นิ้วก้อยเท้าข้างขวาเป็นแผล
อักเสบติดเชื้อจากการเสียดสีของรองเท้า เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล แพทย์ตัดนิ้วก้อย  ( Amputation ) ออกเนื่องจาก
มีเนื้อตายติดเช้ือเป็นหนองปริมาณมาก เป็นแผลเปิด ขนาด 
3x2x7 ซม. รอบแผลยังมีอาการอักเสบบวมแดง และมีเนื้อ
ตายและล้างแผลด้วยน้ าสมุนไพรมังคุดในสัปดาห์แรก   
สัปดาห์ที่ 2 แผลไม่ซึม ยังเป็นโพรงตื่นขึ้นเล็กน้อย และเนื้อ
แผลยังซีดเป็นสีชมพูจางๆ เนื้อตายลดลง  สัปดาห์ที่                         
3 –สัปดาห์ที่ 4  เนื้อแผลแดงดี แผลไม่ซึม เท้าไม่บวม ก้น
แผลเริ่มตื้นขึ้นเท้ายุบบวม ไม่มีไข้ แผลแดงดี ไม่มีหนอง แต่
ยังเป็นโพรงไม่ลึกมาก แพทย์จ าหน่ายกลับบ้าน นัดท าแผล
ทุกวัน ที่ รพ. จนแผลหายดี  ใช้เวลาในการรักษา  66 วัน 

 ผู้ป่วยรายที่ 7   พบว่า   ผู้ป่วยมีตุ่มพองที่นิ้วข้าง
ขวา แล้วแตกบวมแดง ขนาด กว้างประมาณ  1.5 ซม. ยาว
ประมาณ  1 ซม. และลึกประมาณ  0.5  ซม. มี Discharge 
และ บางแห่งมี Slap tissue ได้ท าการล้างแผลด้วยน้ าต้ม
สารสกัดเปลือกมังคุด  ในสัปดาห์ที่ 1 แผลมีเลือดซึมผ่าน
ก๊อส รอบแผลยังบวมแดง  สัปดาห์ที่ 2 รอยบวมแดงลดลง 
เนื้อแผลแดงดี ไม่มี Discharge ซึม  และไม่มี  Slap tissue   
ในสัปดาห์ที่ 3 แผลแห้งหายดี มีรอยผิวหนังลอกรอบๆ
แผล ปากแผลปิดแห้งสนิท ใช้เวลาในการรักษา  16  วัน 

 ผู้ป่วยรายที่ 8   พบว่า  ผู้ป่วยมีแผลเกิดจาก
ผิวหนังแห้งแตก  บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าด้านซ้าย  แพทย์เลาะ
เอาเนื้อที่แข็งตายออก เป็นแผลมีเลือดไหล เนื้อแผลแดงดี  
ได้ท าการล้างแผลด้วยน้ าต้มสารสกัดเปลือกมังคุด  
สัปดาห์ที่ 1 แผลแดงดี แต่มี Discharge ซึมเล็กน้อย และมี
น้ าใสๆปนเลือด  ขอบแผลบางส่วนยังแข็งเป็นเนื้อตาย 
สัปดาห์ที่ 2 ขอบแผลที่แข็งเริ่มอ่อนลง เนื้อแผลด้านใน
แดงดี  ขอบแผลแคบลง ก้นแผลตื้นขึ้น และเริ่มแห้ง               
ตกสะเก็ดจนหลุดออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ใช้เวลาใน
การรักษา  จ านวน  14  วัน 

 ผู้ป่วยรายที่ 9    พบว่า  ผู้ป่วยมีแผลเย็บที่มีการ
ติดเช้ือแล้วแผลแยก  แผลบวมแดง หลังตัดไหม แผลแยก 
มี Discharge ซึม คล้ายหนองปนเลือดเก่าๆ ไหลออกจาก
แผล ประมาณ  1 ซีซี  ได้ท าการล้างแผลด้วยน้ าต้มสาร
สกัดเปลือกมังคุด  สัปดาห์ที่ 1 ผิวหนังรอบๆแผลแดง
เล็กน้อย มีหนองเล็กน้อย  มี Discharge ซึมเล็กน้อย  ใน
สัปดาห์ที่ 2  แผลไม่มีหนอง ไม่บวมแดง ผิวหนังรอบๆ
แผลตกสะเก็ดแผลหายดี ใช้เวลาในการรักษา จ านวน                
12  วัน 

 ผู้ป่วยรายที่ 10   พบว่า  ผู้ป่วยมีแผลอักเสบ
บริเวณนิ้วก้อยเท้าข้างซ้าย แผลมี Discharge สีเหลืองซึม
ผ้าก๊อส ในช่วงสัปดาห์แรก หลังจากการล้างแผลด้วยน้ า
ต้มสารสกัดเปลือกมังคุด  แผลมีเลือดซึมเปื้อนก๊อส รอบ
แผลแดงดี ไม่มี Slap tissue รอบแผลไม่บวมแดง  สัปดาห์
ที่ 2  แผลแห้งอย่างเห็นชัดเจน รอยแผลไม่แข็ง ใช้เวลาการ
รักษา จ านวน 11  วัน 



ส่วนท่ี 3  สรุปผลการหายของแผลผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี  3   แสดงผลการหายของแผลจ าแนกตาม เพศ อายุ สาเหตุ ชนิดของแผลเรื้อรัง ต าแหน่งของ แผล ขนาดแผล        
                    และจ านวนวันที่รับการรักษา 

ผู้ป่วย
รายที่ 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

สาเหต ุ ชนิดของแผล
เรื้อรัง 

ต าแหน่ง                 
ของแผล 

ขนาดแผล จ านวนวันที่        
รับการรักษา 

1 หญิง 58 เสียดสีกับ
รองเท้า 

แผลที่มีเนื้อ
เน่าตายจาก
การติดเช้ือ 

นิ้วช้ี,
นิ้วกลาง
เท้าข้างซ้าย 

นิ้วช้ี กว้าง 3 ซม. x ยาว 2 ซม. x ลึก 
0.3 ซม. 
นิ้วกลาง กว้าง 2 ซม. x ยาว 2 ซม x ลึก 
0.2 ซม.   (แผลขนาดปานกลาง) 

24  วัน 

2 หญิง 66 นิ้วเท้าพอง แผลที่มีเนื้อ
เน่าตายจาก
การติดเช้ือ 

นิ้วกลาง
เท้าข้างขวา 

กว้าง 3 ซม. x ยาว 7 ซม. x ลึก  2 ซม. 
(แผลขนาดใหญ่) 

22 วัน 

3 ชาย 74 เหยียบหนาม แผลอักเสบ
ติดเช้ือ 

ฝ่าเท้าข้าง
ซ้าย 

กว้าง 1 ซม. x ยาว 2 ซม. x ลึก 0.5 ซม. 
(แผลขนาดเล็ก) 

17   วัน 

4 หญิง 71 เหยียบท่อไอเสีย
รถจักรยานยนต ์

แผลอักเสบ
ติดเช้ือ 

นิ้วหัวแม่
เท้าข้างขวา 

กว้าง3 ซม. x ยาว  2 ซม. x ลึก 1.5 ซม. 
(แผลขนาดปานกลาง) 

16  วัน 

5 ชาย 70 แผลเกิดจากการ
กดทับนานๆ 

แผลกดทับ ตาตุ่มเท้า
ข้างซ้าย 

กว้าง 1.5 ซม. x ยาว 2 ซม. x ลึก 0.5 
ซม.    (แผลขนาดปานกลาง) 

12 วัน 

6 ชาย 58 เสียดสีกับ
รองเท้า 

แผลที่มีเนื้อ
เน่าตายจาก
การติดเช้ือ 

นิ้วก้อยเท้า
ข้างขวา 

กว้าง 3 ซม. x ยาว 2 ซม. x ลึก  7 ซม. 
(แผลขนาดใหญ่) 

66 วัน 

7 หญิง 53 มีตุ่มใสพองที่
นิ้วช้ีเท้าข้างขวา 

แผลอักเสบ
ติดเช้ือ 

นิ้วช้ีเท้า
ข้างขวา 

กว้าง 1.5 ซม. x ยาว  1 ซม. x ลึก 0.5 
ซม.  (แผลขนาดเล็ก) 

16  วัน 

8 หญิง 61 หัวแม่เท้าแหง้
แตก 

แผลเกิดจาก
ผิวหนังแห้ง
แตก 

หัวแม่เท้า
ข้างซ้าย 

กว้าง 3 ซม. x ยาว 4 ซม. x ลึก 0.3 ซม. 
(แผลขนาดปานกลาง) 

14  วัน 

9 หญิง 49 ตกบันได เป็นแผลเย็บที่
มีการติดเช้ือ
และแผลแยก 

บริเวณแขน
ด้านซ้าย 

กว้าง 3 ซม. x ยาว 4 ซม. x ลึก             
1 ซม. (แผลขนาดปานกลาง) 

12 วัน 

10 ชาย 78 มีตุ่มใสพองที่
นิ้วช้ีเท้าข้างขวา 

แผลมีเนื้อเน่า
ตายจากการ         
ติดเช้ือ 

บริเวณ
นิ้วก้อยเท้า
ข้างซ้าย  

กว้าง 1.5 ซม. x ยาว 1 ซม. x ลึก 0.5 
ซม.  (แผลขนาดเล็ก) 

11 วัน 

 

 

 

 



 

              
 จากตารางที่ 3  สรุปการหายของแผล พบว่า 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้น้ าต้มสกัดจากเปลือกมังคุดล้างแผล 
จ านวน  10  คน  พบว่า แผลหายดี ทั้งหมด 
 แผลขนาดเล็ก  (กว้าง ≤ 1 ซม. x ยาว  ≤ 2 ซม. 
x ลึก ≤ 0.5 ซม.) จ านวน  3  คน ใช้ระยะเวลาในการ
รักษา   10 - 17   วัน 

 แผลขนาดปานกลาง  (กว้าง  1-3 ซม. x ยาว              
2 – 4 ซม. x ลึก  0.2 - 1 ซม.)  จ านวน  5  คน ใช้
ระยะเวลาในการรักษา    12 - 24  วัน 
 แผลขนาดใหญ่   (กว้าง  ≥3 ซม. x ยาว   2 – 7 
ซม. x ลึก  2 - 7 ซม.)  จ านวน  2  คน ใช้ระยะเวลาในการ
รักษา    66  วัน 

สรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

การล้างแผลเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานด้วยน้ า
ต้มสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด หลังจากรักษา 
พบว่า แผลหายดี ทั้ง 10  คน เป็นผลมาจากการใช้ น้ าต้ม
สารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด ซ่ึงเปลือกมังคุดมี
สารแทนนิน และสารแมงโกสติน(Mangostin)  มีฤทธ์ิใน
การฆ่าเช้ือแบคทีเรียที่ท าให้เกิดหนองอยู่มากถึง 7-14 
เปอร์เซ็นต์ (http:// secreta.doae.go.th)  มีตัวยาฝาดสมาน 
และมีสารที่มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือโรคได้ดี  จึงมีผลท าให้
สามารถใช้รักษาทั้งแผลสด และแผลเรื้อรัง ช่วยให้แผล
เรื้อรังหายเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนี้สตรีที่มีบุตรมากยังนิยม
เอาเปลือกมังคุดมาฝนทาช่องคลอด ท าให้ช่องคลอดรัด
ตัวกระชับดีขึ้น(7) ซ่ึงสอดคล้องกันกับการศึกษาทดลอง
โดยใช้สารสกัดน้ าและแอลกอฮอล์ของเปลือกผลมังคุด 
พบว่าเปลือกมังคุดสามารถท าลายเช้ือสแตปฟิย์โล
คอคคัส ออเรียส, บาซิลลัส สับทิลิส ,ซาโมเนลล่า ทัยโฟ
สา(Salmonella typhosa)ชิคเจลลา ซอนนีไอ(shigella 
sonnei)  เอสเซอริ เ ซีย  โคไล และ ระบุ ว่ า  ส่ิงสกัด
แอลกอฮอล์ของเปลือกมังคุดให้ผลฆ่าเช้ือราทริโคฟัย
ตอนรูบรัม(trichophyton rubrum) ทริโคฟัยตอน เมนทา
โกรไฟท์(trichophyton mentagrophytes)  อิพิเดอร์โมฟัย
ตอน ฟลอคโคสัม(epidermophyton floccosum) (13) 
               นอกจากนี้ยังพบว่า(14)ได้มีการสกัดสารเคมี
จากเปลือกมังคุด โดยใช้เบนซินเป็นตัวท าละลายสกัด
เปลือกมังคุดที่แห้งและบดละเอียดแล้ว พบว่า 

 

สารประกอบประเภท แซนโทนส์(xanthones)ซ่ึงมีสาร
ธรรมชาติ 5 สาร สารหลักคือแมงโกติน(mangostin)และ
อนุพันธ์ของสารนี้แสดงฤทธ์ิในการต่อต้านสแตปฟิย์โล
คอคคัส ออเรียส    ได้ดี ทั้งสายพันธ์ุที่ดื้อต่อยาเพนนิซิ
ลินและสายพันธ์ที่ไม่ดื้อต่อยาเพนนิซิลิน  โดยสารแมง
โกตินมี ฤท ธ์ิต้ านแบคที เ รี ย ได้ ดี ที่ สุ ด และให้ ค่ า 
MIC,(Minimal Inhibitory Concentration) ใกล้เคียงกับเม
ทธิซิลิน ซ่ึงเป็นยาที่ใช้รักษาโรคเกิดจากแบคทีเรียสแตป
ฟิย์โลคอคคัส ออเรียส  ที่ดื้อยาเพนนิซิลินอื่นๆ ในด้าน
การทดสอบฤทธ์ิการต้านเช้ือรา  โดยวิธีแพร่ซึมของสาร
ในอาหารแข็ง และสังเกตผลโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เขตปลอดเช้ือที่มีความเข็มข้นต่างๆ พบว่า  แมงโกตินมี
ฤทธ์ิฆ่าเช้ือราทริโคฟัยตอน เมนทาโกรไฟท์และไมโค
รสปอรัม จิบเซียมส์(Microsporum gypseums) และได้มี
การใช้ครีมเปลือกมังคุด 1.5  เปอร์เซนต์ในการรักษาแผล
ผู้ป่วยจ านวน 30 ราย   ผลการทดลองพบว่าการหายของ
แผลทุกแผลมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวก แผลหาย
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ 18 แผล แผลหายเร็วที่สุดในด้าน
ลึก การหายในด้านลึกและด้านยาวมีมากในสัปดาห์ที่ 1 
และลดลงในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ต าแหน่งที่
แผลหายเร็ว ส่วนใหญ่คือแผลที่ล าตัว  ทุกกลุ่มอายุมี
อัตราการหายใกล้เคียงกัน ชนิดของแผลที่หายช้าคือแผล
กดทับ และแผลที่มีเนื้อตายจากการติดเช้ือ เชื้อที่ตรวจพบ
มากที่สุดเป็นแบคทีเรียแกรมบวกช่ือสแตปฟิย์โลคอคคัส 
ออเรียส(15)               

 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1.1  ควรศึกษาสมุนไพรเปลือกมังคุดกับน้ ายา
ล้างแผล 0.9 % NSS Irrigation   
(น้ าเกลือล้างแผล )  ในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง 
                1.2  ควรศึกษาอายุการใช้งาน ของน้ าต้มสาร
สกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด 
                1.3  ควรศึกษาวิธีการใช้น้ าต้มสารสกัด
สมุ น ไพรจ าก เ ปลื อกมั ง คุ ด ในก ารรั กษ าผู้ ป่ ว ย                     

โรคกระเพาะอาหาร  แผลไฟไหม้  แผลน้ าร้อนลวก   
เนื่องจากมีฤทธิ์ฝาดในการสมานแผล 
2.  การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  2.1  ควรน า น้ าต้มสารสกัดสมุนไพรจาก
เปลือกมังคุดไปขยายผลสู่ชุมชนในการรักษาผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง 
 2.2  หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมการใช้ต้ม
สารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุดในการรักษาผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรัง 
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