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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัด
จากถัว่ เหลื อง ซึ่ งประกอบด้วยสารกลุ่ มไฟโตเอสโตรเจน ซึ่ งคาดว่าจะสามารถชะลอการงอกของขนได้
ทดสอบความคงตัว การระคายเคือง ความพึงพอใจในอาสาสมัคร และประสิ ทธิ ภาพผลิตภัณฑ์ในการชะลอ
การงอกของขน พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความคงตัวดี เมื่อทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครด้วยวิธีแผ่น
แปะ พบว่าไม่เกิดการระคายเคืองเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยงั มีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ดี และมีประสิ ทธิ ภาพในการชะลอการงอกของขนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ครี มเบส ผลการทดสอบที่ได้อาจจะ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอการงอกของขนต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: สารสกัดจากถัว่ เหลือง / ชะลอการงอกของขน
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ABSTRACT
This study was aimed to develop the hair growth retardation product containing soybean extract
which contain phytoestrogens that could benefit the hair loss as the active ingredient. The developed
product was further tested for its stability, irritation, preferences and hair growth retardation efficacy in
volunteers. The results showed that the developed product had a good stability. The irritation test by using
patch test showed no irritation in volunteers. Preference of this product was in the good range. The
product exhibited greater hair growth retardation activity than placebo. This suggested that this product
might have potential in a further development in the future.
Keywords: Soybean Extract / Hair Growth Retardation
บทนา
กล่าวถึงเส้นขน โดยเฉพาะสุ ภาพสตรี ส่วนใหญ่ที่มีเส้นขนตามร่ างกายมากเกิ นความจาเป็ น พาให้
ไม่น่ามองเนื่ องจากเส้นขนที่ดกดาและหนา ซึ่ งมีผลทาให้ผหู ้ ญิงสู ญเสี ยความมัน่ ใจในตัวเอง จาเป็ นต้องหา
วิธีกาจัดออกเพื่อความสวยงาม เช่น การถอน (Plucking) การโกน (Shaving) การแว็กซ์ (Waxing) และการ
ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ แต่ละวิธีจะมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอการงอกของเส้น
ขนจึงมีความสาคัญเพื่อจะได้ไม่ตอ้ งแว็กซ์กาจัดขนบ่อยๆ ซึ่ งจะเป็ นการทาลายผิวหนัง ทาให้ผิวแห้งหรื อเกิด
การติดเชื้ อขึ้นได้ โดยนาสารสกัดจากถัว่ เหลือง ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นราชาแห่ งถัว่ เป็ นพืชที่มีคุณค่าโภชนาการ
สู ง ถัว่ เหลืองยังเป็ นแหล่งของไอโซฟลาโวน 2 ชนิด คือ Genistein และ Daidzein ซึ่ งมีความสาคัญต่อหน้าที่
ต่างๆ ในร่ างกาย เช่ น เป็ น Phytoestrogen และ Antioxidant จึ งได้เลื อกนาเอาสารสกัดจากถัว่ เหลื องเป็ น
วัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีราคาไม่แพง มาใช้เป็ นส่ วนประกอบในตารับสาหรับชะลอการงอกของขน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อตั้งตารับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถัว่ เหลือง
เป็ นองค์ประกอบ
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการชะลอการงอกของขนของผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาได้
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาได้ในอาสาสมัคร

ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาตั้งสู ตรตารับผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก
ถัว่ เหลืองเป็ นองค์ประกอบ พร้อมทั้งทดสอบความพึงพอใจและประสิ ทธิภาพในการลดการงอกของขนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้พฒั นาขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
เส้นผมคือ ส่ วนของเซลล์รากผมที่ตายแล้วทับถมกันงอกขึ้นมาเป็ นลายาว ส่ วนประกอบที่สาคัญ
ทางเคมี คือ Keratin ซึ่ ง เป็ นเซลล์ช้ ันล่ า งสุ ดของผิวหนัง จะแบ่ ง ตัวออกไปเรื่ อยๆ เซลล์ที่ แบ่ ง ตัวแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงกลายเป็ นเซลล์ที่ตายในชั้นสุ ดท้ายคือ หนังกาพร้าที่หลุดลอกไป (มนสิ ชา, 2553)
ฮอร์ โมนเป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อการเจริ ญเติ บ โตของผมและขนในบริ เวณต่ า งๆ ของร่ า งกาย
ตอบสนองต่อฮอร์ โมนเพศแตกต่างกันได้แก่ แอนโดรเจน (Androgen) ทาหน้าที่กระตุน้ การเจริ ญเติบโตของ
เส้นขน โดยมีตาแหน่งการออกฤทธิ์ ที่ Dermal papilla และ Sheath of follicle ทาให้เส้นขนมีสีเข้มข้น
เอสโตรเจน (Estrogen) ให้ผลตรงข้ามกับแอนโดรเจนจากการศึกษาพบว่าฮอร์ โมนเอสโตรเจนทาให้ระดับ
ของฮอร์ โมนเพศที่สัมพันธ์กบั โปรตีนโกลบูลิน (Sex hormone binding globulin) ในเลือดสู งขึ้นส่ งผลให้
ฮอร์ โมนเพศชายเทสโตสเตอโรนอิสระ (Free testosterone) ในเลือดลดลง เส้นผมที่ได้รับการกระตุน้ จึงมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงและสี อ่อนลงถัว่ เหลื อง (Soybean) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Glycine max (L.)
Merrill มีสารธรรมชาติ กลุ่มฟลาโวนอยด์ ที่ประกอบด้วยสารสาคัญในกลุ่ม Isoflavone ที่มีฤทธิ์ คล้าย
ฮอร์ โมนเพศหญิ งหรื อที่ เรี ยกกันว่า ไฟโตเอสโตรเจน ได้แก่ Genistein และ Daidzein ช่ วยยับยั้งการ
แพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งโดยการป้ องกันการเติบโต ของเส้นเลือดใหม่ที่ไปหล่อเลี้ ยงเซลล์มะเร็ ง และ
อาจช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ งเต้านม และมะเร็ งต่อมลูกหมาก (Daidzein) มีคุณสมบัติเป็ นสารต้าน
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อนุมูลอิสระ ทางานร่ วมกับ (Genistein) ในการยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยให้เซลล์มะเร็ งเติบโต อาจมีประโยชน์
เป็ นพิเศษสาหรับเพศหญิง ในแง่ของการควบคุมการทางานของฮอร์ โมนเอสโตรเจนได้อีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถัว่ เหลือง
2. ทาการทดสอบทางกายภาพ โดยการสังเกตลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ดว้ ยตาเปล่า ทดสอบความเป็ น
กรดด่างของผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่ อง pH meter
3. ทดสอบความคงตัวสภาพแบบเร่ ง ของผลิตภัณฑ์ใช้วธิ ี Heating - Cooling Cycle
4. นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบการระคายเคืองโดยวิธี patch test และประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครด้วย
แบบทดสอบ
5. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการลดการงอกของขนของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถัว่ เหลืองใน
อาสาสมัคร 20 คน โดยใช้ครี มเบสเป็ นตัวควบคุม

ผลการวิจัย
การคัดเลือกสู ตรตารับของผลิตภัณฑ์ ชะลอการงอกของขนทีม่ ีส่วนผสมสารสกัดจากถั่วเหลือง
จากผลการทดสอบพัฒนาสู ตรตารับได้ท้ งั หมด 2 สู ตร ซึ่ งมีส่วนผสมแสดงไว้ ดังตารางที่ 1 เป็ น
อัตราส่ วนที่เหมาะสม แต่เนื่องจากสู ตรที่ 1 เนื้อครี มมีลกั ษณะเหลว จึงได้มีการพัฒนาสู ตรที่ 2 ขึ้นมา ซึ่ งเพิ่ม
Stearic acid เข้ามาเพื่อทาให้เนื้อครี มข้นหนืดขึ้น และตารับทั้ง 2 ตารับ มีค่า pH ใกล้เคียงกัน จากนั้นคัดเลือก
สู ตรที่พึงพอใจ คือ สู ตรที่ 2 นาไปทดสอบต่อ โดยดูจากลักษณะ เนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ความหนืด การ
ซึ มเข้าสู่ ผวิ
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ตารางที่ 1 สู ตรตารับของผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมสารสกัดจากถัว่ เหลือง
ส่ วนผสม

สูตรที่
สูตรพืน้ ฐาน

1

2

DI water

78.5

68.5

65.0

Glycerin

3.0

3.0

3.0

Propylene glycol

2.0

2.0

2.0

Stearic acid

3.0

3.0

5.0

Cetyl alcohol

2.0

2.0

3.0

Mineral oil

5.0

5.0

5.0

Glyceryl stearate and PEG100 stearate

4.0

4.0

4.0

Tween 60

2.0

2.0

2.5

-

10.0

10.0

0.5

0.5

0.5

Soybean extract
Fragrance

การทดสอบความคงตัวด้ านผลิตภัณฑ์ (stability test)
1. การทดสอบความคงตัวสภาพแบบเร่ ง
จากการทดสอบความคงตัวสภาพแบบเร่ ง ของสู ตรตารับที่ 2 ด้วยวิธี Heating-Cooling
Cycle แล้วประเมินสู ตรตารับโดยตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผลที่ได้
แสดงไว้ใน ตารางที่ 2 พบว่า ผลิ ตภัณฑ์สารสกัดจากถัว่ เหลืองมีความคงตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง ไม่มีการตกตะกอน ไม่แยกชั้น มีลกั ษณะของเนื้อเป็ นสี เหลืองอ่อน และ pH เท่ากับ 6
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคงตัวของตารับสภาพแบบเร่ งด้วย Heating-Cooling Cycle
การทดสอบ

ลักษณะทางกายภาพ
การตะกอน

สี

การแยกชั้น

pH

ก่อนการทา Heating-cooling cycle

ไม่ตกตะกอน

เหลืองอ่อน

ไม่แยกชั้น

6

หลังทาการ Heating-cooling cycle

ไม่ตกตะกอน

เหลืองอ่อน

ไม่แยกชั้น

6

6

การทดสอบผลิตภัณฑ์ กบั อาสาสมัคร
ทาการทดสอบในอาสาสมัครโดยได้รับคาอนุมตั ิดา้ นจริ ยธรรม เลขที่ REH - 60001 โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกอาสาสมัครคืออาสาสมัครจะต้องยินยอมเข้าร่ วมโครงการด้วยความสมัครใจโดยลงนามยินยอมใน
เอกสารโดยได้รับการบอกกล่าวอย่างจริ งใจและอาสาสมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อน
โดยอาสาสมัครที่เข้าร่ วมเป็ นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 33.05  5.7ปี จานวน 20 คน

การทดสอบความระคายเคืองโดยวิธี patch test
การทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครจานวน 20 คน ด้วยวิธี patch test บรรจุสารทดสอบ 4
ตัวอย่าง ด้วยปริ มาณสารตัวอย่าง 0.2 กรัม ได้แก่ สารละลาย 0.5 % Sodium Lauryl Sulfate ในน้ าเป็ นตัว
ควบคุมเชิงบวก น้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนเป็ นตัวควบคุมเชิ งลบ ตารับ A คือ ครี มเบส ตารับ B คือ ครี มที่มี
ส่ วนผสมของสารสกัดจากถัว่ เหลื อง เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง และบันทึกผลหลังจากลอกแผ่นทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิดอาการระคายเคืองเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
ในจุดที่ทดสอบด้วย 0.5% SLS อาสาสมัครควรแสดงอาการระคายเคืองเนื่องจาก SLS เป็ นสารมาตรฐานที่
ทาให้เกิดการระคายเคือง แต่ที่ในการทดลองนี้ อาสาสมัครไม่เกิดการระคายเคืองอาจเป็ นเพราะความเข้มข้น
ของ SLS ที่ใช้นอ้ ยเกินไปหรื ออาสาสมัครมีผวิ หนังที่แข็งแรง จึงไม่เกิดการระคายเคือง
การทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ ผสมสารสกัดจากถั่วเหลือง
จากข้อมูลผลการสารวจความพึงพอใจภายหลังจากการใช้ครี มผสมสารสกัดจากถัว่ เหลือง พบว่า
อาสาสมัครมีความพึงพอใจในด้านเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ความหนืด การซึ มเข้าสู่ ผวิ การลดการงอกของ
ขน ความพึงพอใจโดยรวมของครี มผสมสารสกัดจากถัว่ เหลืองมากกว่าครี มเบสอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p
< 0.05) ส่ วนความสะดวกต่อการใช้ครี ม ความพึงพอใจโดยรวมของทั้งสองตารับไม่แตกต่างกัน
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาสาสมัครต่ อผลิตภัณฑ์ ของสารสกัดจากถั่วเหลืองและครีมเบส
10

ความพึงพอใจโดยรวม

7
8.85

1

5

2
8.5

7.1

6.8

ความสะดวก

กลิ่น

8.8
8.4

ความหนืด

0
8.75
6
8.85

6.95
6.75

การลดการงอกของขน

เนื้ อสัมผัส
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8.6
3

ครีมเบส
ผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลือง

การซึมเข้าสู่ผิว

7.6
8.35
4

รู ปที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อครี มเบสและครี มที่มีส่วนผสมสารสกัดจากถัว่ เหลือง
การทดสอบประสิ ทธิภาพผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างในอาสาสมัคร
จากการประเมิน ประสิ ทธิ ภาพการงอกของขน พบว่าคะแนนผลิ ตภัณฑ์จากสารสกัดถัว่ เหลื องมี
ประสิ ทธิ ภาพชะลอการงอกของขนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ครี มเบสอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางแสดงร้อยละการงอกของขนเฉลี่ยจากการใช้ตารับครี มเบสและครี มผสมสารสกัดถัว่ เหลือง
ร้อยละการงอกของขนเฉลี่ย
ครี มเบส

46.83±9.15

ครี มผสมสารสกัดถัว่ เหลือง

25.37±8.74*

ครี มผสมสารสกัดจากถัว่ เหลือง มีประสิ ทธิ ภาพในการลดการงอกของขน มากกว่าครี มเบส อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากถัว่ เหลืองมีความคงตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง ไม่มี
การตะตะกอน ไม่แยกชั้น มีลกั ษณะของเนื้อเป็ นสี เหลืองอ่อน และ pH เท่ากับ 6
2. หลังจากอาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 1 สัปดาห์ความพึงพอใจของอาสาสมัคร อยูใ่ นระดับชอบ
มาก และความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากถัว่ เหลือง อยูใ่ นระดับชอบมาก
3. จากการทดสอบอาสาสมัครทั้ง 20 คน ด้วยวิธี patch test ไม่เกิดอาการระคายเคืองเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
และนามาประเมินการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า อาสาสมัครไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ของผิวหนัง
4. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์จากสารสกัดถัว่ เหลื องในการลดการงอกของขน ใน
อาสาสมัครทาการกาจัดขนด้วยวิธีการ Wax ขน พบว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดถัว่ เหลืองมีประสิ ทธิ ภาพชะลอ
การงอกของขนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ครี มเบสอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จึ งสรุ ปได้ว่า สารสกัดจากถัว่ เหลื องที่ เป็ นส่ วนผสมในสู ตรตารั บเครื่ องสาอางสามารถที่ จะช่ วย
ชะลอการงอกของขนได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ในการทดสอบควรมีการทดสอบกับอาสาสมัครที่มีจานวนมากกว่านี้ และควรมีระยะเวลาในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ให้นานกว่านี้
2. มีการเพิ่มบริ เวณในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์ของสารสกัดตัวอย่างตามที่ต่าง ๆ
เช่น หนวด รักแร้ และขนแขน
3. ในงานวิจยั ทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครเฉพาะเพศหญิง ควรมีการทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครเพศ
ชาย ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการชะลอการงอกของขนของผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารสกัดจากถั่ว
เหลือง
4. ในงานวิจยั กาหนดขาขวาทาครี มเบส ขาซ้ายทาครี มที่มีส่วนผสมสารสกัดจากถัว่ เหลือง ควรมีการ
เพิ่มข้อกาหนดการทาครี มหลายๆรู ปแบบ เช่น ขาขวาไม่ทาครี มใดๆ ขาซ้ายทาครี มที่มีส่วนผสมสารสกัดจาก
ถัว่ เหลือง เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการชะลอการงอกของขน
5. อาจเพิ่มการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการชะลอการงอกของขนของสารสกัดจากถัว่ เหลือง โดยใช้
สารสกัดจากถัว่ เหลืองทาบริ เวณที่ทดลองการงอกของขนโดยตรง
6. ควรเพิ่มการศึกษาสารสกัดถัว่ เหลืองที่ความเข้มข้นอื่น
7. ควรมีการทดสอบความคงตัวของ isoflavone
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