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บทสรุปผูบริหาร 

 ความเปนมาหรือเหตุผลความจําเปน/หรือเกริ่นนํา โครงการ 
 โรคผื่นภูมิแพผิวหนังเปนปญหาการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง ซ่ึงพบไดมากในเด็ก ทําใหมีอาการผิวแหง ผื่น
คัน สรางความรําคาญและอาจมีผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน ในปจจุบันมีอัตราการเกิดท่ีเพ่ิมมากข้ึน โรคผื่น
ภูมิแพผิวหนังมักพบในวัยเด็กรอยละ 15-20 โดยรอยละ 60  เกิดข้ึนตั้งแตขวบปแรกและพบในผูใหญเพียง รอยละ 
1-3 เทานั้น ในชวง 10 ปท่ีผานมาพบผูปวยโรคนี้เพ่ิมสูงข้ึนถึง 2-3 เทา โดยสวนใหญมักมีความรุนแรงของโรคระดับ
นอยถึงปานกลาง โดยมักพบลักษณะผิวแหง รวมกับอาการคันมีรายงานการเกิดโรคในประเทศไทยโดย 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC)  พบวารอยละ 15.6 ในเด็กวัย 6-7 ป 
และรอยละ 9.9 ในวัย 13-14 ป ในการดูแลรักษาโดยท่ัวไปผูปวยจะไดรับยาทาเพ่ือรักษาความชุมชื้นของผิวหนัง 
และรวมกับยาทากลุมสเตียรอยดเพ่ือลดการอักเสบของผิวหนัง แตอยางไรก็ตามเปรียบเหมือนดาบสองคม เนื่องจาก
การใชสเตียรอยดท่ีมีความรุนแรงหรือใชตอเนื่องนานๆ นั้นมีผลขางเคียงทําใหผิวหนังบางลง ผิวแดง รอน มีริ้วลาย 
เซลลผิวหนังฝอลีบ อาจเกิดรอยแผลหรือการเปลี่ยนแปลงของสีผิวบริเวณท่ีทายา นอกจากนี้ยังมีผลกดภูมิคุมกัน
รางกาย ทําใหติดเชื้อไดงาย การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือนํามาศึกษาวิจัยเพ่ือนํามาใชในการบรรเทาอาการ ลดการใชยาส
เตียรอยด จึงเปนการแพทยอีกแผนหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ บัวบกเปนสมุนไพรท่ีมีรายงานการวิจัยท่ีปลอดภัย มีสาร
ตานอนุมูลอิสระ และมีผลการศึกษาใชสําหรับกระตุนการหายของแผล ลดการอักเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาครีมบัวบกเปรียบเทียบกับสเตียรอยดครีม (0.1% TA 
cream) ในโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง 
 
สรุปผลการวิจัย (โดยยอ) 

ผลการวิจัยพบวาครีมบัวบกลดความรุนแรงของอาการผื่นแพท่ีผิวหนังในกลุมตัวอยางท่ีเปนผูปวยเด็กอายุ
เฉลี่ย 6 ป ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P-value <0.05) 
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ครีมบัวบกชวยเพ่ิมความชุมชื้นใหผิวหนัง ลดความรุนแรงของอาการผื่นแพท่ีผิวหนัง (Atopic dermatitis) 
หลังจากการใชครีมบัวบก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value <0.05) 

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยไมตางจากกลุมท่ีไดรับยามาตรฐาน และไมพบอาการไมพึงประสงครุนแรง 
 
ผลงานวิจัยโครงการสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 
ดังนั้นควรมีการศึกษาตอยอดและพัฒนายาครีมบัวบกใหเปนยาสมุนไพรท่ีใชในการรักษาผูปวยท่ีมีอาการ

ผื่นแพทางผิวหนังในระดับรุนแรงนอยถึงปานกลางทดแทนยาสเตียรอยด 
 
ขอเสนอแนะ/ดําเนินการตอโครงการ 
ควรมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาครีมบักบกและศึกษาในผูปวยโรคผื่นแพท่ีผิวหนังในจํานวนมากข้ึน

และในกลุมอายุอ่ืนๆตอไป หากพบประสิทธิผลในการลดความรุนแรงเทียบเทากับยามาตรฐาน จะนําไปสูการ
นําไปใชในระบบสุขภาพอยางกวางขวางตอไป  
 

 



บทคัดยอ 
   บทนํา โรคผิวหนังภูมิแพ (Atopic dermatitis;AD) เปนโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังท่ีพบบอย ซ่ึงทําให
ผิวหนังแหงและคันมาก สมุนไพรบัวบก (Centella asiatica ;CA) ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในฐานะยา
แผนโบราณในเอเชียสําหรับการรักษาสภาพผิวตางๆและการรักษาบาดแผล CA มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงและ
มีฤทธิ์ตานการอักเสบและชวยใหแผลหายเร็ว นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการตอตานอาการแพ ฤทธิ์ตานอาการคันท่ี
ผิวหนังและฤทธิ์ในการตอตานการอักเสบท่ีผิวหนัง  

วัตถุประสงค เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครีมท่ีมีสารสกัดจาก CA 7% สําหรับ
การรักษา AD ในวัยเด็กระดับปานกลางถึงปานกลาง เม่ือเทียบกับการรักษาตามมาตรฐาน 

ระเบียบวิธีวิจัย ทําการทดลองแบบ double blind randomized control ท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา
อภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี โดยใชผูเขารวมสี่สิบคนแบงเปนสองกลุมเทา ๆ กัน กลุมท่ีไดรับการรักษาไดรับ
ครีม CA และกลุมควบคุมไดรับการรักษาตามมาตรฐานท้ังสองทาวันละสองครั้งท่ีรอยโรคอยางตอเนื่องเปน
เวลา 4 สัปดาหติดตอกัน การประเมินประสิทธิผลโดย การประเมินความรุนแรงของอาการผื่นแพท่ีผิวหนัง โดย 
SCORAD (Severity Scoring of Atopic Dermatitis index) และวัดความชุมชื้นของผิวหนังในสัปดาหท่ี 
0,1,2,3 และ 4 คุณภาพชีวิตของผูปวยไดรับการประเมินในสัปดาหท่ี 0 และสัปดาหท่ี 4 

 ผลการวิจัย อาสาสมัครท่ีเขารวมโครงการครบตามกําหนดเวลา จํานวน  34 ราย คาคะแนน 
SCORAD ลดลงอยางมีนัยสําคัญจากกอนการใชยาสําหรับท้ังสองกลุมในชวง 4 สัปดาห (p <0.05) ความชุมชื้น
ของผิวหนังของกลุมการรักษา CA พบวามีอาการท่ีดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาหท่ี 2, 3 และ 4 (p 
<0.05) ความชุมชื้นของผิวหนังของกลุมควบคุมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญเฉพาะในสัปดาหท่ี 4 (p <0.05) 
คุณภาพชีวิตของผูปวยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญสําหรับท้ังสองกลุม ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหวางกลุม นอกจากนี้ผูปวย AD 1 ราย ท่ีพบอาการไมพึงประสงคเล็กนอย  

สรุปผลการวิจัย ครีม CA 7% สามารถเพ่ิมความชุมชื้นใหกับผิวในระดับปานกลางถึงปานกลางโดยมี
อาการไมพึงประสงคไมรุนแรง ในดานของความรุนแรงของอาการผื่นแพท่ีผิวหนังโดยประเมิน SCORAD ลดลง
เชนเดียวกับยามาตรฐาน CA ครีมอาจเปนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผูปวย ADตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 

 
 

Background:  Atopic dermatitis (AD)  is a common chronic inflammatory skin disease, 
which causes the skin to become dry and extremely itchy.  Centella asiatica (CA)  has been 
widely used as a traditional medicine in Asia for treatment of various skin conditions and 
wound healing.  CA has high antioxidant activity, and anti- inflammatory and wound healing 
activity.  In addition, it exhibits anti- allergic effects, anti- pruritic effects on the skin and anti-
dermatitic effects.  

Objective: To evaluate the efficacy and safety of cream containing 7% CA extract for 
the treatment of mild to moderate childhood AD compared to  standard treatment. 

 Materials and Method:  A double blind randomized control trial was conducted at 
Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital, Prachinburi Province, using forty participants, equally 
divided into two groups.  The treatment group received CA cream and the control group 
received cream base, both applied twice daily on the lesion continuously for four consecutive 
weeks.  The outcomes were measured using the SCORAD index (Severity Scoring of Atopic 
Dermatitis index) , and skin hydration was measuered at week 0 ,1 ,2 ,3  and 4.  The patient’ s 
quality of life was assessed at week 0 and week 4.  

Results:  Thirty- four participants completed the study.  The SCORAD significantly 
decreased from baseline for both groups over the four weeks (p<0. 05) . The CA treatment 
group's skin hydration showed statistically significant improvements at weeks 2, 3 and 4 
(p<0.05) .  The control group’s skin hydration increased significantly only at week 4 (p<0.05) . 
The patients’  quality of life increased significantly for both groups.  There was no statistically 
significant difference between the two groups. In addition, only 1 AD patient in the treatment 
group experienced adverse effects in this study. 

Conclusion: 7% CA cream can enhance skin hydration of mild to moderate AD with 
very low adverse event. In terms of severity, there was a favorable reduction of SCORAD, 
similar to the standard treatment. Therefore, CA could be an effective treatment for AD 
patients.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


