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การมีผิวขาวเป็ นเรื่ องที่คนไทยและคนเอเชียส่ วนใหญ่ให้ความสนใจและพยายามดูแล
ตนเองให้ มี ผิ ว ขาว เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมั่น ใจในการพบเจอกับ ผู ้อื่ น ในชี วิ ต ประจ าวัน
การมีผิวขาวจึงเป็ นหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้คนต้องเข้าใช้บริ การสถานเสริ มความงามและรับประทาน
ผลิ ตภัณ ฑ์ เสริ ม อาหารต่าง ๆ มี การกล่ าวถึ งสารที่ ช่ วยปรับ ผิวให้ข าวที่ พ บในท้องตลาดทัว่ โลก
ได้ แ ก่ กลู ต้ า ไธโอน กรดอะมิ โ นซิ สเตอี น และกรดทรานเนกซามิ ก ที่ มี ก ารทดลองและ
วิจยั ในต่างประเทศทัว่ โลก
การศึกษาทดลองนี้ ได้ศึกษาถึ งผลของการรับประทาน เอ็น -อะเซติลซิ สเตอีนที่ทาให้
ผิว ขาว โดยศึ ก ษาในกลุ่ ม อาสาสมัค รเพศหญิ ง จ านวน 40 คนโดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง 20 คน
ที่รับประทาน เอ็น-อะเซติลซิ สเตอีน วันละ 1,800 มิลลิกรัม เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เปรี ยบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม 20 คน ที่รับประทานยาหลอกและวัดค่าดัชนีเมลานิ นที่ผิวหนังทั้งหมด 6 ตาแหน่ ง
ก่อนและหลังการทดลอง
ผลการศึ ก ษาพบว่าภายหลัง 4 สัป ดาห์ ค่ าดัช นี เมลานิ นในกลุ่ ม ทดลองที่ ระยะเวลา
4 สัปดาห์น้ นั ลดลงอย่างที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 4 ตาแหน่ง ได้แก่ใบหน้าด้านซ้าย ใบหน้าด้านขวา
ต้ น แขนข้ า งซ้ า ยด้ า นในและต้ น แขนข้ า งขวาด้ า นใน (p<0.001, p=0.007, 0.004 และ 0.011
ตามลาดับ) ส่ วนอีก 2 ตาแหน่ ง ได้แก่ ปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก และปลายแขนข้างขวาด้านนอก
พบว่าค่าดัชนี เมลานิ นมีแนวโน้ม ลดลงแต่ยงั ไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติและเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก็ยงั ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มเกิดขึ้น
ส่ วนอาการข้างเคียงที่พบ คือ อาการคลื่นไส้ ซึ่ งพบเพียง 1 ราย ในช่วงสัปดาห์แรกของการทดลอง
สรุ ปผลการศึกษาได้วา่ การรับประทาน เอ็น-อะเซติลซิ สเตอีน วันละ 1,800 มิลลิกรัม
เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ช่ วยทาให้สีผิวขาวขึ้นได้ในบริ เวณที่ถูกปกป้ องการสัมผัสจากแสงแดด
โดยบริ เวณต้นแขนด้านในที่ มกั จะไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดและบริ เวณใบหน้าที่มกั จะมีการทาครี ม

ง
กัน แดดพบว่ามี สี ผิ ว ขาวที่ ข้ ึ น แต่ บ ริ เวณปลายแขนด้านนอกที่ สั ม ผัส แสงแดดบ่ อ ยไม่ พ บว่า มี
สี ผวิ ขาวขึ้น
คำสำคัญ: เอ็น-อะเซติลซิสเตอีน สี ผวิ ดัชนีเมลานิน การปรับสี ผวิ อาหารเสริ ม
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ABSTRACT

Background: White skin is one important thing that was concerned among Thai and
Asian people. Most of them try to find the way to have white skin. So, this was the reason why
these people go to esthetic clinic and use whitening supplement to improve their skin color.
We found systemic skin whitening agents which were used worldwide and had a lot of studies in
many country such as glutathione, L-cysteine and tranexamic acid.
Study design: This study aims to determine whether N-acetyl cysteine effects skin
melanin index, when compared with placebo. 40 female volunteers were divided into two group
randomly. The study group received oral N-acetyl cysteine 1,800 mg per day while the other
received placebo for 4 weeks. The main outcome was mean reduction of melanin indices
measured at six different sites.
Result: After 4 weeks of this study, melanin indices in study group decrease with
statistical significance in 4 sites; left side and right side of faces, left side and right side of upper
inner arms. (p<0.001, p=0.007, 0.004 and 0.011 respectively) while two remaining sites showed
on statistical significance. When compare between study group and control group, there were no
statistically significant decrease of melanin indices. Side effect found in one volunteer of study
group was mild symptom of nausea which occurred in the first week.
Conclusion: Oral N-acetyl cysteine 1,800 mg per day for 4 weeks improve melanin
indices on sun-protected area. The skin of face which have an effect from sunscreen used and
upper inner arms appear to be lighter, while distal arms do not.
Key word: N-acetyl cysteine, skin color, melanin index, skin whitening, supplement
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ในยุ ค ปั จจุ บ ัน ผู ค้ นให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกับ เรื่ อ งสุ ข ภาพและความงามกัน มากขึ้ น
จะเห็นได้จากมีสถานเสริ มความงามจานวนมากในประเทศไทย ซึ่งมีจานวนผูร้ ับบริ การเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อย ๆ เช่ นเดี ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหารต่าง ๆ ที่มีจาหน่ ายในท้องตลาดมากมาย ที่มีสรรพคุ ณ
ท าให้ ผิ ว ขาวใส มี รู ป ร่ า งดี ก็ ม ัก จะมี ผู ้ค นให้ ค วามสนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์ เหล่ า นี้ เป็ นจ านวนมาก
เนื่ องจากรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนทัว่ ไปในยุคนี้ มีการติดต่อประสานงานเพื่อการประกอบ
ธุ รกิจ การพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มเพื่อน ทั้งการเข้างานสังคมต่าง ๆ ก็มีมากขึ้น ดังนั้นจึงปฏิเสธ
ไม่ ไ ด้เลยว่า หน้า ตา ผิวพรรณและรู ป ร่ างที่ ดี จึ งเป็ นส่ วนส าคัญ ที่ ห ลายคนให้ ค วามสนใจและ
เอาใจใส่ ดู แ ลตนเองให้ ดู ดี อ ยู่ เสมอ เพื่ อ ช่ ว ยเสริ มสร้ า งความมั่น ใจในการพบเจอกั บ ผู ้อื่ น
ในชีวติ ประจาวัน
การมี ผิวขาว เป็ นหนึ่ งในเหตุ ผลที่ ท าให้คนต้องเข้าใช้บริ ก ารสถานเสริ มความงาม
และทานผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารต่าง ๆ ซึ่ งเคยมีการสารวจพบว่า เหตุผลสาคัญที่ตอ้ งเข้ารับบริ การ
ที่ ส ถานเสริ ม ความงาม คื อ เพื่ อ รั ก ษาปั ญ หาผิว พรรณ ร้ อ ยละ 68 รองลงมาคื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความมัน่ ใจให้กบั ตัวเอง ร้ อยละ 18 (ศศิธร, 2552) และโปรแกรมที่เลื อกใช้บริ การในสถานเสริ ม
ความงามสู ง สุ ดคื อ ขัด ผิ ว และพอกผิ ว ร้ อ ยละ 34.3 รองลงมาคื อ รั ก ษาสิ ว ร้ อ ยละ 28.5 และ
ปรับผิวขาว ร้อยละ 18.3 ตามลาดับ (กนกวรรณ, 2555)
ในส่ วนของการรั บ ประทานผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ มอาหาร พบว่ า คนส่ วนใหญ่ เลื อ ก
รับประทานเพื่อต้องการแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับสี ผิวที่คล้ า ร้อยละ 27.4 และปั ญหาเกี่ ยวกับน้ าหนัก
ร้ อยละ 23.7 โดยมี เหตุ ผ ลจู งใจที่ ท าให้เลื อกซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังกล่ าวจากสรรพคุ ณ ของผลิ ตภัณ ฑ์
ร้อยละ 31.7 และเลือกจากการมีผลงานวิจยั น่าเชื่อถือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 28.6 (วิชญา
และศรุ ตา, 2553)
มี ก ารกล่ าวถึ ง สารที่ ช่ วยปรั บ ผิว ให้ ข าว ที่ พ บในท้อ งตลาดทั่วโลก ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ
ร่ างกายทั้งระบบ (systemic skin whitening agents) ได้แก่ กลู ต้าไธโอน (Glutathione) แอล-ซิ ส เต
อี น (L-cysteine) แ ล ะ ก รด ท ราน เน็ ก ซ ามิ ก (Tranexamic Acid) ที่ มี ก ารท ด ล อ งแ ล ะ วิ จ ั ย
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ในต่างประเทศทัว่ โลก เพื่อยืนยันถึงผลลัพธ์ที่ช่วยปรับสี ผิวให้ขาวขึ้นได้จริ ง (Malathi et al, 2013)
แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการรับรองว่ายาดังกล่าวสามารถใช้ในข้อบ่งชี้ ของการปรับสี ผิวโดยตรง
ทั้งนี้ ก็ เคยมี งานวิจยั ในประเทศที่ วดั ถึ งประสิ ทธิ ภาพของการใช้ก ลู ต้าไธโอนชนิ ดรับประทาน
ในการช่ วยท าให้ ผิวขาวขึ้ น ท าการทดลองที่ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ และใช้อาสาสมัครที่ เป็ น
นักศึกษาแพทย์ที่มีสุขภาพดี พบว่าในกลุ่มทดลองที่รับประทานกลูตา้ ไธโอน ขนาด 500 มิลลิกรัม
ต่อวัน เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ มีค่า Melanin Index ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 2 ตาแหน่ง ได้แก่
ใบหน้าด้านขวาและ แขนซ้ า ยบริ เวณที่ สั ม ผัส แสงแดด (p = 0.021 และ 0.036 ตามล าดับ ) เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่รับประทานยาหลอก (Arjinpathana et al, 2010)
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ กลู ตา้ ไธโอนเป็ นเปปไทด์ที่เกิ ดสร้างจากกรดอะมิโน
3 ชนิ ด ได้แก่ กลู ตามี น (Glutamine) ซิ ส เตอี น (Cysteine) และ ไกลซี น (Glycine) ซึ่ งใช้ก ัน อย่า ง
กว้างขวางในการปรับสี ผิวให้ขาวได้ในกลุ่มประชากรบางเชื้ อชาติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐาน
แสดงถึ ง ข้อ ถกเถี ย งระหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพ และความปลอดภัย ของมัน (Sonthalia et al, 2016)
ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ก็ไม่ได้รับรองให้ใช้กลูตา้ ไธโอนในข้อ
บ่งชี้ ดงั กล่าว แต่มีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับประทานกรดอะมิโนซิ สเตอีน
ซึ่ งเป็ นสารตั้ง ต้น ของกลู ต้า ไธโอนว่าช่ ว ยท าให้ ระดับ ของกลู ต้าไธโอนในเลื อ ดสู ง ขึ้ น อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (Lavoie et al, 2008) และมี ก ารยืน ยัน ถึ งความปลอดภัย ของการรั บ ประทาน
เอ็น-อะเซติล ซิ สเตอีน (N-acetyl cysteine) ในปริ มาณสู ง ดังเช่นที่ใช้รักษาพิษจากการกินยาพาราเซ
ตามอลเกินขนาดว่ามีความปลอดภัย (Miller et al, 1983)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทาให้ผิวขาวที่มีความปลอดภัย จึงทางาน
วิจยั ชิ้นนี้โดยใช้ เอ็น-อะเซติล ซิ สเตอีน ชนิดรับประทาน เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผทู ้ ี่สนใจที่จะต้องการ
ปรั บ สี ผิ ว ให้ ข าวขึ้ น ซึ่ งน าไปสู่ ก ารมี รูป ลัก ษณ์ ที่ ดี ข้ ึ น ตรงตามความต้อ งการของยุค สมัย และ
ความต้องการของชาวเอเชียนัน่ เอง
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการรับประทานเอ็น-อะเซติล ซิ สเตอีน ที่ มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของสี ผวิ และศึกษาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานเอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน
1.3 คำถำมกำรวิจัย
การรับประทานเอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ หรื อไม่
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1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกผลิ ตภัณฑ์เอ็น-อะเซติล ซิ สเตอีน (N-acetyle cysteine
หรื อ NAC) ชนิ ดรับประทาน มาเป็ นตัวทดสอบว่า หลังจากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั รับประทาน NAC ไปแล้ว
สี ผวิ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ โดยตัวแปรอิสระก็คือ NAC
N-acetyl cysteine

สีผิวที่เปลี่ยนไป

(NAC)

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
ภายหลังการวิจยั กลุ่มทดลองที่รับประทานเอ็น-อะเซติล ซิ สเตอีน เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
มีสีผวิ ขาวขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่รับประทานยาหลอก
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ ง ผลของการรั บ ประทานเอ็ น -อะเซติ ล ซิ ส เตอี น ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสี ผวิ
2. เพื่อทราบถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานเอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน
3. เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงสี ผิว ให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์
ชนิดรับประทาน ที่ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงและได้ผลในการเปลี่ยนแปลงสี ผวิ ให้ขาวขึ้น
4. สามารถนาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสี ผวิ ได้
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1.7 นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
เอ็น-อะเซติล ซิ สเตอีน (N-acetyle cysteine หรื อ NAC) เป็ นอนุ พนั ธ์ของกรดอะมิโน
L-cysteine ที่มีหมู่ acetyl เป็ นองค์ประกอบ โดยปกติแล้ว NAC ใช้เป็ นยาละลายเสมหะ ใช้ในผูป้ ่ วย
โรคทางเดิ นหายใจ และใช้เป็ นยาต้านพิษจากการได้รับยาพาราเซตามอลเกิ นขนาด ในปั จจุบนั นี้
ยังมีการค้นพบว่า NAC ยังมีประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ (Sjodin et al, 1989) และ
ช่วยในการรักษาโรคบางอย่าง เช่น โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ เป็ นต้น (De Flora et al, 1985)
Melanin Index เป็ นค่าของการวัดปริ มาณเม็ดสี เมลานิ นในผิวหนัง ด้วยวิธี ที่ไม่ทาให้
ร่ า งกายบาดเจ็ บ (Non-Invasive technique) โดยใช้ หั ว วัด MexameterTM ซึ่ งประกอบกั บ เครื่ อง
Cutometer® dual MPA 580 (Courage & Khazaka) มี วิ ธี ก ารวัด ท าโดยใช้ หั ว วัด ของเครื่ องมื อ
ดังกล่าว วางแนบลงบนผิวหนังบริ เวณที่ตอ้ งการทดสอบ และถือเครื่ องมือให้นิ่งในระหว่างกาลังวัด
เครื่ องมือจะคานวณให้ค่า melanin index บันทึกไว้ตามลาดับการวัด และสามารถนาไปเปรี ยบเทียบ
กับ การวัด ที่ ต าแหน่ งอื่ น ๆ ได้ (Matts et al, 2007) โดยค่ า Melanin Index ที่ ไ ด้จะเป็ นค่ าตัวเลขที่
ไม่มีหน่วย ค่าที่มากขึ้นหมายถึ งมีเม็ดสี เมลานินจานวนมากขึ้นหรื อมีสีผิวเข้มขึ้น ส่ วนค่าที่นอ้ ยลง
หมายถึงเม็ดสี เมลานินที่นอ้ ยลงหรื อมีสีผวิ ขาวขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลความรู ้ที่จาเป็ น และเกี่ ยวข้องกับกลไกการ
เกิดเม็ดสี ผิว และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารออกฤทธิ์ ต่าง ๆ ที่ทาให้ผิวขาวขึ้น โดยแบ่งหัวข้อ
เป็ นดังนี้
1. กลไกการสร้างเม็ดสี ผวิ
2. การแบ่งสี ผวิ ตาม Fitzpatrick skin type
3. ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของ N-acetyl cysteine
4. กลไกการออกฤทธิ์ ของ N-acetyl cysteine ที่มีผลทาให้สีผวิ ขาวขึ้น
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารออกฤทธิ์ ต่าง ๆ ที่ทาให้ผิวขาวขึ้น
2.1 กลไกการสร้ างเม็ดสี ผวิ
กระบวนการสร้างเม็ดสี (Melanogenesis) เริ่ มต้นจากเซลล์เมลาโนไซต์ (Melanocytes)
บริ เวณชั้นล่างผิวหนังกาพร้า ถูกกระตุน้ โดยแสงแดด จะมีผลให้มีการสร้างเม็ดสี ที่มีชื่อว่า เมลานิ น
(Melanin) จากนั้นเมลานิ นจะถู กนามาสู่ ช้ นั ผิวหนังกาพร้าด้วยเซลล์คีราติโนไซต์ (Keratinocytes)
เมลานิ นจะทาหน้าที่กรองรังสี ไว้เพื่อปกป้ องเซลล์และป้ องกันการกลายพันธุ์ของ DNA เม็ดสี จาก
รังสี อลั ตร้าไวโอเลต
กระบวนการสร้างเม็ดสี มี 3 ชนิด ได้แก่
1. เม็ดสี ดา (Eumelanin) (1) พบมากในคนเอเซียและคนที่ผวิ คล้ า
2. เม็ดสี แดงหรื อสี เหลือง (Pheomelanin) (2) พบในคนที่ผวิ ขาว
3. เม็ดสี น้ าตาล (Mixedmelanin, Brown melanin) (3) พบในคนที่ผวิ คล้ าปานกลางถึง
ผิวขาว (จรัสพล, 2548)
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะโครงสร้างโมโนเมอร์ ของเม็ดสี (Melanin) เม็ดสี ดา (Eumelanin) (1) เม็ดสี แดง
หรื อสี เหลือง (Pheomelanin) (2) และเม็ดสี แบบผสม (Mixed-melanin) (3)
ทีม่ า: nawo, 2548
เอนไซม์ไทโรซิ เนส (Tyrosinase) เป็ นเอนไซม์ชนิ ดหนึ่ งในกระบวนการสร้ างเม็ดสี
(Melanogenesis) ซึ่ งกระบวนการนี้ทาให้ผวิ หนังมีสีหมองคล้ าลง โดยเอนไซม์ชนิดนี้ จะเร่ งปฏิกิริยา
ใน ขั้ น เริ่ ม ต้ น ของก ระบ วน ก าร คื อ เร่ งป ฏิ กิ ริ ยาของ L-tyrosine แล ะ 3, 4-dihydroxy-Lphenylalanine (L-DOPA) ให้ เป็ น DOPAquinone นอกจากนี้ ในกระบวนการสร้ า งเม็ ด สี ยัง มี
เอนไซม์ชนิดอื่น ๆ ทาหน้าที่เร่ งปฏิกิริยาในกระบวนการนี้ดว้ ย แสดงดังภาพที่ 2.2 และ 2.3

ภาพที่ 2.2 ปฏิกิริยาการเกิด Dopaquinone
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ภาพที่ 2.3 กลไกการสร้างเม็ดสี
ตัวย่อ Tyr: Tyrosinase, DHICA: 5,6-Dihydroxyindol-2-carboxylic acid,
DHI: 5,6-Dihydroxyindole, TYRP1: Tyrosinase-related protein-1
จากกลไกการสร้างเม็ดสี ในภาพที่ 2.3 หลังจากที่ Tyrosine ถูก Oxidized ด้วยเอนไซม์
Tyrosinase จนเกิ ด เป็ น DOPA Quinone ขึ้ น มาแล้ว นั้ น มี ก ลไกที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ จากนี้ ได้ 2 ทาง คื อ
ในทางแรก เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ น DOPAchrome(1) ซึ่ งเป็ นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็ น Eumelanin
หรื อเม็ ด สี ด าในที่ สุ ด ส่ วนในอี ก ทางหนึ่ งเมื่ อ อยู่ ใ นสภาวะที่ มี Cysteine หรื อ Glutathione
ส าร DOPA quinone จะ ถู ก เป ลี่ ย น เป็ น cysteinyl-DOPA(2) ซึ่ งถู ก oxidized ต่ อ ไ ป จน เกิ ด
Benzothiazine Intermediates ก่อนที่จะกลายเป็ น Pheomelanin หรื อเม็ดสี เหลืองในที่สุด (Shosuke,
2003)
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2.2 การแบ่ งสี ผวิ ตาม Fitzpatrick skin type
การแบ่ งกลุ่ ม สี ผิวตาม Fitzpatrick skin type เป็ นการจัดแบ่ งที่ ใช้ก ันอย่างแพร่ ห ลาย
และรู ้จกั กันดี ซึ่ งการแบ่งกลุ่มนี้ ข้ ึนกับปริ มาณเม็ดสี เมลานินในผิวหนัง อาศัยการแบ่งตามสี ผิวที่เรา
มองเห็ น ได้แก่ สี ข าว สี น้ าตาล หรื อ สี ดา และสี ผิวที่ เปลี่ ย นไปหลัง จากการสั ม ผัส รั ง สี อลั ตร้ า
ไวโอเลต สี ผิวที่เข้มกว่าซึ่ งหมายถึงการมีเม็ดสี เมลานินมากกว่า ก็จะเป็ นตัวช่วยปกป้ องผิวจากการ
เกิดการไหม้จากแสงแดดได้ ซึ่ง Fitzpatrick skin type แบ่งได้ตามตารางนี้ (Fitzpatrick, 1988)
ตารางที่ 2.1 Fitzpatrick skin type
Skin Type

Typical Features

Tanning ability

I

Pale white skin, blue/green eyes,
blond/red hair

Always burns, does not tan

II

Fair skin, blue eyes

Burns easily, tans poorly

III

Darker white skin

Tans after initial burn

IV

Light brown skin

Burns minimally, tans easily

V

Brown skin

Rarely burns, tans darkly easily

VI

Dark brown or black skin

Never burns, always tans darkly

2.3 ข้ อมูลทางเภสั ชวิทยาของ N-acetyl cysteine (Charles, 2004)
N-acetyl cysteine หรื อ NAC ใช้เป็ นยาละลายเสมหะ (Mucolytic Agent) โดยยาจะออก
ฤทธิ์ จากการที่ Sulfhydryl Group ของโมเลกุ ล ยาจะ reduce disulfide bond ระหว่ า งโมเลกุ ล
ของ Mucoprotien ของเสมหะ ทาให้เสมหะใสขึ้นและช่วยลดความข้นหนืดของเสมหะได้ โดยฤทธิ์
การละลายเสมหะของ NAC จะเพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ pH เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งเกิ ด ได้ดี ม ากที่ pH 7-9 โดยมี สู ต ร
โครงสร้างทางเคมีของ NAC ดังในภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 สู ตรโครงสร้างทางเคมีของ N-acetyl cysteine
ขนาดยาที่ ใช้รับ ประทานเป็ นยาละลายเสมหะคือ รับ ประทานครั้งละ 600 มิลลิ กรัม
วันละ 1-3 ครั้ง ก่อนอาหาร ขึ้นกับอาการของโรคที่เป็ นอยู่
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้จากการใช้ยา ที่พบบ่อยได้แก่
• คลื่นไส้ (10%)
• อาเจียน (6%)
• หัวใจเต้นเร็ ว (4%)
• ผืน่ (4%)
• คัน (3%)
ส่ วนอาการที่พบน้อยได้แก่ ความดันโลหิ ตต่า ร้อนวูบวาบ ผืน่ ลมพิษ แน่นหน้าอก
นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้เป็ นยาต้านพิษ (Antidote) สาหรับการเกิดพิษฉับพลันจากการ
กินยาพาราเซตามอลเกิ นขนาด (Acute acetaminophen toxicity) โดย NAC จะมีกลไกการออกฤทธิ์
ในการรักษาความเป็ นพิษจากการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาด จากการเป็ นสารตั้งต้น (Substrate)
ที่ จ ะจับ กั น (Conjugate) กับ Toxic Metabolite ที่ เกิ ด ขึ้ น กล่ า วคื อ เมื่ อ ได้ รั บ ยาพาราเซตามอล
เกินขนาดจะทาให้เกิดการทาลายเซลล์ตบั ซึ่ งเกิดจากผลของยาพาราเซตามอลที่ถูก Metabolite แล้ว
ได้เป็ น N-acetyl-p-benzoquinone-imine (NAPQI) ซึ่ งในภาวะปกติจะถู กทาลายพิษ ได้โดยการจับ
กันกับ Glutathione แล้วขับออกทางปั สสาวะในรู ปของ mercaptorate conjugate แต่เมื่อมีพาราเซตา
มอลเกินขนาด จะทาให้ Glutathione ไม่เพียงพอที่จะจับกันกับ Metabolite เพื่อทาลายพิษได้ ดังนั้น
Metabolized จึงไม่ได้ถูกกาจัดออกไป ส่ งผลให้เกิ ด Hepatic Necrosis ได้ ซึ่ ง NAC จะช่ วยปกป้ อง
ตับโดยการรักษาสาหรับการจับกันกับ toxic Metabolite ทั้งนี้ NAC จะสามารถถูกย่อยสลายให้เป็ น
Cysteine ได้ ซึ่ง Cysteine ที่ได้น้ ีจะถูกนาไปใช้ในกระบวนการสร้าง Glutathione ได้
ขนาดยาที่ ใ ช้ส าหรั บ การรั ก ษาพิ ษ จากยาพาราเซตามอลเกิ น ขนาด (ศู น ย์พิ ษ วิท ยา
รามาธิ บดี ) คื อ ให้ ท างห ลอดเลื อ ดด าขนาด 150 mg/kg ผสมใน สารละลาย 5% dextrose
200 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในเวลามากกว่ า 15 นาที ตามด้ ว ย 50 mg/kg ผสมในสารละลาย 5% dextrose
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500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในเวลามากกว่ า 4 ชั่ว โมง ตามด้ว ย 100 mg/kg ผสมในสารละลาย 5% dextrose
1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร ภายใน 16 ชั่ ว โมง หรื อ ให้ โ ดยการรั บ ประทาน oral loading dose 140 mg/kg
ตามด้วย Oral maintenance dose 70 mg/kg ทุก 4 ชัว่ โมง จานวน 17 ครั้ง
2.4 กลไกการออกฤทธิ์ของ N-acetyl cysteine ทีม่ ีผลทาให้ สีผิวขาวขึน้
ในกลไกการสร้างเม็ดสี จากสารตั้งต้นคือ L-tyrosine จะอาศัยเอนไซม์ที่สาคัญในการ
เปลี่ยนสารตั้งต้นให้ได้เป็ น Dopaquinone คือเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่ งขั้นตอนนี้ ถือเป็ นขั้นตอนหลัก
ที่กาหนดอัตราเร็ วในการสร้างเม็ดสี (rate-limiting step) ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 2.1
การรั บ ประทาน N-acetyl cysteine ท าให้ ร่ า งกายมี Cysteine ในเลื อ ดสู งขึ้ น ซึ่ งมี ห มู่
Sulfhydryl Group (-SH) ที่สามารถออกฤทธ์โดยการจับกับเอนไซม์ Tyrosinase ที่ active site ทาให้
กระบวนการสร้างเม็ดสี ลดลงทั้ง 2 ทาง (Jara et al; 1988) และมีผลลัพธ์คือทาให้ความเข้มของสี ผิว
ลดลง ดังแสดงในรู ปภาพต่อไปนี้
L-Tyrosine
Tyrosinase

DOPA

cysteine

Tyrosinase

Dopaquinone

Dopachrome

Cysteinyl-DOPA

Eumelanin

Pheomelanin

ภาพที่ 2.5 กลไกการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ Tyrosinase
นอกจากนี้ Cysteine ยัง มี ผลโดยตรงต่ อกระบวนการสร้ า งเม็ด สี ใ นอี ก ทางหนึ่ งคื อ
ในภาวะที่มี Cysteine เพิ่มขึ้น สาร Dopaquinone จะถูกทาปฏิกิริยากลายเป็ น Cysteinyl-Dopa ซึ่ งถูก
ซึ่งถูก Oxidized ต่อไปกลายเป็ น Pheomelanin หรื อเม็ดสี เหลืองในที่สุด (Shosuke, 2003)
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L-Tyrosine

DOPA

Dopaquinone
Glutathione
or Cysteine

Dopachrome

Cysteinyl-DOPA

Eumelanin

Pheomelanin

ภาพที่ 2.6 การสร้างเม็ดสี ในภาวะที่มี Glutathione หรื อ Cysteine
Glutathione นั้นเกิดจากกรดอะมิโน 3 ชนิดรวมตัวกัน ได้แก่ Glutamine, Cysteine และ
Glycine ซึ่ งมี ก ารใช้ Glutathione กัน อย่างกว้างขวางในการปรั บ สี ผิว ให้ ข าวในกลุ่ ม ประชากร
บางเชื้ อชาติ ดังนั้นการรับประทาน N-acetyl cysteine จึงสามารถช่ วยเพิ่มปริ มาณ Glutathione ใน
ร่ างกายของเราได้อีกทางหนึ่ งด้วย ดังแผนภาพวงจรการเกิด Oxidation-Reduction ของ Glutathione
ดังต่อไปนี้ (Sonthalia et al; 2016)
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ภาพที่ 2.7 การสร้าง Glutathione และวงจร Oxidation-Reduction
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการใช้ สารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ที่ทาให้ ผิวขาวขึน้
ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 มี ก ารศึ ก ษาทดลองผลของการรั บ ประทาน
Glutathione ที่ ช่ วยท าให้ ผิ วขาวขึ้ น ท าการทดลองที่ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ กรุ งเทพมหานคร
(Arjinpathana et al, 2010) ซึ่ งเป็ น Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study โดยการ
วัด Melanin Index ที่ผิวหนังในกลุ่ มทดลองที่รับประทาน Glutathione ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อวัน
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่รับประทานยาหลอก ซึ่ งทาการวัดที่ตาแหน่ งต่าง
ๆ ทั้งสิ้ น 6 ตาแหน่ ง ได้แก่ ใบหน้าข้างขวา ใบหน้าข้างซ้าย แขนขวาด้านนอก แขนซ้ายด้านนอก
ต้นแขนขวาด้านใน และต้นแขนซ้ายด้านใน พบว่าค่า Melanin Index ก่ อนเริ่ มท าการทดลองใน
ทั้ง 2 กลุ่ ม ไม่ แตกต่ างกัน และเมื่ อสิ้ น สุ ด การทดลอง ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้รับ Glutathione มี ค่ า Melanin
Index ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั 6 ตาแหน่ง เมื่อเทียบกับตอนเริ่ มต้น ส่ วนกลุ่มควบคุม มีค่า
Melanin Index เพิ่ ม ขึ้ น ที่ บ ริ เวณใบหน้ า ข้า งขวาและใบหน้า ข้า งซ้ า ย ส่ ว นอี ก 4 ต าแหน่ ง มี ค่ า
Melanin Index ลดลง แต่ ไม่ มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ ม พบว่าในกลุ่ ม
ทดลองมี ค่า Melanin Index เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลองต่างจากกลุ่ มควบคุ ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ 2 ตาแหน่ ง ได้แก่ ใบหน้าด้านขวาและ แขนซ้ายบริ เวณที่สัมผัสแสงแดด (p = 0.021 และ 0.036
ตามลาดับ)
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ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2558 ได้ มี ก ารศึ ก ษาทดลองที่ ศู น ย์ผิ ว หนั ง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่ งเพิ่มขนาดของ Glutathione ชนิดรับประทานเป็ น 1,000 มิลลิกรัม
ต่อวัน และเพิ่ ม ระยะเวลาศึ ก ษาให้น านขึ้ น อี กเป็ น 6 สั ปดาห์ (Jaturawichanant, 2015) ท าการวัด
Melanin Index ที่ ผิ ว หนั ง 6 ต าแหน่ ง เช่ น เดี ย วกับ การทดลองในปี 2553 ผลการทดลองพบว่ า
เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ รับ ประทานยาหลอกแล้วนั้น กลุ่ ม ที่ รับ ประทาน Glutathione
ค่ า เฉลี่ ย ของ Melanin Index ที่ ผิ ว หนั ง ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเป็ นร้ อ ยละของความ
เปลี่ ย นแปลงที่ ร ะยะเวลา 2 และ 6 สั ป ดาห์ เที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ม ของสี ผิว ก่ อ นการศึ ก ษา
มีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (p = 0.23)
ในต่างประเทศ มีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการให้ N-acetyl cysteine
ต่อระดับของ Glutathione แต่ไม่ได้หวังผลลัพธ์ต่อการทาให้ผวิ ขาวขึ้นโดยตรง เช่น ในปี ค.ศ. 2008
มีก ารวิจยั ที่ ท าการทดลองวัดระดับของ Glutathione ในเลื อดที่เปลี่ ยนไป หลังการรัก ษาด้วยการ
รับประทาน N-acetyl cysteine ซึ่ งใช้ในผูป้ ่ วย Schizophrenia ที่มีระดับของ Glutathione ในเลือดต่า
ส่ งผลต่อเนื่ องทาให้มีอาการของโรคดังกล่าว (Lavoie et al, 2008) ผลการทดลองพบว่า หลังจากให้
รับประทาน N-acetyl cysteine ขนาด 2 กรัมต่อวัน เป็ นระยะเวลา 60 วัน กลุ่มทดลองมีผลตรวจวัด
ค่า Glutathione ในเลือดสู งขึ้นกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P = 0.006)
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2013 ก็ มี ก ารวิ จ ัย ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การให้ N-Acetyl Cysteine ชนิ ดฉี ดเข้ า
หลอดเลื อ ดด า มี ผ ลท าให้ ระดับ Gluthathione ในสมองและในเลื อ ดสู ง ขึ้ น (Mary Et Al; 2013)
โดยงานวิจยั ชิ้ น นี้ หวังผลที่ จะท าให้เกิ ดฤทธิ์ Antioxidant ของ Gluthathione เพื่ อใช้ในการรั ก ษา
ผูป้ ่ วย Gaucher disease และ Parkinson’s disease เช่ นเดียวกับงานวิจยั อีกชิ้ นหนึ่ งที่แสดงให้เห็นว่า
การให้ N-acetyl cysteine มี ผ ลท าให้ เพิ่ ม ระดับ Gluthatione ในคนงานที่ ท างานสั ม ผัส กับ ตะกั่ว
(Kasperczyk et al; 2013) โดยการทดลองนี้ แบ่งกลุ่ มให้คนงานได้รับ N-acetyl cyteine วันละ 200,
400 และ 800 มิลลิกรัม เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เทียบกับการไม่ได้รับยาใด ๆ ซึ่ งผลการทดลอง
พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ N-acetyl cysteine ขนาด 400 และ 800 มิลลิกรัม ทาให้ระดับของ Glutathione
ในเลือดสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
มีการศึกษาถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เป็ นสารตั้งต้นของ Glutathione อันได้แก่
Cysteine และ Glycine เพื่ อเพิ่ ม ระดับ Glutathione ในเลื อด (Rajagopal et al; 2011) โดยการวิจยั นี้
ทาในกลุ่ มทดลองที่ เป็ นผูส้ ู งอายุ ที่ มีระดับของ Glutathione ในเลื อดต่ าลงกว่ากลุ่ มควบคุ ม ในวัย
หนุ่มสาว เพื่อหวังกระตุน้ ให้มีการสร้าง Glutathione สู งขึ้นมาช่วยลดภาวะ Oxidative Stress ผลการ
ทดลองพบว่าสารตั้งต้นดังกล่ าวท าให้การมีการสร้ าง Glutathione เพิ่ มขึ้นร้ อยละ 78.8 (p < 0.01)
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และมี ค วามเข้ม ข้น ในเลื อ ดสู งขึ้ น ร้ อยละ 94.6 (p < 0.05) ซึ่ ง ส่ ง ผลช่ วยลด Oxidative Stress และ
การถูกทาลายของร่ างกายจากอนุมูลอิสระได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนงานวิจยั ถึ งสารออกฤทธิ์ ที่ช่วยทาให้ผิวขาวขึ้น มีการกล่าวถึงการใช้ glutathione
และ L-cysteine ในการปรับสี ผวิ ดังเช่นในปี ค.ศ. 1982 มีการทดลองค้นพบว่า L-cysteine ที่มีความ
เข้มข้นสู ง สามารถช่วยลดการทางานของเอนไซม์ Tyrosinase และส่ งเสริ มการสร้าง Pheomelanin
(Agrup et al; 1982) เช่ นเดี ยวกับ ในปี ค.ศ. 1997 ที่มีการทดลองในห้องปฏิ บตั ิการเพาะเลี้ ยงเซลล์
เมลาโนโซมของมนุ ษย์ พบว่าในภาวะที่มี L-tyrosine ความเข้มข้นสู ง แต่มีปริ มาณ L-cysteine ต่ า
จะทาให้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงสร้างเม็ดสี เมลานินขึ้นมาได้มากที่สุด แต่หากปรับสภาพแวดล้อมใหม่ ให้
มี L-tyrosine ความเข้ม ข้น สู ง ร่ วมกับ มี ป ริ ม าณ L-cysteine สู งขึ้ น ด้วย จะเกิ ดการยับ ยั้งเอนไซม์
tyrosinase ซึ่ งเป็ นขั้นกาหนดอัตราเร็ วของการสร้างเม็ดสี และเกิ ดการสร้าง Pheomelanin มากขึ้น
กว่าปกติ (Smit et al; 1997)
ในปี ค.ศ. 2012 มีการทบทวนการศึกษาในสัตว์ทดลอง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมี
cysteine ปริ ม าณสู ง กับ การสร้ า ง Pheomelanin ซึ่ งจากการทบทวนดัง กล่ า ว พบว่า Sulfhydryl
Group ที่ จั บ กั บ Dopaquinone ได้ ม าจาก Cysteine อิ ส ระ และ Cysteine ที่ อยู่ ใ น Glutathione
(Cysteine Containing Tripeptide) ซึ่ งจะช่ ว ยให้ เกิ ด การเปลี่ ย น Dopaquinone เป็ น Cysteinyldopa
และสร้างเป็ น Pheomelanin ในที่สุด (Galva´n et al, 2012) เช่นเดียวกับงานวิจยั ในปี ค.ศ. 2015 ที่มี
การค้นพบว่า Dipeptide ที่มีส่วนประกอบของกรดอะมิโน Cysteine มีคุณสมบัติยบั ยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ Tyrosinase ได้เป็ นอย่างดีโดยการจับกับเอนไซม์ดงั กล่าวโดยตรงที่ Active Site ทาให้
เอนไซม์หมดฤทธิ์ (Tseng et al; 2015) ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้ที่สาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับสี ผิว
ให้ขาวขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Experimental Research) โดยมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม
และอาพรางทั้งสอง ฝ่ าย (Double-Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Trial) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ที่ท าให้ผิวขาว ตรวจคัดเลื อกผูป้ ่ วยเข้าศึกษา
ตามเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ ก (Inclusion Criteria) แบ่ ง กลุ่ ม ผู ้ป่ วยเป็ นสองกลุ่ ม ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ทดลอง
(Randomized Experimental Group; RE) จ านวน 20 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม (Randomized Control
Group; RC) จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน วัด Melanin index ก่ อนและหลังการทดลอง (Two
group pre-post test design) โดยวางรู ปแบบการวิจยั ไว้ดงั นี้

-
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ภาพที่ 3.1 รู ปแบบการวิจยั
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เพศหญิง ที่มีอายุ 20-35 ปี
ที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample) ได้แก่ อ าสาสมัค ร จากกลุ่ ม ประชากร ที่ เข้าตามเกณฑ์ ก าร
คัดเลือกเข้ามาศึกษา (Inclusion Criteria) จานวน 40 คน
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. N-acetyl cysteine ชนิ ด แคปซู ล รั บ ประทาน ขนาด 450 มิ ล ลิ ก รั ม และยาหลอก
(placebo) โดยจะเหมื อ นกับ N-acetyl cysteine ทั้ง ขนาด สี กลิ่ น รสชาติ และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ซึ่ งทั้ง
N-acetyl cysteine และยาหลอกนี้ผลิตโดยบริ ษทั แมกไลฟ์ จากัด

ภาพที่ 3.2 N-acetyl cysteine ชนิดแคปซูลรับประทาน (ซ้าย) และยาหลอก (ขวา)
2. หัววัด MexameterTM ซึ่ งประกอบกับเครื่ อง Cutometer® dual MPA 580 (Courage &
Khazaka) ใช้วดั ค่า melanin index โดยการวัดบนผิวหนังทั้งหมด 6 จุด ทั้งบริ เวณที่สัมผัสแสงแดด
บ่อย (sun-exposed areas) และบริ เวณที่ไม่สัมผัสแสงแดดบ่อย (sun-protected areas) ได้แก่ ใบหน้า
ข้างซ้าย ใบหน้าข้างขวา ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน ต้นแขนข้างขวาด้านใน แขนข้างซ้ายด้านนอก และ
แขนข้างขวาด้านนอก
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ภาพที่ 3.3 หัววัด MexameterTM ซึ่ งประกอบกับเครื่ อง Cutometer® dual MPA 580
3. กล้ อ งถ่ า ยรู ป ดิ จิ ต อล ยี่ ห้ อ Casio รุ่ น Exilim EX-Z100 ความละเอี ย ด 10.1
ล้านพิกเซล ใช้บนั ทึกภาพใบหน้า และแขน ของอาสาสมัคร

ภาพที่ 3.4 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล ยีห่ อ้ Casio
4. แบบสอบถามวัดความพึ ง พอใจ และติ ด ตามผลข้างเคี ย งระหว่างหรื อหลังการ
ทดลอง (ภาคผนวก ก)
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3.3 เกณฑ์ ในการคัดเลือกเข้ ามาศึกษา (Inclusion Criteria)
1. อาสาสมัครเพศหญิง อายุ 20-35 ปี
2. มีลกั ษณะ skin type IV ตาม Fitzpatrick classification
3. ต้อ งไม่ เป็ นโรคที่ ท าให้ เกิ ด ความผิด ปกติ ต่ อ สี ผิว ทั่ว ร่ า งกาย ได้แ ก่ Addison’s
disease, Cushing’s disease
4. ต้องไม่มีประวัติโรคประจาตัวเป็ นเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง ไตวาย
เรื้ อรัง
5. ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่รับประทานอาหารมังสะวิรัติ หรื อเจ ซึ่ งมีโอกาสทาให้ได้รับโปรตีน
น้อยกว่าปกติ
6. ต้อ งไม่ เป็ นผูท้ ี่ รับ ประทานอาหารเสริ ม โปรตี น หรื อ กรดอะมิ โน อาหารเสริ ม
เพื่อการเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อ หากเคยรับประทานแต่หยุดมาแล้วมากกว่า 2 เดื อน สามารถให้เข้า
ร่ วมงานวิจยั ได้
7. อาสาสมัครจะต้องไม่อยู่ระหว่างรับการรักษาที่เกี่ ยวข้องกับการปรับสี ผิว ได้แก่
การฉี ดยา การกินยาหรื ออาหารเสริ มอื่น ๆ ที่มีสรรพคุณช่วยทาให้ผิวขาว การทาเลเซอร์ และการใช้
ครี ม หรื อผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ท าให้ผิวขาว หากเคยรั บ การรัก ษาด้วยวิธีดังกล่ าวการรั ก ษาต้องสิ้ น สุ ดลง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
8. สามารถเข้าร่ วมการศึกษาจนครบ 4 สัปดาห์
3.4 เกณฑ์ การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria)
1. ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์ และสตรี ที่ให้นมบุตร
2. ผูท้ ี่มีโรคทางผิวหนังที่ทาให้สีผิวมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด เช่ น ผิวหนังอักเสบ
ด่างขาว มี สิวอักเสบบนใบหน้า หรื อมีรอยผื่นคัน ผื่นแพ้ผิวหนังตรงบริ เวณที่จะต้องวัด Melanin
Index
3. ผูท้ ี่แพ้ยา N-acetyl cysteine หรื อเกิดอาการข้างเคียงอย่างรุ นแรงระหว่างการวิจยั
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3.5 เกณฑ์ ให้ อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)
1. ระหว่างการศึ กษา อาสาสมัครมีการเปลี่ ยนแปลงอาชี พ หรื อพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การสัมผัสแสงแดดที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
2. ผูท้ ี่ได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับสี ผวิ ให้ขาวขึ้น
3. ผูท้ ี่ตอ้ งการออกจากการวิจยั
3.6 การดาเนินการวิจัยและเก็บข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขอรับ การพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั คณะ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดาเนินการวิจยั
2. ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
พร้ อ มโครงร่ า งเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย และหนั ง สื ออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จ ัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่ วมการวิจยั
3. พิจารณารับอาสาสมัครที่เข้าเกณฑ์ตามข้อกาหนด (Inclusion Criteria) จนครบตาม
จานวนที่ตอ้ งการ คือ 40 คน
4. แนะน าตัว กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเข้า โครงการ ชี้ แจง
รายละเอียดเกี่ ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ และผลข้างเคียงที่อาจเกิ ดขึ้น
กับ ผู ร้ ่ วมโครงการ การเก็ บ ข้อ มู ล เป็ นความลับ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้วิจยั อาหารเสริ ม ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
จะได้รับ รวมทั้งการตรวจวัดผิวด้วยหัววัด Mexameter
5. ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามได้จนหมดข้อสงสัย ก่อนให้กลุ่มตัวอย่าง
ตัดสิ นใจ เข้าร่ วมโครงการด้วยตนเอง ไม่มีการบังคับและผูว้ ิจยั ให้เวลาส าหรับการตัดสิ นใจโดย
ไม่เร่ งรัด
6. เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมโครงการ ให้เซ็นชื่อยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมให้
ทั้งพยานลงนามกากับ
7. ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดจานวน 40 คน และให้ผชู ้ ่วย
วิจยั สุ่ มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Simple random sampling) โดยจับฉลากแบบ
ไม่แทนที่ จนครบตามจานวนที่ตอ้ งการโดยแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน
8. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลพื้ นฐานจากกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
ประวัติการสัมผัสแสงแดด และวัด Melanin Index ก่ อนเริ่ มทาการทดลอง โดยทาการวัดทั้งหมด
6 บริ เวณของผิวหนัง ทั้งในส่ วนที่สัมผัสแสงแดดบ่อย และส่ วนที่ไม่สัมผัสแสงแดดบ่อย ได้แก่
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บริเวณทีส่ ั มผัสแสงแดดบ่ อย (Sun-exposed areas) 4 จุด
• ใบหน้ า ข้า งขวาและข้างซ้ า ย โดยวัด จากหางตาทั้ง สองข้า งลงมาที่ โ หนกแก้ม
ในแนวดิ่งเป็ นระยะ 2.5 เซนติเมตร
• ด้านนอกของแขนขวา และแขนซ้าย (Extensor surface of forearms) โดยวัดที่จุด
เหนือขึ้นมาจากปุ่ มกระดูกปลายแขน (Ulna styloid process) 7 เซนติเมตร
บริเวณทีไ่ ม่ สัมผัสแสงแดดบ่ อย (Sun-protected areas) 2 จุด
• ด้านในของต้นแขนขวา และต้นแขนซ้าย (Upper inner arms) โดยวัดที่จุดต่ ากว่า
รักแร้ลงมา 7 เซนติเมตร
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ภาพที่ 3.5 ตาแหน่งบนใบหน้าที่วดั melanin index

7

7

Front

Back

ภาพที่ 3.6 ตาแหน่งบนแขนที่วดั melanin index
9. ถ่ ายภาพใบหน้าและแขนทั้ง สองข้าง ตรงบริ เวณที่ วดั Melanin Index ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทุกคน
10. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามแผนการวิจยั
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กลุ่ ม ทดลอง ได้ รั บ N-acetyle cysteine ชนิ ดรั บ ป ระทานขนาด 450 มิ ล ลิ ก รั ม
รับประทานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 เม็ด ก่อนอาหาร โดยจัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ได้รับในปริ มาณสาหรับ
รับประทาน 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่อครบสัปดาห์ที่ 1, 2, และ 3 ผูว้ ิจยั จะโทรศัพท์ไปสอบถามถึง
อาการผิดปกติ และความสม่าเสมอในการรับประทานยา
กลุ่มควบคุม ได้รับยาหลอก (placebo) ที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่ างกาย ลักษณะเม็ดยาและ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ เหมื อนกันกับ กลุ่ ม ทดลอง ในปริ ม าณส าหรับ รับ ประทาน 4 สั ปดาห์ และโทรศัพ ท์
ติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง เมื่อครบสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3
ก่อนครบกาหนดสัปดาห์ที่ 4 เป็ นเวลา 2 วันผูว้ ิจยั จะโทรศัพท์ไปยืนยันการนัดหมาย
กับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทุกคนให้มารับการตรวจวัดหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาการวิจยั
ทุ กคนสามารถโทรศัพ ท์ม าหาผูว้ ิจยั เพื่อปรึ ก ษาอาการผิดปกติ หรื อข้อสงสัย ต่าง ๆ
ที่อาจเกิ ดขึ้นระหว่างการวิจยั ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และใช้ Application Line สร้างกลุ่มรวมสมาชิ ก
ของผูเ้ ข้ารั บ การวิจยั ทั้งหมด เพื่ อเป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ องทางในการติ ด ต่ อสื่ อ สารระหว่างกัน ได้อ ย่า ง
สะดวกรวดเร็ ว โดยผูว้ จิ ยั จะเปิ ดแจ้งเตือนการสนทนาใน application ไว้ตลอด 24 ชัว่ โมง
10. เมื่อครบ 4 สัปดาห์ วัด Melanin Index ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้ง 2 กลุ่มอีกครั้ง ถ่ายภาพ
ใบหน้าและแขนทั้งสองข้าง ตรงบริ เวณที่วดั สอบถามอาการข้างเคียง และประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลที่ได้ เพื่อสรุ ปผลการทดลอง
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รับอาสาสมัครเข้าร่ วมทาการวิจยั จานวน 40 คน
สุ่ มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็ นโดยแบ่งเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
(Simple random sampling)

กลุ่มควบคุม 20 คน

กลุ่มทดลอง 20 คน

วัด melanin index ก่อนเริ่ มทาการทดลอง โดยทาการวัดทั้งหมด 6 บริ เวณของผิวหนัง ได้แก่
ใบหน้าข้างขวา ใบหน้าข้างซ้าย แขนขวาด้านนอก แขนซ้ายด้านนอก ต้นแขนขวาด้านใน และ
ต้นแขนซ้ายด้านใน
ได้รับ N-acetyl cysteine
วันละ 1,800 มิลลิกรัม เป็ นเวลา 4 สัปดาห์

ได้รับยาหลอก (placebo)
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์

ได้รับการโทรศัพท์ติดตามอาการ และผลข้างเคียงระหว่างการวิจยั เมื่อครบ 1, 2 และ 3 สัปดาห์
เมื่อครบระยะเวลา 4 สัปดาห์
• วัด melanin index ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้ง 2 กลุ่มอีกครั้ง
• ตรวจวัดความพึงพอใจ และผลข้างเคียงอีกครั้งด้วยแบบสอบถาม

ภาพที่ 3.7 ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
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3.7 การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สิทธิ
ของผูร้ ับบริ การ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลและดาเนินกิจกรรมเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
2. สิ ท ธิ ใ นการตัด สิ น ใจเข้าร่ ว มวิจยั โดยก่ อ นการตัดสิ น ใจเข้าร่ วมโครงการวิจ ัย
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ชี้ แจงวัตถุประสงค์การวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การได้รับสิ ทธิ ของกลุ่มตัวอย่างเช่ น สิ ทธิ ที่จะไม่ได้รับอันตราย สิ ทธิ ที่จะได้รับข้อมูลอย่าง
เปิ ดเผยทั้งบวกและลบ สิ ทธิ ที่จะตัดสิ นใจด้วยตัวเอง สิ ทธิ ที่จะได้รับการปกปิ ดชื่ อ รักษาความลับ
ส่ วนบุคคล สามารถถอนตัวจากโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลา หลังจากได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร
และการอธิ บ ายอย่างชัดเจน ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ซัก ถาม และให้เวลาตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
ด้วยตนเองโดยไม่มีการบังคับ
3. ผูว้ ิจยั ชี้ แจงตัวอย่างให้ทราบถึ งรายละเอียด การเข้าร่ วมโครงการ สิ ทธิ ที่จะได้รับ
จากการเข้าร่ วมโครงการวิจยั
4. ลงนามใบยินยอม ให้เซ็นชื่อยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้อมให้พยานลงนาม
กากับ
5. ขณะอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูว้ จิ ยั
6. ภายหลังการเสร็ จสิ้ นโครงการวิจยั ผูว้ ิจยั จะแจ้งผลการวิจยั พร้อมทั้งการปฏิบตั ิตวั
ดูแลที่เหมาะสมต่อไป
3.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท้ ัง ก่ อ นและหลัง ทดลองมาท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS
Version 21 ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมู ลลักษณะทัว่ ไปทางคลิ นิก วิเคราะห์ด้วยสถิติพ รรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของระดับความเข้ม ของสี ผิวด้วย Mean Melanin Index ของ
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อนและหลัง เข้า ร่ วมโครงการโดยใช้ paired-t-test ตามเงื่ อ นไข
ต่อไปนี้
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2.1 กลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน
2.2 ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความเข้ม ของสี ผิ ว เป็ นข้อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นมาตรวัด แบบ
อัตราส่ วน (Ratio Scale)
2.3 ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
3. การเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของระดับ ความเข้มของสี ผิวที่ เปลี่ ยนไป ระหว่าง
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม เมื่ อสิ้ น สุ ดโครงการ เป็ นข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเป็ นอิ ส ระต่ อกัน
ใช้สถิติเป็ น Independent unpaired t-test ในกรณี การกระจายตัวปกติ หรื อใช้ Mann Whitney U test
กรณี การกระจายตัว ไม่ ป กติ โดยการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม (Analysis of covariance:
ANOVA) โดยใช้ค่าระดับความเข้มของสี ผวิ (Mean Melanin Index) ตอนเริ่ มต้นเป็ น Covariate

บทที่ 4
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Experimental Research) โดยมีกลุ่มควบคุมและ
อาพรางทั้งสองฝ่ าย (double-blinded, randomized, placebo-controlled trial) มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา
ผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ที่ทาให้ผวิ ขาวในกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 40 คน เก็บข้อมูลในช่วง
ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจะเสนอผลการวิจยั และ
อภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเข้าเริ่ มโครงการวิจยั
2. ผลการเปรี ยบเที ย บ Melanin Index ก่ อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั ระหว่างกลุ่ ม ทดลอง
และกลุ่มควบคุม
3. ผลการเปรี ยบเที ย บ Melanin Index ที่ เปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ สิ้ นสุ ดโครงการวิ จ ัย
เป็ นระยะเวลา 4 สั ป ดาห์ ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองที่ รั บ ประทาน N-acetyl cysteine และกลุ่ ม ควบคุ ม
ที่รับประทานยาหลอก
4. อาการข้างเคียงที่พบระหว่างเข้าร่ วมการวิจยั
5. ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมการวิจยั
6. การอภิปรายผลการวิจยั
4.1 ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เมื่อเริ่ มโครงการมีกลุ่ มตัวอย่างอาสาสมัครมาเข้าร่ วมทั้งสิ้ น 40 คน
เป็ นเพศหญิ งทั้งหมด แบ่ งเป็ นกลุ่ มทดลอง 20 คน และกลุ่ มควบคุ ม 20 คน เมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั
เหลื อ กลุ่ ม ตัวอย่า งทั้งสิ้ น 37 คน แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง 19 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม 18 คน มี อ ายุเฉลี่ ย
ใกล้เคียงกัน คือ 27.32 ปี และ 25.88 ปี ตามลาดับ โดยมีผทู ้ ี่ออกจากการวิจยั ไป 3 คน (Dropped out rate
7.5%) แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง 1 คน เนื่ อ งจากรั บ ประทาน N-acetyl cysteine ไม่ ต่ อ เนื่ อ งเพราะป่ วย
ไม่สบายระหว่างการทดลอง และกลุ่มควบคุม 2 คน เนื่ องจากเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ
ซึ่งข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมงานวิจยั จนสิ้ นสุ ดทั้ง 37 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.1

27
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั

เพศ หญิง
อายุ ค่าเฉลี่ย(ปี )
ต่าสุ ด – สู งสุ ด (SD)
การศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
อื่น ๆ
อาชีพ
พนักงานประจา/ข้าราชการ
ธุ รกิจส่ วนตัว
นักศึกษา
อื่น ๆ

กลุ่มทดลอง (N = 19)
N-acetyl cysteine
จานวน (ร้อยละ)
19 (100)
27.32
20 – 35 (5.22)

กลุ่มควบคุม (N = 18)
Placebo
จานวน (ร้อยละ)
18 (100)
25.88
20 – 33 (4.11)

6 (31.58)
12 (63.16)
1 (5.26)

5 (27.78)
11 (61.11)
2 (11.11)

17 (89.47)
2 (10.53)
0
0

16 (88.89)
2 (11.11)
0
0

10 (52.63)
3 (15.79)
6 (31.58)
0

7 (38.89)
4 (22.22)
4 (22.22)
3 (16.67)
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2. ผลการเปรียบเทียบ melanin index ก่ อนเข้ าร่ วมโครงการวิจัยระหว่ างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้ independent t-test
จากการเปรี ยบเที ยบ Melanin Index ของกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม ก่ อนเริ่ ม การวิจยั
พบว่าทั้ง 6 ตาแหน่ ง ได้แก่ ใบหน้าข้างซ้าย ใบหน้าข้างขวา ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน ต้นแขนข้างขวา
ด้า นใน ปลายแขนข้า งซ้ า ยด้า นนอก และปลายแขนข้า งขวาด้า นนอก มี ค่ า Mean Melanin Index
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะพบว่าบริ เวณ
ต้นแขนด้านในทั้งข้างซ้ายและข้างขวาซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ มกั จะไม่ ค่อยสัม ผัส แสงแดด (sun-protected
area) จะมีสีผิวขาวที่สุด รองลงมาคือบริ เวณใบหน้า และบริ เวณแขนด้านนอกตามลาดับ ซึ่งเป็ นบริ เวณ
ที่มกั จะสัมผัสแสงแดดบ่อย (sun-exposed area)
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรี ยบเที ยบค่า melanin index ระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ มก่ อนเริ่ มการ
วิจยั

บริ เวณที่ทาการวัด

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
melanin index: Mean (SD) melanin index: Mean (SD)
n = 19
n = 18

p-value

ใบหน้าข้างซ้าย

198.47 (20.68)

196.94 (21.44)

0.826

ใบหน้าข้างขวา

199.11 (19.53)

197.78 (21.89)

0.847

ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน

177.58 (19.69)

178.50 (20.37)

0.890

ต้นแขนข้างขวาด้านใน

176.05 (19.94)

178.39 (27.99)

0.771

แขนข้างซ้ายด้านนอก

221.47 (21.13)

220.50 (23.66)

0.896

แขนข้างขวาด้านนอก

225.32 (22.14)

222.89 (28.59)

0.774
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ภาพที่ 4.1 กราฟเปรี ยบเทียบค่า Melanin Index ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเริ่ มการวิจยั

3. ผลการเปรี ย บเที ย บ melanin index ที่ เปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ สิ้ น สุ ดโครงการวิ จั ย
เป็ นระยะเวลา 4 สั ป ดาห์ ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองที่ รั บ ประทาน N-acetyl cysteine และกลุ่ ม ควบคุ ม
ทีร่ ับประทานยาหลอก
3.1 บริเวณใบหน้ าข้ างซ้ าย
จากการเปรี ยบเทียบ Melanin Index บริ เวณใบหน้าข้างซ้ายที่เปลี่ยนแปลงไปที่ระยะเวลา
4 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม พบว่าในกลุ่มทดลองที่ได้รับ N-acetyl cysteine มีค่า
Mean Melanin Index ลดลง 9.89 แตกต่างจากก่อนเริ่ มการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)
ส่ วนกลุ่ มควบคุ มที่ ได้รับยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มขึ้ น 1.00 ซึ่ งไม่แตกต่างจากก่ อนเริ่ ม
การทดลอง (p=0.668) ดังแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ผลการเปรี ย บเที ย บ Melanin Index บริ เวณใบหน้า ด้า นซ้ า ย ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม

เวลา

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
N-acetyl cysteine
Placebo
melanin index: Mean (SD) melanin index: Mean (SD)
n = 19
n = 18

p-value

ก่อนการทดลอง

198.47 (20.68)

196.94 (21.44)

0.826

หลังการทดลอง

188.58 (19.27)

197.94 (20.99)

0.166

ผลต่าง

-9.89 (9.90)

1.00 (9.73)

p-value

<0.001

0.668

ภาพที่ 4.2 กราฟเปรี ยบเทียบค่า Melanin Index บริ เวณใบหน้าด้านซ้าย ก่อนและหลังการทดลอง
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3.2 บริเวณใบหน้ าข้ างขวา
ส่ วนในบริ เวณใบหน้าข้างขวา พบว่าในกลุ่มทดลองที่ได้รับ N-acetyl cysteine มีค่า Mean
Melanin Index ลดลง 7.58 แตกต่ า งจากก่ อ นเริ่ ม การทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p=0.007)
ส่ วนกลุ่ มควบคุ มที่ ได้รับยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มขึ้ น 0.17 ซึ่ งไม่แตกต่างจากก่ อนเริ่ ม
การทดลอง (p=0.945) ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลการเปรี ย บเที ย บ Melanin Index บริ เวณใบหน้าด้า นขวา ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม

เวลา

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
N-acetyl cysteine
melanin index: Mean (SD)
n = 19

กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
Placebo
melanin index: Mean (SD)
n = 18

p-value

ก่อนการทดลอง

199.11 (19.53)

197.78 (21.89)

0.847

หลังการทดลอง

191.53 (19.30)

197.94 (21.48)

0.345

ผลต่าง

-7.58 (10.88)

0.17 (10.02)

p-value

0.007

0.945
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ภาพที่ 4.3 กราฟเปรี ยบเทียบค่า melanin index บริ เวณใบหน้าด้านขวา ก่อนและหลังการทดลอง
จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 จะเห็ น ได้ว่า ผลการเปลี่ ย นแปลงของ Melanin Index ในกลุ่ ม
ทดลอง เมื่อเปรี ยบเทียบด้วย pair t-test มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เหมือนกันทั้งใบหน้าข้าง
ซ้ า ย และใบหน้ า ข้ า งขวา แสดงว่ า ผลของการรั บ ประทาน N-acetyl cysteine ส่ งผลให้ เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงของสี ผิวที่ ขาวขึ้ นบริ เวณใบหน้าได้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม
ควบคุ ม ด้ว ยสถิ ติ independent t-test ผลการเปลี่ ย นแปลงหลัง การทดลองยัง ไม่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p=0.166 และ 0.345) เพราะยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่าง
การทดลอง เนื่องจากต้องการให้อาสาสมัครที่เข้าร่ วมการทดลอง ได้ใช้ชีวติ ประจาวันตามปกติ
3.3 บริเวณต้ นแขนข้ างซ้ ายด้ านใน
จากการเปรี ย บเที ย บ Melanin Index บริ เวณต้น แขนข้างซ้ ายด้านใน ซึ่ งเป็ นส่ ว นของ
ร่ า งกายที่ ม ัก จะไม่ โ ดนแสงแดด (sun-protected area) พบว่ า เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการวิ จ ัย ที่ ร ะยะเวลา
4 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลองที่ได้รับ N-acetyl cysteine มีค่า mean melanin index ลดลง 12.05 แตกต่างจาก
ก่อนเริ่ มการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.004) ส่ วนกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกมีค่า Mean
Melanin Index ลดลง 0.50 ซึ่งไม่แตกต่างจากก่อนเริ่ มการทดลอง (p=0.945) ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ผลการเปรี ย บเที ย บ Melanin Index บริ เวณต้น แขนข้างซ้ า ย ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม

เวลา

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
N-acetyl cysteine
melanin index: Mean (SD)
n = 19

กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
Placebo
melanin index: Mean (SD)
n = 18

p-value

ก่อนการทดลอง

177.58 (19.69)

178.50 (20.37)

0.890

หลังการทดลอง

165.53 (21.44)

178.00 (21.21)

0.084

ผลต่าง

-12.05 (15.89)

-0.50 (8.36)

p-value

0.004

0.803

ภาพที่ 4.4 กราฟเปรี ยบเทียบค่า melanin index บริ เวณต้นแขนข้างซ้าย ก่อนและหลังการทดลอง
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3.4 บริเวณต้ นแขนข้ างขวาด้ านใน
เมื่อศึกษาบริ เวณต้นแขนด้านขวาด้านใน พบว่าในกลุ่มทดลองที่ได้รับ N-acetyl cysteine
มี ค่ า Mean Melanin Index ลดลง 9.11 แตกต่ า งจากก่ อ นเริ่ ม การทดลองอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p=0.011) ส่ วนกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มขึ้น 1.56 ซึ่ งไม่แตกต่างจาก
ก่อนเริ่ มการทดลอง (p=0.647) ดังแสดงในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ผลการเปรี ย บเที ย บ melanin index บริ เวณต้น แขนข้า งขวา ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม

เวลา

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
N-acetyl cysteine
melanin index: Mean (SD)
n = 19

กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
Placebo
melanin index: Mean (SD)
n = 18

p-value

ก่อนการทดลอง

176.05 (19.94)

178.39 (27.99)

0.771

หลังการทดลอง

166.95 (23.49)

179.94 (25.09)

0.113

ผลต่าง

-9.11 (13.90)

1.56 (14.16)

p-value

0.011

0.647
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ภาพที่ 4.5 กราฟเปรี ยบเทียบค่า melanin index บริ เวณต้นแขนข้างขวา ก่อนและหลังการทดลอง
จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 พบว่าผลการเปลี่ ยนแปลงของ Melanin Index ในกลุ่ ม ทดลอง
เมื่อเปรี ยบเทียบด้วย pair t-test มีค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเหมือนกันที่บริ เวณต้นแขนด้านใน
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (p=0.004 และ 0.011 ตามล าดับ ) แสดงว่าผลของการรับ ประทาน N-acetyl
cysteine ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของสี ผิวที่ ข าวขึ้ นบริ เวณต้นแขนด้านในได้ คล้ายกับ ผลการ
ทดลองในข้อที่ 3.1 และ 3.2 ที่ บ ริ เวณใบหน้าทั้งสองข้า ง แต่ เมื่ อเปรี ย บเที ย บระหว่างกลุ่ ม ทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม ผลการเปลี่ ย นแปลงหลัง การทดลองยังไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p=0.803 และ 0.647)
3.5 บริเวณปลายแขนข้ างซ้ ายด้ านนอก
จากการเปรี ยบเทียบ Melanin Index บริ เวณปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก ซึ่ งเป็ นส่ วนของ
ร่ างกายที่ ม กั จะโดนแสงแดดบ่ อย ๆ (sun-exposed area) พบว่าเมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั ที่ ระยะเวลา
4 สั ป ดาห์ ในกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ N-acetyl cysteine มี ค่ า Mean Melanin Index ลดลง 4.42 ซึ่ งไม่
แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.222) ส่ วนกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกมีค่า
Mean Melanin Index เพิ่ ม ขึ้ น 0.83 ซึ่ งก็ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เช่ น กัน (p=0.768)
ดังแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ผลการเปรี ยบเทียบ Melanin Index บริ เวณปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

เวลา

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
N-acetyl cysteine
melanin index: Mean (SD)
n = 19

กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
Placebo
melanin index: Mean (SD)
n = 18

p-value

ก่อนการทดลอง

221.47 (21.13)

220.50 (23.66)

0.896

หลังการทดลอง

217.05 (26.31)

221.33 (23.52)

0.606

ผลต่าง

-4.42 (15.24)

0.83 (11.80)

p-value

0.222

0.768

ภาพที่ 4.6 กราฟเปรี ย บเที ย บค่ า Melanin Index บริ เวณปลายแขนข้างซ้ ายด้า นนอก ก่ อนและหลัง
การทดลอง
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3.6 บริเวณปลายแขนข้ างขวาด้ านนอก
เมื่ อ ศึ ก ษาบริ เวณปลายแขนด้านขวาด้านนอก พบว่า ในกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้รับ N-acetyl
cysteine มีค่า Mean Melanin Index ลดลง 5.00 ซึ่ งไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (p=0.118) ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้รับ ยาหลอกมี ค่ า Mean Melanin Index เพิ่ ม ขึ้ น 0.22 ซึ่ งก็ ไ ม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเช่นกัน (p=0.926) ดังแสดงในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ผลการเปรี ยบเทียบ Melanin Index บริ เวณปลายแขนข้างขวาด้านนอก ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

เวลา

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
N-acetyl cysteine
melanin index: Mean (SD)
n = 19

กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
Placebo
melanin index: Mean (SD)
n = 18

p-value

ก่อนการทดลอง

225.32 (22.14)

222.89 (28.59)

0.774

หลังการทดลอง

220.32 (23.14)

223.11 (29.09)

0.748

ผลต่าง

-5.00 (13.27)

0.22 (9.94)

p-value

0.118

0.926
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ภาพที่ 4.7 กราฟเปรี ย บเที ย บค่ า Melanin Index บริ เวณปลายแขนข้า งขวาด้านนอก ก่ อ นและหลัง
การทดลอง
จากตารางที่ 4.7 และ 4.8 พบว่าผลการเปลี่ ยนแปลงของ Melanin Index ในกลุ่ ม ทดลอง
บริ เวณแขนด้านนอกข้างซ้ายและข้างขวา มีค่าลดลงจากก่ อนการทดลองไม่ มากนัก ซึ่ งไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.222 และ 0.118 ตามลาดับ) ส่ วนกลุ่มควบคุมที่รับประทาน
ยาหลอก ค่ า melanin index หลัง การทดลอง ก็ ย งั มี ค่ า เฉลี่ ย ใกล้เคี ย งกับ ก่ อ นการทดลองและไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.768 และ 0.926 ตามลาดับ) แสดงว่าผลของการรับประทาน
N-acetyl cysteine ไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงสี ผิวบริ เวณแขนด้านนอก ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาให้ขาว
ขึ้นได้ แตกต่างจากผลการทดลองในข้อที่ 3.1 ถึง 3.4 ที่ผลการรับประทาน N-acetyl cysteine ทาให้สีผิว
บริ เวณใบหน้าข้างซ้าย ใบหน้าข้างขวา ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน และต้นแขนข้างขวาด้านในขาวขึ้นได้
จากผลการทดลองทั้งหมดตั้งแต่ขอ้ ที่ 3.1 ถึง 3.6 เมื่อเปรี ยบเทียบค่า Mean Melanin Index
ก่ อนและหลังการทดลอง เฉพาะในกลุ่ ม ทดลอง พบว่ามีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่บ ริ เวณ
ใบหน้าข้างซ้าย ใบหน้าข้างขวา ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน และต้นแขนข้างขวาด้านใน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลับไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มอยู่
เลย ดังแสดงในภาพที่ 4.8 ซึ่ งน่ าจะเป็ นเพราะว่า การทดลองในครั้งนี้ ยงั มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ไม่ได้
ควบคุ ม ในระหว่างการศึ ก ษาวิจยั เช่ น พฤติ ก รรมการสวมใส่ เสื้ อผ้าปกปิ ดบริ เวณแขน พฤติ ก รรม
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การทาครี ม กัน แดด จานวนชั่วโมงการสัม ผัส แสงแดดในแต่ ล ะวัน กิ จวัตรประจาวันที่ ต้องออกไป
กลางแจ้งหรื อต้องสัมผัสแสงแดด

ภาพที่ 4.8 กราฟเปรี ย บเที ย บค่ า Melanin Index ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม หลัง สิ้ น สุ ด
การวิจยั
ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตอย่างหนึ่ งที่น่าสนใจคือ ผลการทดลองในบริ เวณใบหน้า ซึ่ งโดยปกติ
เป็ นบริ เวณที่ มกั จะสั มผัสแสงแดดบ่อย (sun-exposed area) ให้ผลแตกต่างจากผลการทดลองบริ เวณ
ปลายแขนด้านนอก ทั้งที่เป็ นบริ เวณที่มกั จะสัมผัสแสงแดดบ่อยเหมือนกัน แสดงว่าน่ าจะมีพฤติกรรม
หรื อปั จจัยอย่างอื่ นที่ อาจมี ผลกระทบ ผูว้ ิจยั จึงได้สอบถามอาสาสมัครที่เข้าร่ วมการทดลอง เพื่อเก็บ
ข้อมู ล ย้อนหลัง ซึ่ งพบว่าในกลุ่ ม ทดลองจานวน 19 คน มี อาสาสมัครจานวน 17 คนที่ มี พ ฤติ ก รรม
เหมื อ นกัน คื อ ทาครี ม กัน แดดที่ ใ บหน้ า เป็ นประจ าทุ ก วัน แต่ ไ ม่ ไ ด้ท าครี ม กัน แดดที่ บ ริ เวณแขน
ซึ่ งอาจเป็ นปั จจัยที่ ทาให้ผลการทดลองบริ เวณใบหน้า ไปคล้ายคลึงกับ บริ เวณต้นแขนด้านในที่เป็ น
บริ เวณที่ ม กั จะไม่ค่อยสัม ผัสแสงแดดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว (sun-protected area) และในอาสาสมัคร
กลุ่มทดลอง ยังมีขอ้ สังเกตอีก 1 รายที่มีพฤติกรรมไม่ทาครี มกันแดดเลย และมีกิจวัตรที่สัมผัสแสงแดด
บ่อยกว่าปกติเนื่ องจากไปเที่ ยวทะเล ในช่ วงสัปดาห์ที่ 3 ของการทดลอง พบว่าอาสาสมัครรายนี้ มีค่า
Melanin Index เพิ่มขึ้น หรื อมีสีผิวที่คล้ าขึ้นในทุกบริ เวณที่ทาการวัด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ชิ้นหนึ่ ง
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ในปี ค.ศ. 2009 โดยที ม นัก วิจยั จากสหรัฐอเมริ ก า เยอรมัน และญี่ ปุ่ น ที่ ก ล่ าวถึ งการสัม ผัส แสงแดด
อย่างต่อเนื่ อง ว่าจะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีสีผิวเข้มขึ้นได้ จากปริ มาณเม็ดสี เมลานิ นที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (Coelho et al, 2009)
4. อาการข้ างเคียงทีพ่ บระหว่างเข้ าร่ วมการวิจัย
จากการติ ดตามอาการข้างเคียงระหว่างการเข้าร่ วมการวิจยั ของอาสาสมัคร โดยวิธี การ
ติดตามทางโทรศัพท์ที่ระยะเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห์ และการติดตามจากการสัมภาษณ์ในสัปดาห์ที่ 4
พบว่าในกลุ่มควบคุม ไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้น แต่ในกลุ่มทดลง พบอาสาสมัครมีอาการคลื่นไส้
1 ราย โดยเกิดในวันที่ 2 ของการรับประทาน N-acetyl cysteine เกิดหลังจากรับประทานไปได้ประมาณ
30 นาที แต่เป็ นเพียงไม่นาน อาการไม่รุนแรง และหายไปได้เอง ซึ่ งอาสาสมัครรายนี้ สามารถเข้าร่ วม
การวิจยั ต่อจนครบ 4 สัปดาห์ และไม่มีอาการข้างเคียงอื่น ๆ เกิดขึ้นอีก ดังแสดงในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.9 อาการข้างเคียงที่พบระหว่างการเข้าร่ วมการวิจยั
อาการไม่พึง
ประสงค์
คลื่นไส้
อาเจียน
ใจสัน่ /หัวใจเต้น
เร็ ว
ผืน่ /คัน
นอนไม่หลับ
จุกแน่นท้อง
ท้องผูก

กลุ่มทดลอง n=19
รับประทาน N-acetyl cysteine
ไม่มีผลข้างเคียง
มีผลข้างเคียง
1 ราย (5.26%)
+

กลุ่มควบคุม n=18
รับประทานยาหลอก
ไม่มีผลข้างเคียง
มีผลข้างเคียง
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
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5. ความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมการวิจัย
จากการสอบถามอาสาสมัครด้วยแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการเข้าร่ วมการวิจยั
โดยมีคาถาม 2 ข้อ ได้แก่
1. ท่านรู ้สึกพึงพอใจการเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ หลังสิ้ นสุ ดงานวิจยั หรื อไม่
2. ท่านรู ้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่ วมการวิจยั ในครั้งนี้หรื อไม่
ผลการสอบถามเป็ นไปดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ผลการสารวจความพึงพอใจในการเข้าร่ วมการวิจยั
กลุ่มทดลอง n=19
รับประทาน N-acetyl cysteine
ไม่ ค่อนข้าง เฉย ๆ ค่อนข้าง พอใจ
คาถาม
พอใจ ไม่พอใจ
พอใจ อย่างยิง่
อย่างยิง่
1. ท่านรู ้สึกพึงพอใจการเปลี่ยนแปลงของสี
5
10
4
ผิวหลังสิ้ นสุ ดงานวิจยั หรื อไม่
(26.32%) (52.63%) (21.05%)
2. ท่านรู ้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการเข้า
8
11
ร่ วมการวิจยั ในครั้งนี้หรื อไม่
(42.11%) (57.89%)
กลุ่มควบคุม n=18
รับประทานยาหลอก
ไม่ ค่อนข้าง เฉย ๆ ค่อนข้าง พอใจ
คาถาม
พอใจ ไม่พอใจ
พอใจ อย่างยิง่
อย่างยิง่
1. ท่านรู ้สึกพึงพอใจการเปลี่ยนแปลงของสี
11
5
2
ผิวหลังสิ้ นสุ ดงานวิจยั หรื อไม่
(61.11%) (27.78%) (11.11%)
2. ท่านรู ้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการเข้า
5
13
ร่ วมการวิจยั ในครั้งนี้หรื อไม่
(27.78%) (72.22%)
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จากการส ารวจความพึ ง พอใจของอาสาสมัค รที่ เข้า ร่ ว มการทดลอง ด้ว ยค าถามที่ ว่ า
ท่านรู ้สึกพึงพอใจการเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ หลังสิ้ นสุ ดงานวิจยั หรื อไม่ โดยมีคาตอบให้เลือกเป็ นลาดับ
ขั้น 5 คาตอบ ได้แก่ ไม่พอใจอย่างยิ่ง ค่อนข้างไม่พอใจ เฉย ๆ ค่อนข้างพอใจและพอใจอย่างยิ่ง พบว่า
ในกลุ่มอาสาสมัครที่อยูใ่ นกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่ ร้อยละ 73 รู ้สึกพึงพอใจกับผลการเปลี่ยนแปลงของ
สี ผิวที่ สั งเกตเห็ นได้เอง (ให้ค าตอบว่าค่ อนข้างพึงพอใจ ร้ อยละ 52 รวมกับ ที่ ให้ค าตอบว่าพึงพอใจ
อย่างยิ่ง ร้ อยละ 21) แตกต่ างจากอาสาสมัค รในกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 61 รู ้ สึ ก เฉย ๆ กับ
ผลการเปลี่ ยนแปลงของสี ผิว แต่ก็ยงั มีอาสาสมัครจานวนหนึ่ งที่อยูใ่ นกลุ่มควบคุมที่ให้คาตอบว่ารู ้ สึก
พึ งพอใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะอาสาสมัค รไม่ ท ราบว่าตนเองได้รับ ประทาน N-acetyl cysteine หรื อ
ยาหลอก แต่ อ าจสั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงด้ว ยตนเอง หรื อ รู ้ สึ กดี ข้ ึ นด้ ว ยการสั ม ผัส ด้ว ยตนเอง
โดยไม่เกี่ยวกับผลของยา
ส่ วนความพึ งพอใจในภาพรวมของการเข้าร่ วมการวิจยั อาสาสมัครส่ วนใหญ่ ก็รู้สึ กพึง
พอใจที่ได้รับการดูแลระหว่างเข้าร่ วมการวิจยั และการติดตามก่อนและหลังเข้าร่ วมการวิจยั เป็ นอย่างดี
4.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากสมมติ ฐ านของการวิ จ ัย ที่ ก ล่ า วว่ า กลุ่ ม ทดลองที่ รั บ ประทาน N-acetyl cysteine
เป็ นเวลา 4 สั ป ดาห์ มี สี ผิวขาวขึ้ นกว่ากลุ่ ม ควบคุ มที่ รับ ประทานยาหลอก พบว่าเมื่ อสิ้ นสุ ดการวิจยั
การเปลี่ยนแปลงของ Mean Melanin Index ภายในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม แต่
การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว พบการลดลงของ Mean Melanin Index ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบด้วย pair t-test ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง ที่ 4 ตาแหน่ ง ได้แก่
ใบหน้าด้านซ้าย (p<0.001) ใบหน้าด้านขวา (p=0.007) ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน (p=0.004) และต้นแขน
ข้างขวาด้านใน (p=0.011) ซึ่ งบริ เวณใบหน้านั้นเป็ นส่ วนที่ ม กั จะสัม ผัส แสงแดดบ่ อย (sun-exposed
area) ส่ วนบริ เวณต้นแขนด้านในเป็ นส่ วนที่มกั จะไม่ค่อยโดนแสงแดด (sun-protected area) ส่ วนอีก 2
ตาแหน่ งคื อ แขนข้างซ้าย และแขนข้างขวา ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มกั จะสัมผัสแสงแดดบ่อย (sun-exposed
area) ค่ า Melanin Index ที่ ล ดลงยังไม่ แตกต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p=0.222 และ p=0.118
ตามลาดับ)
จากการผลการทดลองดังกล่าว บริ เวณของผิวหนังที่มีสีผิวขาวขึ้น ได้แก่ บริ เวณต้นแขน
ด้านในซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ม กั จะไม่ ค่ อยโดนแสงแดด (sun-protected area) และบริ เวณใบหน้าซึ่ งถื อเป็ น
บริ เวณที่มกั จะสัมผัสแสงแดดบ่อย (sun-exposed area) แต่บริ เวณแขนด้านนอกซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มกั จะ
สัมผัสแสงแดดบ่อยเช่นกัน กลับพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั จึงพยายาม
หาสาเหตุที่อาจจะทาให้ผลการทดลองของบริ เวณใบหน้ าและบริ เวณแขนด้านนอก ได้ผลแตกต่างกัน
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หลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้อนหลังจากกลุ่มทดลองจานวน 19 คน เกี่ยวกับพฤติกรรม
การทาครี มกันแดด ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจที่มีความแตกต่างกันชัดเจนว่ามีผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั จานวน 17 คน
ที่ ทาครี มกันแดดที่ ใบหน้าเป็ นประจา แต่ไม่ทาครี มกันแดดที่แขนเลย ส่ วนอีก 1 คน ทาครี มกันแดด
ที่ใบหน้าและแขนเป็ นประจา และอีก 1 คน ไม่ทาครี มกันแดดที่ใบหน้าหรื อแขนเลย ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูล
ของกลุ่ ม ทดลอง 17 คน ที่ ท าครี มกั น แดดที่ ใ บหน้ า เป็ นประจ า แต่ ไ ม่ ท าครี มกั น แดดที่ แ ขน
มาเปรี ยบเที ย บผลค่ า Melanin Index ก่ อ นและหลั ง การวิ จ ัย จะพบว่ า ค่ า Mean Melanin Index
ที่ ร ะยะเวลา 4 สั ป ดาห์ น้ ัน แตกต่ า งกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บด้ว ย paired t-test
ที่ 4 ต าแหน่ ง ได้แก่ ใบหน้าข้างซ้าย (p<0.001) ใบหน้าข้างขวา (p=0.006) ต้น แขนข้างซ้ายด้านใน
(p=0.008) และต้นแขนข้างขวาด้านใน(p=0.019) ได้ผลดังปรากฏในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรี ยบเทียบ Melanin Index ของอาสาสมัคร 17 คน ที่มีพฤติกรรมทาครี มกันแดด
ที่ใบหน้าเป็ นประจา แต่ไม่ทาครี มกันแดดที่แขน ก่อนและหลังการทดลอง

บริ เวณที่ทาการวัด

ก่อนเริ่ มการทดลอง
Mean melanin index (SD)
n = 17

หลังสิ้ นสุ ดการทดลอง
Mean melanin index
(SD)
n = 17

p-value

ใบหน้าข้างซ้าย

196.65 (19.38)

186.82 (19.43)

<0.001

ใบหน้าข้างขวา

196.88 (17.17)

189.29 (18.91)

0.006

ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน

175.82 (19.78)

163.88 (22.13)

0.008

ต้นแขนข้างขวาด้านใน

174.47 (19.89)

165.76 (24.63)

0.019

แขนข้างซ้ายด้านนอก

221.00 (20.46)

216.35 (27.71)

0.213

แขนข้างขวาด้านนอก

225.06 (20.47)

220.24 (24.11)

0.124

จากข้อ สั ง เกตดัง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย คิ ด ว่ า ในอนาคตควรต้อ งท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ว่ า การ
รับประทาน N-acetyl cysteine ร่ วมกับการทาครี มกันแดดเป็ นประจา จะช่ วยให้เห็ นผลลัพธ์ของสี ผิว
ที่ขาวขึ้น ได้ดีกว่าการรับประทาน N-acetyl cysteine เพียงอย่างเดียวหรื อไม่
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และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ของอาสาสมัค รทั้ง หมด
ด้ ว ยสถิ ติ independent t-test หลั ง เข้ า ร่ วมการวิ จ ัย พบว่ า ค่ า Mean Melanin Index ทั้ ง 6 ต าแหน่ ง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ใบหน้าข้างซ้าย (p=0.116) ใบหน้าข้างขวา (p=0.345)
ต้น แขนข้างซ้ายด้านใน (p=0.084) ต้นแขนข้างขวาด้านใน (p=0.113) ปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก
(p=0.606) และปลายแขนข้างขวาด้านนอก (p=0.748) ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะว่า นอกเหนือจากพฤติกรรม
การทาครี ม กัน แดดแล้ว การทดลองในครั้ งนี้ ก็ ย งั มี ปั จจัย อี ก หลายอย่างที่ ไ ม่ ไ ด้ค วบคุ ม ในระหว่า ง
การศึกษาวิจยั เช่ น พฤติกรรมการสวมใส่ เสื้ อผ้าปกปิ ดบริ เวณแขน จานวนชัว่ โมงการสัมผัสแสงแดด
ในแต่ละวัน กิจวัตรประจาวันที่ตอ้ งออกไปกลางแจ้งหรื อต้องสัมผัสแสงแดด
นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาวิจยั ในปี 2006 ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ผิวภายหลัง
การสั ม ผัส แสงที่ มี รังสี ยูวีเอ และยูวีบี เป็ นระยะเวลาต่ อเนื่ อง 2 สั ปดาห์ ซึ่ งจะท าให้มี ปริ มาณเม็ดสี
เมลานิ นเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิ ด Eumelanin และ Pheomelanin อย่างชัดเจนในสัปดาห์ที่ 3 (Miyamura et al,
2006) ส่ งผลให้สีผิวที่มองเห็ นได้มีความเข้มมากขึ้น ซึ่ งน่ าจะสัมพันธ์กบั การทดลองในงานวิจยั ครั้งนี้
ที่ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ใช้ชี วิตประจาวันตามปกติ และทาครี ม กันแดดตามพฤติ ก รรมเดิ ม ของแต่ล ะคน
ซึ่ งบริ เวณแขนด้านนอก เป็ นบริ เวณที่ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่ ไม่ได้ทาครี มกันแดด จึงอาจส่ งผลให้มี
สี ผวิ ที่เข้มจากการสัมผัสแดดอย่างต่อเนื่อง
ผลการทดลองผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ในครั้งนี้ ยงั มีความคล้ายคลึงกับ
งานวิจยั ในประเทศไทยที่เคยศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งการศึกษาทดลองผล
ของการรับประทาน Glutathione ที่ช่วยทาให้ผิวขาวขึ้น (Arjinpathana et al, 2010) ที่พบว่าเมื่อสิ้ นสุ ด
การทดลอง หากเปรี ยบเที ยบภายในกลุ่มที่ได้รับ Glutathione ด้วยสถิ ติ pair t-test มีค่า Melanin Index
ลดลงอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติท้ งั 6 ตาแหน่ ง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะการทดลองนี้ มีอาสาสมัครเป็ นกลุ่ ม
นัก ศึ ก ษาแพทย์ท้ ังหมด ท าให้ มี เครื่ อ งแบบการแต่ ง กายและการใช้ชี วิต ประจาวัน ที่ เหมื อน ๆ กัน
กล่าวคือ มีโอกาสออกไปสัมผัสแสงแดดน้อยมาก เพราะใช้เวลาอยูใ่ นโรงพยาบาลตลอดทั้งวัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Experimental Research) โดยมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม
และอาพรางทั้งสองฝ่ าย (double-blinded, randomized, placebo-controlled trial) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ที่ทาให้ผวิ ขาวโดยผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นอาสาสมัคร
ที่เข้าตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาศึกษา (Inclusion Criteria) จานวน 40 คน ซึ่ งเป็ นเพศหญิงทั้งหมด
แบ่ งเป็ นกลุ่ มทดลอง 20 คน และกลุ่ มควบคุ ม 20 คน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั เหลื อกลุ่ มตัวอย่าง
ทั้ง สิ้ น 37 คน แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง 19 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม 18 คน ช่ ว งอายุข องอาสาสมัค ร
อยูร่ ะหว่าง 20-35 ปี
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ N-acetyl cysteine ชนิ ด แคปซู ล รั บ ประทานขนาด
450 มิลลิกรัม และยาหลอก (placebo) ซึ่ งมีลกั ษณะทางกายภาพ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมือนกัน และ
วัด ค่ า melanin index หั ว วัด MexameterTM ซึ่ งประกอบกั บ เครื่ อง Cutometer® dual MPA 580
(Courage & Khazaka)
ก่ อนเริ่ ม การทดลอง ผลการเปรี ยบเที ยบ Mean Melanin Index ระหว่างกลุ่ ม ทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นับ ส าคัญ ทางสถิ ติ ท้ งั 6 ต าแหน่ งที่ จะท าการวัด ได้แ ก่
ใบหน้าข้างซ้าย ใบหน้าข้างขวา ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน ต้นแขนข้างขวาด้านใน ปลายแขนข้างซ้าย
ด้านนอก และปลายแขนข้างขวาด้านนอก
เริ่ มการทดลองโดยให้อาสาสมัครกลุ่ มทดลองรับประทาน N-acetyl cysteine และให้
อาสาสมัครกลุ่มควบคุมรับประทานยาหลอก หลังครบระยะเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบ Mean
Melanin Index ในกลุ่ ม ทดลอง ก่ อ นและหลัง เข้า ร่ ว มการวิ จ ัย ด้ ว ยสถิ ติ pair t-test พบว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงของ Mean Melanin Index ในกลุ่ ม ทดลอง ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ 4 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ใบหน้ า ด้ า นซ้ า ย (p<0.001) ใบหน้ า ด้า นขวา (p=0.007) ต้น แขนข้า งซ้ า ย
(p=0.004) และต้นแขนข้างขวา (p=0.011)
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม ทดลองที่ รับ ประทาน N-acetyl cysteine กับ กลุ่ ม
ควบคุ ม ที่ รับ ประทานยาหลอก โดยใช้ส ถิ ติ independent t-test พบว่าค่ า Mean Melanin Index ทั้ง
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6 ตาแหน่ ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ใบหน้าข้างซ้าย (p=0.116) ใบหน้าข้าง
ขวา (p=0.345) ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน (p=0.084) ต้นแขนข้างขวาด้านใน (p=0.113) ปลายแขนข้าง
ซ้ายด้านนอก (p=0.606) และปลายแขนข้างขวาด้านนอก (p=0.748) ซึ่ งในอนาคต ควรทาการศึกษา
วิจยั เพิม่ เติมโดยควบคุมปั จจัยอย่างอื่นเพิม่ ขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการสวมใส่ เสื้ อผ้าปกปิ ดบริ เวณแขน
พฤติกรรมการทาครี มกันแดด จานวนชัว่ โมงการสัมผัสแสงแดดในแต่ละวัน และกิจวัตรประจาวัน
ที่ตอ้ งออกไปกลางแจ้งหรื อต้องสัมผัสแสงแดด เป็ นต้น
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การรั บ ประทาน N-acetyl cysteine มี ค วาม
ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงที่ รุนแรงเกิ ดขึ้นระหว่างการทดลอง และจากการสารวจความพึงพอใจ
ของอาสาสมัครที่ เข้าร่ วมการทดลอง พบว่า อาสาสมัครที่อยู่ในกลุ่ มทดลองส่ วนใหญ่ ร้อยละ 52
พึงพอใจกับผลการเปลี่ยนแปลงของสี ผิวที่สังเกตเห็นได้เอง แตกต่างจากอาสาสมัครในกลุ่มควบคุม
ที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61 รู ้สึกเฉย ๆ กับผลการเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ

5.2 ข้ อจากัดในการวิจัย
การทดลองครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ และมีขอ้ จากัดดังนี้
1. อาสาสมัค รที่ เข้า ร่ วมการศึ ก ษาวิจ ัย ยัง มี จานวนไม่ ม าก เนื่ อ งจากข้อจากัดด้า น
งบประมาณ
2. การเก็ บ ข้อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงของสี ผิ ว ด าเนิ น การในช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง
เดือนเมษายน 2560 ซึ่ งมี ช่วงเวลาที่คาบเกี่ ยวกับวันหยุดยาวช่ วงสงกรานต์ ซึ่ งอาสาสมัครบางคน
ก็ได้เดิ นทางท่ องเที่ ยวในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ และสัมผัสแสงแดดมากกว่าชี วิตประจาวันปกติ
ในที่ทางานหรื อในสถานศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาทดลองในกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้อ มู ล
ที่น่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2. ในการศึกษาทดลองขั้นต่อไป ควรทาการทดลองที่ควบคุมตัวแปรที่สาคัญเพิ่มเติม
ได้แก่ การสวมใส่ เสื้ อผ้าปกปิ ดบริ เวณแขน การทาครี มกันแดด จานวนชัว่ โมงการสัมผัสแสงแดด
ในแต่ ล ะวัน และกิ จวัต รประจาวัน ที่ ต้องออกไปกลางแจ้งหรื อ ต้อ งสั ม ผัส แสงแดดการใช้ค รี ม
กันแดดหรื ออาจแบ่งกลุ่มเปรี ยบเทียบระหว่างการรับประทาน N-acetyl cysteine ร่ วมกับการทาครี ม
กันแดด เปรี ยบเทียบกับการรับประทาน N-acetyl cysteine เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ทาครี มกันแดด
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3. ควรมีการศึกษาทดลองในเพศชายเพิ่มเติม เพื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สี ผวิ ที่อาจแตกต่างกัน ระหว่างเพศชายและหญิง
4. ควรมีก ารติดตามหลังการทดลอง หลังจากที่หยุดรับประทาน N-acetyl cysteine
ไปแล้ว ว่าสี ผวิ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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แบบบันทึกข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
วันที่.......เดือน....................พ.ศ. .......
รหัสประจำตัวผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 อายุ
ปี
1.2 สถานภาพสมรส
1.โสด
2.สมรส
3.หม้ำย
4.หย่ำร้ำง/แยก
1.3 ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
2.ปริ ญญำตรี
3. สู งกว่ำปริ ญญำตรี
1.4 ศาสนา
1.พุทธ
2.คริ สต์
3.อิสลำม
4.อื่น ๆ (ระบุ)...........................................
1.5 อาชีพ
1.พนักงำนประจำ/ข้ำรำชกำร
2.ธุรกิจส่ วนตัว
3.นักศึกษำ
4.อื่น ๆ (ระบุ)...........................................
1.6 โรคประจาตัว
1.ไม่มี

2.มี (ระบุ)................................................

1.7 ประวัติการแพ้ยา
1.ไม่มี

2.มี (ระบุ)................................................
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ผลการตรวจวัดค่ า Melanin index ทีต่ าแหน่ งต่ าง ๆ
ตำแหน่งที่วดั

Melanin index
ก่อนกำรทดลอง (0 WK)

Melanin index
หลังกำรทดลอง (4 WK)

ใบหน้ำข้ำงขวำ
ใบหน้ำข้ำงซ้ำย
แขนขวำด้ำนนอก
แขนซ้ำยด้ำนนอก
ต้นแขนขวำด้ำนใน
ต้นแขนซ้ำยด้ำนใน
อำกำรข้ำงเคียงที่พบระหว่ำงเข้ำร่ วมกำรวิจยั จำกกำรติดตำมอำกำร เมื่อครบ 1 สัปดำห์
คลื่นไส้
อำเจียน
ใจสั่น/หัวใจเต็นเร็ ว
ผืน่ /คัน
ไม่มีอำกำรผิดปกติ
มีอำกำรอื่น ๆ
(ระบุ)............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
อำกำรข้ำงเคียงที่พบระหว่ำงเข้ำร่ วมกำรวิจยั จำกกำรติดตำมอำกำร เมื่อครบ 2 สัปดำห์
คลื่นไส้
อำเจียน
ใจสั่น/หัวใจเต็นเร็ ว
ผืน่ /คัน
ไม่มีอำกำรผิดปกติ
มีอำกำรอื่น ๆ (ระบุ)...........................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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อำกำรข้ำงเคียงที่พบระหว่ำงเข้ำร่ วมกำรวิจยั จำกกำรติดตำมอำกำร เมื่อครบ 3 สัปดำห์
คลื่นไส้
อำเจียน
ใจสั่น/หัวใจเต็นเร็ ว
ผืน่ /คัน
ไม่มีอำกำรผิดปกติ
มีอำกำรอื่น ๆ
(ระบุ)............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
อำกำรข้ำงเคียงที่พบหลังสิ้ นสุ ดกำรวิจยั ในสัปดำห์ที่ 4
คลื่นไส้
อำเจียน
ใจสั่น/หัวใจเต็นเร็ ว
ผืน่ /คัน
ไม่มีอำกำรผิดปกติ
มีอำกำรอื่น ๆ
(ระบุ)............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมการวิจัย

คำถำม

ไม่
ค่อนข้ำง
พอใจ
ไม่พอใจ
อย่ำงยิง่

เฉย ๆ

ค่อนข้ำง พอใจ
พอใจ อย่ำงยิง่

1. ท่ำนรู ้สึกพอใจกำรเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ
หลังสิ้ นสุ ดงำนวิจยั หรื อไม่
2. ท่ำนรู ้สึกพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำ
ร่ วมกำรวิจยั ครั้งนี้หรื อไม่
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบยินยอมของผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย (Consent form)
โครงการวิจัยเรื่ อง การศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ทีท่ าให้ ผวิ ขาว

วันที่ให้คำยินยอม วันที่ ......... เดือน ........................พ.ศ. .................
ก่อนที่จะลงนำมในใบยินยอมให้ทำกำรวิจยั นี้ขำ้ พเจ้ำ ..........................................................
.................................. ได้รับ กำรอธิ บำยจำกผูว้ ิจยั ถึ งวัตถุ ประสงค์ของกำรวิจยั วิธีก ำรวิจยั ข้อเสี ย
อันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรวิจยั รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจยั อย่ำงละเอียด และมีควำมเข้ำใจ
ดีแล้ว ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ตอบคำถำมต่ำง ๆ ที่สงสัยด้วยควำมเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้น จนข้ำพเจ้ำพอใจและ
เข้ำร่ วมโครงกำรนี้ ดว้ ยควำมสมัครใจ และข้ำพเจ้ำมีสิทธิ์ ที่จะบอกเลิกเข้ำร่ วมกำรวิจยั โดยไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ จำกกำรเข้ำรับบริ กำร และไม่จำเป็ นต้องชี้แจงเหตุผลในกำรยกเลิกเข้ำร่ วมโครงกำร
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั รับรองว่ำจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวข้ำพเจ้ำเป็ นควำมลับโดยจะนำเสนอผลกำรวิจยั ใน
ภำพรวมเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ผวู ้ ิจยั รับรองว่ำหำกเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์อนั ใดที่มีสำเหตุมำจำกกำร
วิจยั ดังกล่ ำว ข้ำพเจ้ำจะได้รับกำรช่ วยเหลื อโดยไม่ คิดค่ ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้ น โดยหำกมี ข้อสงสัย
สำมำรถติ ด ต่ อ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรนี้ คื อ นำยแพทย์เนติ วุ ธ คณำคร ได้ ที่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์
0935256424 ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมข้ำงต้นแล้ว และมีควำมเข้ำใจดี ทุกประกำรและได้ลงนำมในใบ
ยินยอมนี้ดว้ ยควำมเต็มใจ

ลงนำม ........................................................ ผูย้ นิ ยอม
(.....................................................)
ลงนำม ........................................................ พยำน
(.....................................................)
ลงนำม ........................................................ พยำน
(.....................................................)
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เอกสารชี้แจงข้ อมูลสาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย
(Patient or subject information sheet)
ชื่ อโครงการ
ชื่ อผู้วจิ ัย

การศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ที่ทาให้ ผวิ ขาว
นายแพทย์เนติวุธ คณาคร นักศึกษาเวชศาสตร์ ชะลอวัย ชั้ นปี ที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานทีศ่ ึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุ งเทพมหานคร
กำรศึ กษำครั้งนี้ วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษำผลของกำรรับประทำน N-acetyl cysteine ที่มีผล
ต่ อกำรเปลี่ ย นแปลงของสี ผิว และศึ ก ษำผลข้ำงเคี ย งที่ อำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรรับ ประทำน N-acetyl
cysteine เพื่ อเป็ นทำงเลื อกสำหรับผูท้ ี่ ตอ้ งกำรเปลี่ ยนแปลงสี ผิว ให้ส ำมำรถเลื อกผลิ ตภัณ ฑ์ชนิ ด
รับประทำน ที่ ปลอดภัย ไม่มีผลข้ำงเคียง และได้ผลในกำรเปลี่ ยนแปลงสี ผิวให้ขำวขึ้ น สำมำรถ
นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ ได้
สิ่ งที่ผเู ้ ข้ำร่ วมวิจยั จะได้รับ และจะต้องปฏิบตั ิในโครงกำรนี้ ได้แก่
1. ผูเ้ ข้ำร่ วมวิจยั จะได้รับกำรตรวจวัดผิว โดยเครื่ องวัดระดับเมลำนิ นใต้ผิวหนัง โดยวัด
6 ตำแหน่ง ได้แก่ ใบหน้ำข้ำงขวำ ใบหน้ำข้ำงซ้ำย แขนขวำด้ำนนอก แขนซ้ำยด้ำนนอก ต้นแขนขวำ
ด้ำนใน และต้นแขนซ้ำยด้ำนใน ทั้งก่อนและหลังเข้ำร่ วมกำรวิจยั
2. ผู ้เข้ำ ร่ ว มวิ จ ัย จะได้ รั บ ประทำน N-acetyl cysteine หรื อ ยำหลอก เป็ นระยะเวลำ
4 สั ป ดำห์ โดยในกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ ยำหลอกนั้ น เมื่ อ จบกำรศึ ก ษำวิ จ ัย จะได้รั บ N-acetyl cysteine
เช่นเดียวกลับกลุ่มทดลองกลับไปรับประทำนเอง
3. ผูว้ ิจยั จะขออนุ ญ ำตในกำรเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับ ตัวท่ ำนเพื่ อประกอบในกำร
รำยงำน ผลกำรวิจยั ประกอบด้วย กำรประเมินข้อมูลเกี่ยวกับ อำยุ เพศ โรคประจำตัว เพื่อประกอบ
ผลกำรวิเครำะห์งำนวิจยั
4. ผูว้ จิ ยั จะขออนุญำตถ่ำยภำพผิวหนัง ตรงบริ เวณที่ตอ้ งตรวจวัดผิว
อย่ำงไรก็ ตำมในระหว่ำงเข้ำร่ วมโครงกำรนี้ หำกท่ ำนมี ภำวะแทรกซ้อนอื่ น ๆ จำกกำร
เข้ำร่ วมโปรแกรม ท่ ำนสำมำรถหยุดกำรเข้ำร่ วมโครงกำรนี้ ได้ต ลอดเวลำ หำกท่ ำนมี ข ้อสงสั ย
ท่ ำ นสำมำรถสอบถำมผู ้วิ จ ัย คื อ นำยแพทย์เนติ วุ ธ คณำคร ได้ที่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ 0935256424
ได้ตลอดเวลำ ข้อมูลในกำรวิจยั นี้ จะเก็บเป็ นควำมลับ โดยข้อมูลต่ำง ๆ จะใส่ รหัสเป็ นตัวเลข ผูว้ ิจยั
เท่ำนั้นที่จะเข้ำถึ งข้อมูลนี้ ได้ ผูว้ ิจยั จะนำไปวิเครำะห์และนำเสนอในภำพรวม และนำผลที่ได้จำก
กำรวิจยั สรุ ปเพื่อเป็ นประโยชน์ทำงกำรศึกษำและแนวทำงกำรรักษำต่อไป
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จึงเรี ยนมำเพื่อขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนในกำรเข้ำร่ วมงำนวิจยั หำกท่ำนยินดีโปรดกรุ ณำ
เซ็นต์ชื่อในเอกสำรให้ควำมยินยอมเข้ำร่ วมโครงกำรที่แนบมำนี้ดว้ ย

ขอขอบคุณในควำมร่ วมมือ
นำยแพทย์เนติวธุ คณำคร
ผูว้ จิ ยั

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนเอกสำรชี้แจงแนะนำแล้วมีควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของงำนวิจยั อย่ำงครบถ้วนและ
ลงนำมด้วยควำมสมัครใจ
ลงนำม .................................................(ผูเ้ ข้ำร่ วมวิจยั )
.................................................)
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ภาคผนวก ค
ผลการทดลองค่ าดัชนีเมลานินของผู้เข้ าร่ วมการวิจยั
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ตารางแสดงผลการทดลองค่ า melanin index ของผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ลำดับ

กลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
ทดลอง
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ทดลอง

แก้มซ้ำย แก้มซ้ำย แก้มขวำ แก้มขวำ ต้นแขน
(ก่อน) (หลัง) (ก่อน) (หลัง) ซ้ำย
(ก่อน)
213
208
215
215
178
164
186
167
179
165
181
189
192
189
194
242
221
234
222
208
196
204
229
215
214
185
190
175
162
141
184
162
192
166
175
174
174
162
152
149
191
187
195
185
155
195 NA
192 NA
177
198
196
201
210
180
228
213
220
208
186
164
151
181
193
141
215
207
214
215
182
220
209
224
209
199
197
202
197
199
188
185
192
189
187
165
215
198
211
204
180
219
220
216
223
201
196
191
182
177
175
190
195
192
201
182
177
178
190
206
169
192 NA
193 NA
180
194
173
194
187
177
230
234
233
220
210
177
169
180
165
159
169
165
164
166
157
188
184
180
191
164
240
243
232
235
212
186
170
187
165
162
220 NA
218 NA
201
208
211
203
200
207
199
191
188
193
164
190
210
199
208
177
178
169
180
165
161
189
174
194
188
166
205
189
202
186
190
190
179
192
197
166
238
212
244
220
203
201
200
193
199
185

ต้นแขน ต้นแขน
ซ้ำย
ขวำ
(หลัง) (ก่อน)
170
167
160
161
183
204
166
180
195
243
135
136
171
169
148
153
113
144
NA
170
177
171
179
200
146
144
191
178
166
211
187
186
159
160
171
188
205
207
184
161
180
175
187
159
NA
176
161
175
213
214
158
156
151
160
158
163
209
222
144
169
NA
207
211
203
150
174
185
175
165
156
166
162
162
185
164
159
179
204
200
182

ต้นแขน ปลำยแขน ปลำยแขน ปลำยแขน ปลำยแขน
ขวำ
ซ้ำย
ซ้ำย
ขวำ
ขวำ
(หลัง)
(ก่อน)
(หลัง)
(ก่อน) (หลัง)
156
246
270
264
269
175
246
234
232
235
183
219
214
222
227
184
247
251
261
270
204
262
275
316
315
133
179
210
193
206
169
186
174
201
192
144
246
226
226
202
104
209
162
235
200
NA
225 NA
219 NA
177
233
240
218
220
201
236
251
240
255
152
196
191
212
196
167
218
208
216
220
198
225
222
229
220
194
199
200
212
199
175
197
194
199
194
180
236
224
242
240
205
248
230
231
221
179
215
226
210
208
177
200
216
195
208
161
208
215
207
221
NA
210 NA
212 NA
164
226
219
226
222
222
242
238
252
250
158
211
210
205
200
158
207
200
219
210
163
189
187
193
211
230
251
244
242
236
140
190
200
188
201
NA
240 NA
241 NA
210
248
252
240
244
168
214
203
210
201
160
227
230
220
225
180
210
210
204
198
161
199
198
204
211
159
234
238
229
220
155
202
192
208
192
177
251
230
260
234
188
225
224
232
229
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ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา
ตาแหน่งและสถานที่ทางานปัจจุบนั

นายแพทย์เนติวธุ คณาคร
พ.ศ. 2552 แพทยศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั แพทย์ประจา
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จ. ศรี สะเกษ
พ.ศ. 2552-2553 แพทย์ใช้ทุนเวชปฏิบตั ิทว่ั ไป
โรงพยาบาลศรี สะเกษ
พ.ศ. 2554-2556 แพทย์ประจา
โรงพยาบาลโนนคูณ จ. ศรี สะเกษ
และรักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
พ.ศ. 2553-2554 แพทย์ใช้ทุนเวชปฏิบตั ิทว่ั ไป
โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง จ. ศรี สะเกษ

