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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั ปัญหาริ้ วรอยถือเป็ นสิ่งที่คนในสังคมหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น

จึงทาให้มี

วิธีการรักษาริ้ วรอยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละวิธีอาจทาให้เกิดความยุง่ ยากและอาจผลข้างเคียงได้ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาหาวิธีในการรักษาริ้ วรอยที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ราคาไม่แพง มี
ผลข้างเคียงน้อยจึงได้พบว่า ใบบัวบกสามารถสร้างคอลลาเจนและลดการสลายของคอลลาเจนได้ อีกทั้ง
ยังสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้เซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบ
บัวบก ในการรักษาริ้ วรอยรอบดวงตา เมื่อเปรี ยบเทียบกับเซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก
การศึกษานี้ได้ทาการศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี จานวน 15 คน ที่มี
ริ้ วรอยรอบดวงตา โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั แต่ละคนจะถูกแบ่งครึ่ งใบหน้าออกเป็ น รอบดวงตาด้านหนึ่งจะ
ได้รับการรักษาด้วยการทาเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก และรอบดวงตาอีกด้านหนึ่งจะทาด้วยเซรั่ม

สารสกัดจาก 7 % ใบบัวบก วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ จะทาการประเมินริ้ วรอยรอบ
ดวงตาด้วย Rao-Goldman 5-point Visual Scoring Scale โดยแพทย์ และ ประเมินริ้ วรอยโดยใช้เครื่ อง
Visioscan® VC98 ซึ่งทาการวัดในช่วงก่อนการรักษา (สัปดาห์ที่ 0) หลังการรักษา 4, 8 และ 12 สัปดาห์
และมีการประเมินผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาริ้ วรอยโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั รวมถึงผลข้างเคียงของ
การรักษาอีกด้วย
ผลการศึกษาพบว่า ในสัปดาห์ที่ 12 เซรั่ม5% ใบบัวบก สามารถลดริ้ วรอยบริ เวณใต้ตาและ
หางตาเทียบเท่ากับ เซรั่ม 7% ใบบัวบก โดยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่าทั้ง
เซรั่มสารสกัดจาก 5% และ7% ใบบัวบก สามารถลดริ้ วรอยบริ เวณใต้ตาและหางตาได้อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ หลังใช้เซรั่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เป็ นต้นไป เมื่อวัดโดย Visioscan ส่ วนในด้านการประเมินผล
หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มของเซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก ได้ผลดีข้ ึนมาก มากกว่ากลุ่ม
เซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก และไม่พบผลข้างเคียงใดๆภายหลังการรักษา
คาสาคัญ: ริ้ วรอย/สารสกัดจาก 5% ใบบัวบก/สารสกัดจาก 7% ใบบัวบก
ABSTRACT
Introduction: Nowadays people pay attention seriously on the wrinkle decrease as there are
many methods to reduce the sign of aging. Extract from Centella Asiatica were found to increase
collagen production, reduce collagen degradation, and provide anti-oxidative effect.
Objective: To study on the efficacy of 5% Centella asiatica Serum comparing to 7% Centella
asiatica serum on the treatment or periorbital wrinkles.
Materials and Methods: This research studied 15 female subjects who had periorbital wrinkles.
5% Centella asiatica Serum was applied around an eye, either right or left, while 7% Centella asiatica
Serum was applied around another eye on each subjects twice a day at morning and evening for 12
weeks. Assessments of wrinkles by Rao-Goldman 5-points visual scoring scale by a researcher and
measurement of wrinkles by Visioscan®VC98 were done at the beginning, 4th week, 8th week and 12th

week of the study. Subjects would also evaluate level of self-assessment after use of the product and
assessment of side effects when the research was finished.
Results: In 12 weeks, the efficacy of 5% Centella asiatica serum on decreasing periorbital
wrinkles is comparable to that of 7% Centella asiatica serum without significant statistical difference.
The efficacy of 5% and 7% Centella asiatica serum showed a significant reduction of the eye wrinkles
within 4 weeks. (Measured by Visioscan®VC98) The evaluation level of self-assessment after use of
the product, Mean difference of wrinkles 7% Centella asiatica Serum the better than 5% Centella
asiatica Serum. There was no side effect in 5% and 7% Centella asiatica serum found in this study.

Keywords: Periobital wrinkles/5% Centella asiatica serum/7% Centella asiatica serum

บทนา
“ริ้ วรอยเหี่ยวย่น” เป็ นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าความแก่กาลังจะมาเยือนคุณ ในปัจจุบนั ปัญหาริ้ วรอย
ถือเป็ นสิ่งที่คนในสังคมหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น เนื่องจากเป็ นสิ่งที่ไม่พ่งึ ประสงค์ของคนทุกคน
สาเหตุ ที่ทาให้เกิดความเสื่ อมของผิว หนังจนทาให้เกิดริ้ ว รอยเหี่ ยวย่นมีอยู่ดว้ ยกัน 3 อย่างคือ ชั้นใต้
ผิวหนังฝ่ อตัวลงเพราะคอลลาเจนสู ญสลาย (Tzaphlidou, 2004), เส้นใยอิลาสติน (Elastin) เสื่ อมสภาพ
(Tzaphlidou, 2004) และการสู ญเสี ยน้ าใต้ผิวหนัง องค์ประกอบทั้ง 3 อย่างเหล่านี้ เกิดจากหลายปั จ จัย
ด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งอย่างง่ายๆเป็ น 2 ปัจจัยหลัก คือ ทางด้านปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor) เช่น อายุ
ซึ่งปั จจัยภายในนี้ เป็ นปั จจัยที่ถูกกาหนดไว้แล้วไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนหรื อป้ องกันได้ และอีก
ปั จจัยนึ่ งทางด้านปั จจัยด้านนอก (Extrinsic Factor) คือ การสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงแดด
รังสี UV บุหรี่ การดื่มสุรา ความเครี ยด การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็ นต้น ตัวกระตุน้ เหล่านี้ส่งผล
ให้ผวิ หนังของเราเสื่อมลงได้เร็ วมากขึ้น (Fisher et al., 2002; Masaki, 2010) ทาให้เห็นว่าปัจจัยภายนอก
นี้เป็ นปัจจัยที่เราสามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงได้ หลายปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสื่ อมของผิวหนังจนเกิด

ริ้ วรอย การสู ญเสี ยคอลลาเจนถือเป็ นสาเหตุสาคัญ เนื่ องจากคอลลาเจน (Collagen) เป็ นองค์ประกอบ
หลัก ที่ สาคัญ ในชั้น หนังแท้ (Dermis) ดังนั้น เมื่อคอลลาเจนลดลง ชั้น หนังแท้จึ งเกิ ด การเสี ยความ
แข็งแรงและความเต่งตึง จึงเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดริ้ วรอยเหี่ยวย่นตามมาได้ เมื่ออายุมากขึ้นร่ างกายเริ่ มผลิต
คอลลาเจนได้ลดลง ในขณะเดียวกันจะมีกระบวนการสร้างเอนไซม์ MMPs ที่สามารถย่อยสลายคอลลา
เจน เข้ามาแทนที่ ก็ทาให้เกิดริ้ วรอยได้เช่นกัน
ปั จ จุ บัน มี ส มุน ไพรหลายชนิ ด ที่ น ามาใช้เ ป็ นส่ ว นประกอบของเครื่ อ งส าอางค์ลดริ้ ว รอย
เนื่องจากสมุนไพรเป็ นวัตถุดิบของประเทศไทย ซึ่งสามารถหาได้ง่ายและอีกทั้งยังมีราคาไม่แพง ดังเช่น
ใบบัว บก ใบบัว บกมี ส ารส าคัญ ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ทางเภสัช ของใบบัว บกคื อ สารกลุ่ ม ไทรเทอร์ พิ น อยด์
(Triterpinoid) ได้แก่ เอเชี ยติ โ คไซต์ (Aisaticoside), กรดเอเชี ยติ ก (Asiatic acid), กรดมาเดแคสซิ ค
(Madecassic acid), และมาเดแคสโซไซด์ (Madecassoside) (Randriamampionona et al., 2007; Hashim
et al., 2011; Zainol et al., 2003) สารเหล่านี้ ของใบบัว บกมีบทบาทหลายประการเกี่ ย วกับการรั ก ษา
สภาพของผิวหนัง เช่น กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน (collagen) และลดการสลายคอลลาเจน การเร่ ง
กระบวนการสร้างเนื้ อเยื่อใหม่ ลดการเกิด fibrosis ของแผล รั ก ษาแผลเป็ น และลดสารกระตุน้ การ
อัก เสบ.(Chandrika and Prasad Kumara 2015; Kimura et al., 2008; Lee et al., 2009; Lee et al., 2012)
และยังมีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการกาจัดอนุ มูลอิสระพบว่า Asiaticoside ที่ได้จากการสกัดจากใบ
บัวบกมีฤทธิ์ในการกาจัดอนุ มูลอิสระกลุ่มออกซิเจน (Reactive Oxygen Species) ได้ในหลอดทดลอง
(Hamid et al., 2002)
จากคุณสมบัติของใบบัวบกที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ใบบัวบกสามารถสร้างคอลลาเจนและลด
การสลายของคอลลาเจนได้ อีกทั้งยังสามารถต้านอนุมูลอิสระ ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาประสิทธิผลของ
เซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก เพื่อเปรี ยบเทียบกับเซรั่มสารสกัดจาก 7 % ใบบัวบก ผูว้ ิจยั จึงอยากนาใบ
บัวบกมาศึกษาต่อยอดเพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบผลของความเข้มข้นที่ต่างกันที่ใช้ในการรักษาริ้ วรอย
อาจจะนาไปสู่ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางค์ในรู ปแบบใหม่ๆ (เซรั่มบัวบก) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศในการนาไปสู่ทางเลือกใหม่ๆที่จะนามาใช้ในการรักษาริ้ วรอยในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้เซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก ในการรักษาริ้ วรอยรอบ
ดวงตา เมือ่ เปรี ยบเทียบกับเซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร ผูห้ ญิงที่มีริ้วรอยบริ เวณรอบดวงตา ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี ที่มารับ
บริ การในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุ งเทพมหานคร จานวน 15 คน
2. ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรต้น คือ วิธีการรักษาริ้ วรอยรอบดวงตา 2 วิธี คือ การใช้เซรั่มสาร
สกัดจาก 5% ใบบัวบก, เซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก ตัวแปรตาม คือ การลดลงของริ้ วรอยรอบ
ดวงตา
3. ขอบเขตเวลา ติดตามผลระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยทาการประเมินผลก่อนการรักษา (สัปดาห์
ที่ 0)และหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ริ้ วรอยเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงความแก่ชราอีกทั้งยังส่ ง ผล
กระทบต่อทางด้านจิตใจ การเข้าร่ วมสังคม และ คุณภาพชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ปัจจัยที่ทาให้เกิดความ
เสื่อมของผิวหนังจนเกิดริ้ วรอยมีหลายปัจจัยด้วยกัน การสูญเสียคอลลาเจนถือเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างนึ่ ง
(Premkumar, 2004) ดังนั้นเมื่อคอลลาเจนลดลง ชั้นหนังแท้จึงเกิดการเสียความแข็งและความเต่งตึง จึง
เป็ นเหตุที่ทาให้เกิดริ้ วรอยเหี่ยวย่นตามมาได้ หากเรามีหนทางที่สามารถชะลอความเสื่ อมของผิวหนังได้
ซึ่งนั้นจะสามารถช่ว ยชะลอการเสื่ อมของคอลลาเจนในชั้นหนังแท้น้ ี ร่ วมกับการกาจัดอนุ มูลอิสระ
(Masaki, 2010) ก็จะเป็ นทนทางหนึ่งที่ทาให้เกิดริ้ วรอยลดลงได้เช่นกัน ในปั จจุบนั พบว่ามีการพัฒนา
ทางด้านการป้องกันและการรักษาริ้ วรอยขึ้นเป็ นจานวนมาก ถึงแม้หลายๆวิธีที่สามารถเห็นผลได้ชดั เจน
แต่บางอย่างอาจเกิดความเสี่ยงจากผลแทรกซ้อนจากการรักษา ดังนั้นวิธีที่ง่าย สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
และราคาที่ไม่แพง นั้นคือการทายา ซึ่งหนึ่งในสารสาคัญหรื อพืชที่น่าสนใจที่มีประโยชน์ต่อการลดเลือด
ริ้ วรอย เช่น ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน น้ ามันมะรุ ม ถัว่ เหลือง มะเขือเทศ รวมถึง “ใบบัวบก” ซึ่งใบบัวบก
เป็ นพืชที่หาง่าย และมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย (จุลสารข้อมูลสมุนไพร, 2553)
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากเอเชียติโคไซด์ (Asiaticoside) เป็ นสารประกอบชนิ ดหนึ่ งซึ่ง
พบในต้นใบบัวบก ซึ่งเป็ นตระกูล Triterpine Glycoside ในการศึกษาของ Lu และคนอื่นๆในคณะได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของมนุษย์ที่ได้รับสาร Asiaticoside ในหลอดทดลองพบว่ายีน
ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเมตาโบลิซ่ึ มของคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ข องมนุ ษย์ ทางาน

เพิ่มขึ้นเมื่อถูกวัดด้วย cDNA assay และเซลล์ไฟโบรบลาสต์หลัง่ สาร PINP และ PIIINP ซึ่งเป็ นสารตั้ง
ต้นของคอลลาเจนมากขึ้น หลังจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์ได้รับสาร Asiaticoside ในหลอดทดลอง (Lu et
al., 2004) ในด้านของ Lee และคนอื่นๆ ได้เปรี ยบเทียบการทาครี มความเข้มข้น 0.1% ของ Asiaticoside
ที่สกัดได้จากใบบัวบก เทียบกับ Base Cream ในอาสาสมัครผูห้ ญิงเกาหลีจานวน 27 ราย เป็ นระยะเวลา
3 เดือน ผลการศึกษาพบว่ารอบดวงตาที่ใช้ครี ม 0.1% Asiaticoside มีริ้วรอยรอบดวงตาบริ เวณหางตา
ลดลง มากกว่ารอบดวงตาที่ใช้ครี ม Base Cream อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ขอ้ จากัดของการทดลองนี้
คือเป็ นการเปรี ยบเทียบกับครี มพื้นฐานที่ไม่มียาผสม (Lee et al., 2008) งานวิจยั ของ Coldren และคนอื่นๆ
ในคณะพบว่าสารที่สกัดจากใบบัวบก ซึ่งประกอบด้วยเอเชียติโคไซต์ (Asiaticoside) ร้อยละ 40 โดย
น้ าหนักต่อน้ าหนัก (W/W) Asiatic acid ร้อยละ 30 โดยน้ าหนักต่อน้ าหนัก และ Madecassic acid ร้อยละ
30 โดยน้ าหนักต่ อน้ าหนัก สามารถเพิ่มปริ มาณ mRNA ของยีน บางตัว ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของ
มนุ ษ ย์ได้ โดยเฉพาะยีน ในเซลล์ ไฟโบรบลาสต์ที่สร้างสาร TNFAIP6 (tumor necrosis factor alpha,
induced protein 6) ซึ่ งมีหน้าที่ ในส่ วนการยับยั้งการทางานของเอนไซม์แมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส
(Matrix Metalloproteinase) โดยเอนไซม์น้ ี มีหน้าที่ ย่อยสลายสารในแมทริ ก ซ์น อกเซลล์ต่ าง ๆ เช่ น
คอลลาเจนเป็ นต้น (Coldren et al., 2003) จากการศึกษาของ ภาวิตา ซึ่งศึกษาประสิทธิผลของเจล 5% ใบ
บัวบกเทียบกับเจล 0.02% เทรทิโนอิน กับการรักษาริ้ วรอยรอบดวงตาในผูห้ ญิง เป็ นเวลา 12 สัปดาห์
ผลการศึกษานี้พบว่าที่เวลา 12 สัปดาห์ เจล 5% ใบบัวบก สามารถลดริ้ วรอบบริ เวณใต้ตาและหางตาได้
เทียบเท่ ากับ เจล 0.02% เทรทิโนอิน โดยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาวิตา ตั้ง
สาเริ งวงศ์, 2556)
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาวิจยั เชิงทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครโดยแบ่งครึ่ งใบหน้าเป็ นข้างซ้ายและข้างขวา
เลือกให้การรักษาแบบสุ่ มข้าง โดยผูเ้ ข้าร่ วมทดลองไม่ทราบความเข้มข้นที่แตกต่างกันของเซรั่ มที่ใช้
ทดลอง (Randomized, Double-Blind, Split-Face, Clinical Trial study)
ประชากร (Population) ประชากรเพศหญิงที่มีอายุ 40 –50 ปี ที่มีริ้วรอยรอบดวงตา ที่มาเข้ารับ
บริ การที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุ งเทพมหานคร ได้ถูกรับการประเมินจากแพทย์ว่ามีริ้ว
รอยบริ เวณรอบดวงตา

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) อาสาสมัครที่มอี ายุระระหว่าง 40-50 ปี เพศหญิง จานวน 15 คน ที่มาเข้า
รับบริ การที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุ งเทพมหานคร ที่มีริ้วรอยบริ เวณรอบดวงตา ได้ถูก
รับการประเมินจากแพทย์ว่ามีริ้วรอยบริ เวณรอบดวงตาอยูใ่ นคะแนนระหว่าง II-V ของ Rao-Goldman
5-point Visual Scoring Scale และสามารถให้ผูท้ าการวิจ ัยได้ทาการติ ด ตามผลการรั ก ษาได้ รวมถึง
สามารถใช้เซรั่มรอบบริ เวณดวงตาได้อย่างเป็ นประจาสม่าเสมอในทุกๆวัน
เกณฑ์ในการคัดเลือกออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria)
1. ผูท้ ี่ มี ป ระวัติ แ พ้ส มุ น ไพรใบบัว บก สารสกัด จากใบบัว บก ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากใบบัว บก
สารสาคัญที่เป็ นส่วนประกอบของใบบัวบก
2. ผูท้ ี่มีอาการผิวหนังอักเสบระดับปานกลางถึงระดับรุ นแรงมากบริ เวณใบหน้า
3. ผูท้ ี่เป็ นโรคร้ายแรงหรื อโรคเรื้ อรังที่อาจมีผลต่องานวิจยั
4. ผูท้ ี่มีประวัติใช้ใบบัวบกในรู ปแบบภายนอก ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา
5. ผูท้ ี่รับประทานใบบัวบกหรื อมีส่วนผสมของใบบัวบกในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา
6. ผูท้ ี่เคยใช้ทายาในกลุ่มอนุพนั ธ์ของวิตามินเอในระยะเวลา 4 เดือนที่ผา่ นมา
7. ผูท้ ี่เคยรับประทานยาในกลุ่มอนุพนั ธ์ของวิตามินเอในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา
8. ผูท้ ี่ใช้ยากลุ่มกรดผลไม้ AHA, BHA, หรื อผลิตภัณฑ์ครี มที่มีส่วนผสมของVitamin A,
Vitamin C, Vitamin E เป็ นประจาภายใน 4 สัปดาห์ก่อนเข้าร่ วมการวิจยั
9. ผูท้ ี่รับประทานยากลุ่มวิตามิน เช่น วิตามินซี, วิตามินอี หรื อสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่มี
ผลต่อการลดริ้ วรอยในระยะเวลาภายใน 3 เดือนก่อนเข้าร่ วมการวิจยั และขณะเข้าร่ วมการวิจยั
10. ผูท้ ี่ได้รับการรักษาบริ เวณใบหน้าด้วยหัตถการซึ่งมีผลต่อริ้ วรอยบนใบหน้า ในระยะเวลา 3
เดือนก่อนเข้าร่ วมการวิจยั และขณะเข้าร่ วมทาการวิจยั
11. ผูท้ ี่ ได้รับการฉี ดบริ เวณรอบดวงตาโดยใช้สารโบทูลินัมท็อกซิ น (Botox) ในระยะเวลา
ภายใน 12 เดือนก่อนเข้าร่ วมวิจยั และขณะเข้าร่ วมทาการวิจยั
12. ผูท้ ี่ได้รับการฉีดบริ เวณรอบดวงตาโดยสารเติมเต็ม (filler) ในระยะเวลาภายใน 18 เดือน
ก่อนเข้าร่ วมวิจยั และขณะเข้าร่ วมทาการวิจยั
13. ผูท้ ี่ สูบบุ หรี่ เป็ นประจ า หรื อ ผูท้ ี่ มี ก ารใช้ชีวิต ประจ าวัน ที่ ต ้องสัมผัสแสงแดดจัด เป็ น
เวลานานหลายชัว่ โมงต่อวันโดยไม่มีการป้องกันโดยใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดใดๆ
2. ขั้นตอนการวิจยั

2.1 ทาการคัดเลือกอาสาสมัครตามข้อกาหนดของ Inclusion Criteria และคัดออกตาม
Exclusion Criteria
2.2 ทาการชี้แจงวัตถุประสงค์วิธีการและประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้จากการวิจยั อย่างละเอียด
2.3 ผูว้ ิจยั ให้อาสาสมัครลงนามเพื่อเข้าร่ วมโครงการ และทาการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย
2.4 ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทดสอบอาการแพ้ของสารที่นามาวิจยั ด้วยการทาแพ็ทเทสต์ (Patch test)
2.5 อาสาสมัครกรอกข้อมูลส่วนตัว และลงชื่อในเอกสารแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่ วมโครงการ
2.6 ให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ทาความสะอาดบริ เวณใบหน้าของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ด้วยโฟมล้างหน้าที่เตรี ยม
ไว้จากนั้นทาการประเมินริ้ วรอย โดยใช้ แบบประเมิน Rao-Goldman 5-point Visual Scale
2.7 ทาการวัดริ้ วรอยด้วยเครื่ อง Visioscan®VC98
2.8 ทาการเลือกข้างที่จะได้รับการรักษาด้วยเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก และข้างที่ใช้เซรั่ม
สารสกัดจาก 7% ใบบัวบก ด้วยโปรแกรม Computer
2.9 อาสาสมัครทุกคนจะได้รับเซรั่ มที่ใช้ทดสอบคนละ 2 ขวด โดยที่ขวดจะถูกเขียนว่า ซ้าย
และ ขวาตามลาดับ และจะให้อาสาสมัครทาเซรั่มบริ เวณรอบดวงตา กาหนดให้ใช้เซรั่ มข้างละ = 0.25
กรัม (จานวนกดปั้ม 2 ครั้ง) ต่อครั้ง ต่อครึ่ งหน้าของใบหน้าทุก เช้า – เย็น เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์
2.10 ผูว้ ิจยั ถ่ายภาพอาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยถ่ายสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และ 12 สัปดาห์
2.11 ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เข้ารับการประเมินริ้ วรอย จากนั้นทาการติดตามผลการรักษา ในสัปดาห์ที่ 4,
8, 12 โดยมีการประเมินผลด้วยทาการประเมินริ้ วรอยโดย Rao-Goldman 5-point visual scoring scale
และ ด้วยเครื่ อง Visioscan
2.12 ประเมินผลข้างเคียงลงในเอกสารแบบฟอร์ม (ในสัปดาห์ที่ 12)
2.13 ประเมินผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาริ้ วรอยรอบดวงตาโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั โดยจะ
ประเมินเป็ นคะแนน (เฉพาะในสัปดาห์ที่ 12)
2.14 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บตามวิธีทางสถิติ อภิปรายผลและสรุ ปผลการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยถ่ายรู ปผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั และวัดริ้ วรอยบริ เวณรอบดวงตาด้วย
เครื่ อง Visioscan ®VC98 ประเมิน ริ้ ว รอยด้ว ย Rao-Goldman 5-point visual scoring scale โดยแพทย์
และประเมินผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาริ้ วรอยรอบดวงตาโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั โดยจะเก็บข้อมูล

ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงกรุ งเทพมหานคร จากนั้นทาการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ มการประเมิน
และลงในComputer
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.1.1 การประเมินผลหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่ม, ผลข้างเคียง สรุ ปข้อมูลในรู ปของความถี่
4.1.2 ค่า Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ที่ถูกประเมินโดยแพทย์, ค่าริ้ วรอยรอบ
ดวงตา ถูกประเมินโดยเครื่ อง Visioscan ®VC98 ซึ่งเครื่ องแปลผลออกมาในรู ปแบบตัวเลขโดยสรุ ป
ข้อมูลในรู ปแบบค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
4.2.1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปในสัปดาห์ต่าง ๆ กับก่อนการรักษา ถ้าข้อมูลมีการ
กระจายแบบปกติ ใช้สถิติ One-way repeated measures ANOVA หรื อถ้าข้อมูลไม่มีการกระจายแบบ
ปกติ ใช้สถิติ Friedman test
4.2.2 เปรี ยบเทียบ ผลการรักษาแต่ละครั้ง (สัปดาห์ที่ 0, 4, 8, 12) ระหว่างกลุ่มที่รักษา ถ้าข้อมูล
มีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติ Paired T-test หรื อถ้าข้อมูลไม่มีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติ Wilcoxon
match pair sign rank test
4.2.3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาริ้ วรอยรอบ
ดวงตาด้ว ยเซรั่ ม สารสกัด จาก 5% ใบบัว บกและเซรั่ ม สารสกัด จาก 7% ใบบัว บกโดยผูเ้ ข้า ร่ วม
โครงการวิจยั หลังการรักษาในสัปดาห์ที่ 12 โดยใช้สถิติ Paired t-test
หมายเหตุ: ข้อตกลงเบื้องต้น: การวิเคราะห์ใช้ช่วงความเชื่อมัน่ 95% (p-value <0.05)
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั มีอายุระหว่าง 40-50 ปี เพศหญิงจานวนทั้งหมด 15 คน สามารถทาการ
ติดตามผลได้ท้งั หมด โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 45.2±3.81 ปี โดยมีโรคประจาตัวจานวน 2 ราย มีการใช้
ครี มบารุ งในชีวติ ประจาวันจานวน 14 ราย และครี มกันแดดจานวน 13 ราย โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด
ไม่ได้รับประทานวิตามินหรื ออาหารเสริ ม ไม่มีประวัติการแพ้ยาและแพ้เครื่ องสาอางค์ ไม่ดื่มสุราและ
สูบบุหรี่ และไม่มีการตั้งครรภ์ในระหว่างเข้าร่ วมวิจยั
2. การวิเคราะห์ผลการประเมินริ้ วรอยด้วย Rao-Goldman 5-point scoring scale

ตารางที่ 2 ผลการประเมินริ้ วรอยด้วย Rao-Goldman 5-point scoring scale เปรี ยบเทียบ ระหว่าง
เซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก และเซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก ในสัปดาห์ที่
(ก่อนการรักษา) และหลังการรักษา 4, 8 และ 12 สัปดาห์ (n = 15)
หลังการรักษา
ก่อนการ
𝐱𝟐
รักษา
4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์
4±0.85a
4±0.85a 3.6±0.51b 3.33±0.62c 24.000
3.87±0.74a 3.6±0.63b 3.33±0.62c 2.87±0.52d 26.586
0.157
0.014
0.046
0.008

5%
ใต้ 7%
ตา
pvalue¥
5% 3.87±0.92a 3.8±0.86a 3.47±0.74b 2.73±0.79c 34.636
หาง 7% 3.93±0.88a 3.53±0.83b 3.13±0.92c 2.67±0.82d 34.263
ตา
p0.655
0.046
0.059
0.564
value¥

p-value†
< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

p-value† : analysis by Friedman test
p-value¥ : analysis by Wilcoxon match pair sign rank test
a,b,c,d ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงคู่ที่ต่างกันในแนวนอน

ค่า Rao- Goldman 5- point scoring scale
บริ เวณใต้ตา: ทั้งเซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบก และเซรั่มสารสกัด 7% ใบบัวบก มีค่าริ้ วรอย
บริ เวณใต้ตา ลดลงตามระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p <0.001) ยกเว้นใน
เซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบกหลังการรักษา 4 สัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
(ภายในกลุ่ม)เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่ม พบว่าหลังการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ค่า
การประเมินริ้ วรอย บริ เวณใต้ตา ของเซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบกน้อยกว่าเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบ
บัวบกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.014, p = 0.046 ตามลาดับ) ส่วนในระยะหลังการ
รักษา 12 สัปดาห์ เซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบกน้อยกว่าเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 (p = 0.008)
บริ เวณหางตา: ทั้งเซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบก และเซรั่มสารสกัด 7% ใบบัวบก มีค่าริ้ วรอย
ลดลงตามระยะติ ด ตามผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (p <0.001) และเมื่อเปรี ยบเที ย บ

ผลการรักษาระหว่างกลุ่ม พบว่าในระยะหลังการรักษา 4 สัปดาห์ค่าริ้ วรอยของการใช้เซรั่มสารสกัด 7%
ใบบัวบกน้อยกว่าเซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.046) โดยใน
ระยะหลังการรักษา 8 และ 12 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินริ้ วรอยด้วย Visioscan
ตารางที่ 3 ผลการประเมินริ้ วรอยด้วย Visioscan เปรี ยบเทียบ ระหว่างเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบ
บัวบก และเซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก ในสัปดาห์ที่ 0 (ก่อนการรักษา) และหลัง
การรักษา 4, 8 และ 12 สัปดาห์ (n = 15)

ใต้
ตา

หาง
ตา

หลังการรักษา
ก่อนการ
F p-value†
รักษา
4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์
52.42±6.12a 48.35±5.66b 45.11±4.48c 42.44±3.39d 74.892 < 0.001
51.05±3.30a 46.87±3.32b 44.39±3.37c 40.49±3.49d 120.85 < 0.001
0.494
0.42
0.664
0.119

5%
7%
pvalue¥
5% 54.99±6.11a 51.7±5.55b 48.84±4.92c 50.26±7.19d 64.67
7% 59.08±7.76a 54.61±7.29b 45.32±4.11c 45.77±5.99d 85.88
p0.051
0.142
0.44
0.73
¥
value

< 0.001
< 0.001

p-value† : analysis by One-way repeated measure ANOVA
p-value¥ : analysis by Paired t-test
a,b,c,d ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงคู่ที่ต่างกันในแนวนอน

ค่า Visioscan
บริ เวณใต้ต า: ทั้งเซรั่ มสารสกัด 5% ใบบัว บก และเซรั่ มสารสกัด 7% ใบบัว บกมีค่ าริ้ ว รอย
บริ เวณใต้ตาเฉลี่ยลดลงตามระยะติดตามผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p <0.001) และเมื่อ
เปรี ยบเทียบผลการรักษาระหว่าง เซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบก และเซรั่มสารสกัด 7% ใบบัวบก พบว่าค่า
ริ้ วรอยเฉลี่ยบริ เวณใต้ตาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกระยะติดตามผล (ก่อนการรักษา p = 0.494,

หลังการรักษา4สัปดาห์ p = 0.42, หลังการรักษา8สัปดาห์ p = 0.664, หลังการรักษา12สัปดาห์ p = 0.119
ตามลาดับ)
บริ เวณหางตา: ทั้งเซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบก และเซรั่มสารสกัด 7% ใบบัวบกมีค่าริ้ วรอย
บริ เวณหางตาเฉลี่ยลดลงตามระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p <0.001) และเมื่อ
เปรี ยบเทียบผลการรักษาระหว่าง เซรั่มสารสกัด 5% ใบบัวบก และเซรั่มสารสกัด 7% ใบบัวบก พบว่าค่า
ริ้ วรอยเฉลี่ยบริ เวณหางตาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกระยะติดตามผล (ก่อนการรักษา p = 0.051,
หลังการรักษา 4 สัปดาห์ p = 0.142, หลังการรักษา 8 สัปดาห์ p = 0.44, หลังการรักษา 12 สัปดาห์ p =
0.73 ตามลาดับ)
4. การประเมิน ผลการใช้ผลิต ภัณ ฑ์เซรั่ มสารสกัด จาก 5% และ 7% ใบบัว บกโดยผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการวิจยั ในการรักษาริ้ วรอยบริ เวณรอบดวงตา หลังการรักษาในสัปดาห์ที่ 12 พบว่าสารสกัดทั้ง
สองชนิ ดให้ผลการประเมินหลังการใช้ผ ลิตภัณฑ์ในการรักษาที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (t = -4.183, p = 0.001)
5. ผลข้างเคียง จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่าการรักษาริ้ วรอยรอบดวงตาโดยการใช้เซรั่มสารสกัด
5% ใบบัวบก และ เซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั คนใด พบผลข้างเคียง
ใดๆภายหลังการได้รับการรักษาจนครบ 12 สัปดาห์
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึก ษาวิจ ัยพบว่า ค่ าริ้ ว รอยจากการประเมิน โดย Rao- Goldman 5- point scoring
scale บริ เวณใต้ตาหลังใช้เซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก แสดงผลในการลดริ้ วรอยได้ดีกว่าและได้เร็ ว
กว่าเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก แต่ในด้านของการวัดโดยเครื่ อง Visioscan บริ เวณใต้ตาและหางตา
หลังใช้เซรั่ มสารสกัดจาก 7% ใบบัว บก แสดงผลในการลดริ้ ว รอยตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 4 เป็ นต้น ไป ไม่
แตกต่ างกับของเซรั่ มสารสกัด จาก 5% ใบบัว บก จึ งทาให้เห็ น ว่าค่ าริ้ ว รอยที่ การประเมินโดย RaoGoldman 5- point scoring scale กับค่าริ้ วรอยที่ถูกวัดโดยเครื่ อง Visioscan แสดงผลที่ไม่สอดคล้องกัน
แต่เนื่ องจากเครื่ อง Visioscan เป็ นเครื่ องที่มีความแม่นย้า เชื่อถือได้และเป็ นเครื่ องที่มีความ sensitivity
สู ง จึงทาให้ยึดผลของการวัดโดย Visioscan เป็ นหลัก จึงทาให้สามารถสรุ ปได้ว่าการใช้เซรั่มสารสกัด
จาก 7% ใบบัวบก มีประสิทธิผลในการลดริ้ วรอยได้เทียบเท่าและใช้ระยะเวลาเทียบเท่ากับการใช้เซรั่ม
สารสกัด จาก 5% ใบบัว บก จากผลการศึก ษาวิจยั นี้ ทาให้สามารถยืนยัน คุณ สมบัติข องใบบัวบกได้
เนื่ อ งจากใบบัว บกมี ส ารส าคัญ ซึ่ งมี ฤ ทธิ์ ทางเภสัช ของใบบัว บกคื อ สารกลุ่ ม ไทรเทอร์ พิ น อยด์

(Triterpinoid) สารเหล่านี้ของใบบัวบกมีบทบาทหลายประการเกี่ยวกับการรักษาสภาพของผิวหนัง ไม่
ว่าจะเป็ นการกระตุน้ การสร้างคอลลาเจน (collagen) และลดการสลายคอลลาเจน (Lu et al., 2004) และ
ยังมีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการกาจัดอนุมูลอิสระพบว่า asiaticoside ที่ได้จากการสกัดจากใบบัวบกมี
ฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูลอิสระ ที่เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความเสื่ อมโทรมของผิวหนัง (Hamid et al.,
2002) ทางด้านกลไกในการลดริ้ วรอยเหี่ยวย่นของใบบัวบก นั้นสามารถแสดงให้เห็นว่าสารสาคัญในใบ
บัวบก เช่น เอเชียติโคไซต์ (Aisaticoside) สามารถช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังได้ และยัง
มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความเสื่ อมโทรมของผิวหนัง (Lee et al., 2012)
และสารสาคัญในใบบัวบกตัวอื่นๆ เช่น เอเชียติโคไซต์ (Aisaticoside) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) และ
กรดมาเดแคสซิ ค (Madecassic acid) มีส่ว นในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ชนิ ด หนึ่ งที่ ชื่ อ ว่ า
เอนไซม์MMPs โดยเอนไซม์น้ ี มีหน้าที่ยอ่ ยสลายสารในแมทริ กซ์นอกเซลล์ต่าง ๆ เช่น คอลลาเจนเป็ น
ต้น (Coldren et al., 2003) ซึ่งกระบวนการทางานดังที่กล่าวมาถือเป็ นการสนับสนุนผลการวิจยั ในครั้งนี้
ที่สามารถเห็นได้จากผลของเซรั่มใบบัวบกที่ช่วยลดริ้ วรอยบริ เวณรอบดวงตาได้หลังจากที่ถูกใช้ไปใน
ระยะหนึ่ง จากคุณสมบัติของใบบัวบกที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ใบบัวบกสามารถสร้างคอลลาเจนและลด
การสลายของคอลลาเจนได้ อีกทั้งยังสามารถต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งฤทธิ์ของใบบัวบกที่ได้กล่าวมาถือเป็ น
สิ่งที่สาคัญต่อการนามาใช้ในเรื่ องการรักษาริ้ วรอยในปัจจุบนั
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า การใช้เซรั่มสารสกัดจาก 7% ใบบัวบก มีประสิทธิผลในการลดริ้ ว
รอยได้เทียบเท่าและใช้ระยะเวลาเทียบเท่ากับการใช้เซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ค่าริ้ วรอยจากการประเมินโดย Rao-Goldman 5-point scoring scale บริ เวณใต้ตาหลังใช้เซรั่มสารสกัด
จาก 7% ใบบัวบก แสดงผลในการลดริ้ วรอยได้ดีกว่าและได้เร็ วกว่าเซรั่มสารสกัดจาก 5% ใบบัวบก ซึ่ง
สอดคล้องกับการประเมินโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ได้ประเมินหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ เซรั่มสารสกัด 7% ใบ
บัวบก มีผลการประเมินหลังใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาริ้ วรอย ในระดับที่ดีข้ ึนมากกว่าเซรั่มสารสกัดจาก
5% ใบบัวบก โดยไม่พบผลข้างเคียงใดๆหลังการได้รับการรักษาจนครบ 12 สัปดาห์ นี่จึงเป็ นสิ่งที่ทาให้
นาไปสู่การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางค์ในรู ปแบบใหม่ๆ (เซรั่มบัวบก) ที่จะนามาใช้ในการรักษาริ้ ว
รอยในปั จจุบนั ได้ และเป็ นแนวทางในการกาหนดปริ มาณความเข้มข้นของสารสกัดในรู ปแบบเซรั่ม
สารสกัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอย เพื่อให้เกิดการใช้ปริ มาณที่น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพใน
การรักษาสู งสุ ด รวมถึงอาจเป็ นแนวทางให้ผวู ้ ิจยั รายต่อไปได้ศึกษาถึงประสิ ทธิผลของการรักษาและ
พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ๆในอนาคตต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. เสนอให้มีงานวิจยั เชิงลึกในการเพิ่มช่วงเวลาในการศึกษาทดลองวิจยั ให้มากขึ้น
2. จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จึงเสนอให้มีการเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่กว่านี้ เพื่อความ
แตกต่างจะสามารถชัดเจนมากขึ้น
3. จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จึงเสนอให้ควรลด range เกณฑ์การรับเข้าในเรื่ องของคะแนน
บริ เวณรอบดวงตาให้แคบกว่านี้ ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลการวัดเห็นได้อย่างชัดเจนและแม่นยามากขึ้น
4. จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้พบว่าหลังการรักษาไปในสัปดาห์ต่างๆพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
วิจยั มีใบหน้าที่ขาวใสขึ้นจนสามารถสังเกตุได้ จึ งเสนอให้มีการศึกษาถึงประสิ ทธิผลในเรื่ องความขาว
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