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บทคัดย่อ 
 

การมีผิวขาวเป็นเร่ืองท่ีคนไทยและคนเอเชียส่วนใหญ่ให้ความสนใจและพยายามดูแล
ตนเองให้มีผิวขาว เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพบเจอกับผู ้อ่ืนในชีวิตประจ าว ัน  
การมีผิวขาวจึงเป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีท าให้คนตอ้งเขา้ใชบ้ริการสถานเสริมความงามและรับประทาน
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ มีการกล่าวถึงสารท่ีช่วยปรับผิวให้ขาวท่ีพบในท้องตลาดทัว่โลก  
ได้แก่  กลูต้าไธโอน  กรดอะมิโนซิสเตอีน  และกรดทรานเนกซามิก  ท่ี มีการทดลองและ 
วจิยัในต่างประเทศทัว่โลก 

การศึกษาทดลองน้ี ไดศึ้กษาถึงผลของการรับประทาน เอ็น-อะเซติลซิสเตอีนท่ีท าให้
ผิวขาว โดยศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 40 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน  
ท่ีรับประทาน เอ็น-อะเซติลซิสเตอีน วนัละ 1,800 มิลลิกรัม เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุม 20 คน ท่ีรับประทานยาหลอกและวดัค่าดชันีเมลานินท่ีผิวหนงัทั้งหมด 6 ต าแหน่ง 
ก่อนและหลงัการทดลอง  

ผลการศึกษาพบว่าภายหลงั 4 สัปดาห์ ค่าดัชนีเมลานินในกลุ่มทดลองท่ีระยะเวลา  
4 สัปดาห์นั้น ลดลงอยา่งท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 4 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ใบหนา้ดา้นซ้าย ใบหนา้ดา้นขวา 
ต้นแขนข้างซ้ ายด้านในและต้นแขนข้างขวาด้านใน  (p<0.001, p=0.007, 0.004 และ 0.011 
ตามล าดบั) ส่วนอีก 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลายแขนขา้งซ้ายดา้นนอก และปลายแขนขา้งขวาดา้นนอก 
พบว่าค่าดชันีเมลานินมีแนวโน้มลดลงแต่ยงัไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ก็ยงัไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มเกิดข้ึน 
ส่วนอาการขา้งเคียงท่ีพบ คือ อาการคล่ืนไส้ ซ่ึงพบเพียง 1 ราย ในช่วงสัปดาห์แรกของการทดลอง 

สรุปผลการศึกษาไดว้า่ การรับประทาน เอ็น-อะเซติลซิสเตอีน วนัละ 1,800 มิลลิกรัม 
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยท าให้สีผิวขาวข้ึนไดใ้นบริเวณท่ีถูกปกป้องการสัมผสัจากแสงแดด 
โดยบริเวณตน้แขนด้านในท่ีมกัจะไม่ค่อยสัมผสัแสงแดดและบริเวณใบหน้าท่ีมกัจะมีการทาครีม 



ง 

กันแดดพบว่ามีสีผิวขาวท่ีข้ึน แต่บริเวณปลายแขนด้านนอกท่ีสัมผสัแสงแดดบ่อยไม่พบว่ามี 
สีผวิขาวข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: เอ็น-อะเซติลซิสเตอีน  สีผวิ  ดชันีเมลานิน  การปรับสีผวิ อาหารเสริม 
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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.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ในยุคปัจจุบัน ผูค้นให้ความสนใจเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพและความงามกันมากข้ึน  
จะเห็นไดจ้ากมีสถานเสริมความงามจ านวนมากในประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวนผูรั้บบริการเพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดมากมาย ท่ีมีสรรพคุณ 
ท าให้ผิวขาวใส มีรูปร่างดี ก็มักจะมีผู ้คนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนทัว่ไปในยุคน้ี มีการติดต่อประสานงานเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ การพบปะสังสรรคร์ะหวา่งกลุ่มเพื่อน ทั้งการเขา้งานสังคมต่าง ๆ ก็มีมากข้ึน ดงันั้นจึงปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า หน้าตา ผิวพรรณและรูปร่างท่ีดี จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีหลายคนให้ความสนใจและ 
เอาใจใส่ ดูแลตนเองให้ ดูดีอยู่ เสมอ เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพบเจอกับผู ้อ่ืน 
ในชีวติประจ าวนั 

การมีผิวขาว เป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีท าให้คนต้องเข้าใช้บริการสถานเสริมความงาม  
และทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ซ่ึงเคยมีการส ารวจพบว่า เหตุผลส าคญัท่ีตอ้งเขา้รับบริการ 
ท่ีสถานเสริมความงาม คือ เพื่อรักษาปัญหาผิวพรรณ  ร้อยละ 68 รองลงมาคือเพื่อเสริมสร้าง 
ความมัน่ใจให้กบัตวัเอง ร้อยละ 18 (ศศิธร, 2552) และโปรแกรมท่ีเลือกใช้บริการในสถานเสริม
ความงามสูงสุดคือ ขัดผิวและพอกผิว ร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ รักษาสิว ร้อยละ 28.5 และ 
ปรับผวิขาว ร้อยละ 18.3 ตามล าดบั (กนกวรรณ, 2555)  

ในส่วนของการรับประทานผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร พบว่าคนส่วนใหญ่ เลือก
รับประทานเพื่อตอ้งการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสีผิวท่ีคล ้ า ร้อยละ 27.4 และปัญหาเก่ียวกบัน ้ าหนัก 
ร้อยละ 23.7 โดยมีเหตุผลจูงใจท่ีท าให้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดังกล่าวจากสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ 
ร้อยละ 31.7 และเลือกจากการมีผลงานวิจยัน่าเช่ือถือรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 28.6 (วิชญา
และศรุตา, 2553)  

มีการกล่าวถึงสารท่ีช่วยปรับผิวให้ขาว ท่ีพบในท้องตลาดทั่วโลก ท่ีออกฤทธ์ิต่อ
ร่างกายทั้ งระบบ (systemic skin whitening agents) ได้แก่ กลูต้าไธโอน (Glutathione) แอล-ซิสเต
อีน  (L-cysteine) แล ะก รดท ราน เน็ กซ ามิ ก  (Tranexamic Acid) ท่ี มี ก ารท ดลองแล ะวิ จัย 
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ในต่างประเทศทัว่โลก เพื่อยืนยนัถึงผลลพัธ์ท่ีช่วยปรับสีผิวให้ขาวข้ึนไดจ้ริง (Malathi et al, 2013) 
แต่ในประเทศไทยยงัไม่มีการรับรองว่ายาดงักล่าวสามารถใชใ้นขอ้บ่งช้ีของการปรับสีผิวโดยตรง 
ทั้งน้ี ก็เคยมีงานวิจยัในประเทศท่ีวดัถึงประสิทธิภาพของการใช้กลูต้าไธโอนชนิดรับประทาน 
ในการช่วยท าให้ผิวขาวข้ึน ท าการทดลองท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และใช้อาสาสมัครท่ีเป็น
นกัศึกษาแพทยท่ี์มีสุขภาพดี พบวา่ในกลุ่มทดลองท่ีรับประทานกลูตา้ไธโอน ขนาด 500 มิลลิกรัม
ต่อวนั เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีค่า Melanin Index ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
ใบหน้าด้านขวาและ แขนซ้ายบริเวณท่ีสัมผสัแสงแดด (p = 0.021 และ 0.036 ตามล าดับ) เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีรับประทานยาหลอก (Arjinpathana et al, 2010) 

ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ กลูตา้ไธโอนเป็นเปปไทด์ท่ีเกิดสร้างจากกรดอะมิโน 
3 ชนิด ได้แก่ กลูตามีน (Glutamine) ซิสเตอีน (Cysteine) และ ไกลซีน (Glycine) ซ่ึงใช้กันอย่าง
กวา้งขวางในการปรับสีผิวให้ขาวไดใ้นกลุ่มประชากรบางเช้ือชาติ แต่อย่างไรก็ตามยงัมีหลกัฐาน
แสดงถึงข้อถกเถียงระหว่างประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของมัน (Sonthalia et al, 2016)  
ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ก็ไม่ไดรั้บรองให้ใชก้ลูตา้ไธโอนในขอ้
บ่งช้ีดงักล่าว แต่มีงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการรับประทานกรดอะมิโนซิสเตอีน 
ซ่ึงเป็นสารตั้ งต้นของกลูต้าไธโอนว่าช่วยท าให้ระดับของกลูต้าไธโอนในเลือดสูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Lavoie et al, 2008) และมีการยืนยนัถึงความปลอดภัยของการรับประทาน  
เอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน (N-acetyl cysteine) ในปริมาณสูง ดงัเช่นท่ีใชรั้กษาพิษจากการกินยาพาราเซ
ตามอลเกินขนาดวา่มีความปลอดภยั (Miller et al, 1983) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการหาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยท าให้ผิวขาวท่ีมีความปลอดภยั จึงท างาน
วจิยัช้ินน้ีโดยใช ้เอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน ชนิดรับประทาน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผูท่ี้สนใจท่ีจะตอ้งการ
ปรับสีผิวให้ขาวข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การมีรูปลักษณ์ท่ีดีข้ึน ตรงตามความต้องการของยุคสมัยและ 
ความตอ้งการของชาวเอเชียนัน่เอง 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาผลของการรับประทานเอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสีผวิ และศึกษาผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรับประทานเอน็-อะเซติล ซิสเตอีน 
 
1.3  ค ำถำมกำรวจัิย 

การรับประทานเอน็-อะเซติล ซิสเตอีน มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสีผวิหรือไม่ 
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1.4  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกผลิตภณัฑ์เอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน (N-acetyle cysteine 

หรือ NAC) ชนิดรับประทาน มาเป็นตวัทดสอบวา่ หลงัจากผูเ้ขา้ร่วมวิจยัรับประทาน NAC ไปแลว้ 
สีผวิมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ โดยตวัแปรอิสระก็คือ NAC 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
1.5  สมมติฐำนกำรวจัิย 

ภายหลงัการวิจยั กลุ่มทดลองท่ีรับประทานเอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
มีสีผวิขาวข้ึนกวา่กลุ่มควบคุมท่ีรับประทานยาหลอก 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  เพื่อทราบถึงผลของการรับประทาน เอ็น -อะเซติล ซิสเตอีน ท่ี มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของสีผวิ 
 2.  เพื่อทราบถึงผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรับประทานเอน็-อะเซติล ซิสเตอีน 
 3.  เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนแปลงสีผิว ให้สามารถเลือกผลิตภณัฑ์
ชนิดรับประทาน ท่ีปลอดภยั ไม่มีผลขา้งเคียงและไดผ้ลในการเปล่ียนแปลงสีผวิใหข้าวข้ึน 
 4.  สามารถน าไปต่อยอดเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของสีผวิได ้
 
  

N-acetyl cysteine 

(NAC) 

สีผิวที่เปล่ียนไป 
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1.7  นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เอ็น-อะเซติล ซิสเตอีน (N-acetyle cysteine หรือ NAC) เป็นอนุพนัธ์ของกรดอะมิโน 

L-cysteine ท่ีมีหมู่ acetyl เป็นองคป์ระกอบ โดยปกติแลว้ NAC ใชเ้ป็นยาละลายเสมหะ ใชใ้นผูป่้วย
โรคทางเดินหายใจ และใช้เป็นยาตา้นพิษจากการได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ในปัจจุบนัน้ี  
ยงัมีการคน้พบวา่ NAC ยงัมีประสิทธิภาพในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (Sjodin et al, 1989) และ
ช่วยในการรักษาโรคบางอยา่ง เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ เป็นตน้ (De Flora et al, 1985) 

Melanin Index เป็นค่าของการวดัปริมาณเม็ดสีเมลานินในผิวหนงั ด้วยวิธีท่ีไม่ท าให้
ร่างกายบาดเจ็บ (Non-Invasive technique) โดยใช้หัวว ัด  MexameterTM ซ่ึ งประกอบกับเคร่ือง 
Cutometer® dual MPA 580 (Courage & Khazaka) มีวิ ธีการว ัดท าโดยใช้หัวว ัดของเค ร่ืองมือ
ดงักล่าว วางแนบลงบนผวิหนงับริเวณท่ีตอ้งการทดสอบ และถือเคร่ืองมือให้น่ิงในระหวา่งก าลงัวดั 
เคร่ืองมือจะค านวณให้ค่า melanin index บนัทึกไวต้ามล าดบัการวดั และสามารถน าไปเปรียบเทียบ
กับการวดัท่ีต าแหน่งอ่ืน ๆ ได้ (Matts et al, 2007) โดยค่า Melanin Index ท่ีได้จะเป็นค่าตวัเลขท่ี 
ไม่มีหน่วย ค่าท่ีมากข้ึนหมายถึงมีเม็ดสีเมลานินจ านวนมากข้ึนหรือมีสีผิวเขม้ข้ึน ส่วนค่าท่ีนอ้ยลง
หมายถึงเมด็สีเมลานินท่ีนอ้ยลงหรือมีสีผวิขาวข้ึน 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และเก่ียวขอ้งกบักลไกการ

เกิดเมด็สีผิว และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารออกฤทธ์ิต่าง ๆ ท่ีท าใหผ้ิวขาวข้ึน โดยแบ่งหวัขอ้
เป็นดงัน้ี 

1.  กลไกการสร้างเมด็สีผวิ 
2.  การแบ่งสีผวิตาม Fitzpatrick skin type 
3.  ขอ้มูลทางเภสัชวทิยาของ N-acetyl cysteine 
4.  กลไกการออกฤทธ์ิของ N-acetyl cysteine ท่ีมีผลท าใหสี้ผวิขาวข้ึน 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารออกฤทธ์ิต่าง ๆ ท่ีท าใหผ้ิวขาวข้ึน 

 
2.1  กลไกการสร้างเม็ดสีผวิ 

กระบวนการสร้างเม็ดสี (Melanogenesis) เร่ิมตน้จากเซลล์เมลาโนไซต ์(Melanocytes) 
บริเวณชั้นล่างผิวหนงัก าพร้า ถูกกระตุน้โดยแสงแดด จะมีผลให้มีการสร้างเม็ดสีท่ีมีช่ือวา่ เมลานิน 
(Melanin) จากนั้นเมลานินจะถูกน ามาสู่ชั้นผิวหนังก าพร้าด้วยเซลล์คีราติโนไซต์ (Keratinocytes)  
เมลานินจะท าหน้าท่ีกรองรังสีไวเ้พื่อปกป้องเซลล์และป้องกนัการกลายพนัธ์ุของ DNA เม็ดสีจาก
รังสีอลัตร้าไวโอเลต 

กระบวนการสร้างเมด็สีมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. เมด็สีด า (Eumelanin) (1) พบมากในคนเอเซียและคนท่ีผวิคล ้า 
2. เมด็สีแดงหรือสีเหลือง (Pheomelanin) (2) พบในคนท่ีผวิขาว 
3. เมด็สีน ้าตาล (Mixedmelanin, Brown melanin) (3) พบในคนท่ีผวิคล ้าปานกลางถึง

ผวิขาว (จรัสพล, 2548) 
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ภาพที่ 2.1 ลกัษณะโครงสร้างโมโนเมอร์ของเม็ดสี (Melanin) เม็ดสีด า (Eumelanin) (1) เม็ดสีแดง
หรือสีเหลือง (Pheomelanin) (2) และเมด็สีแบบผสม (Mixed-melanin) (3)  
 

ทีม่า: nawo, 2548 
 

เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) เป็นเอนไซม์ชนิดหน่ึงในกระบวนการสร้างเม็ดสี 
(Melanogenesis) ซ่ึงกระบวนการน้ีท าใหผ้วิหนงัมีสีหมองคล ้าลง โดยเอนไซมช์นิดน้ีจะเร่งปฏิกิริยา
ในขั้ น เร่ิม ต้น ของกระบ วนการ  คื อ  เร่ งป ฏิ กิ ริย าของ  L-tyrosine และ  3, 4-dihydroxy-L-
phenylalanine (L-DOPA) ให้ เป็น DOPAquinone นอกจากน้ีในกระบวนการสร้างเม็ดสีย ังมี
เอนไซมช์นิดอ่ืน ๆ ท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการน้ีดว้ย แสดงดงัภาพท่ี 2.2 และ 2.3 

 
ภาพที ่2.2 ปฏิกิริยาการเกิด Dopaquinone
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ภาพที ่2.3 กลไกการสร้างเมด็สี 
ตัวย่อ Tyr: Tyrosinase, DHICA: 5,6-Dihydroxyindol-2-carboxylic acid,  
 
DHI: 5,6-Dihydroxyindole, TYRP1: Tyrosinase-related protein-1 
 

จากกลไกการสร้างเม็ดสี ในภาพท่ี 2.3 หลงัจากท่ี Tyrosine ถูก Oxidized ดว้ยเอนไซม ์
Tyrosinase จนเกิดเป็น DOPA Quinone ข้ึนมาแล้วนั้ น มีกลไกท่ีเกิดข้ึนต่อจากน้ีได้ 2 ทาง คือ 
ในทางแรก เกิดการเปล่ียนแปลงเป็น DOPAchrome(1) ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ท่ีจะเปล่ียนเป็น Eumelanin 
หรือเม็ดสีด าในท่ี สุด ส่ วนในอีกทางหน่ึงเม่ืออยู่ในสภาวะท่ี มี  Cysteine หรือ Glutathione  
ส าร  DOPA quinone จะ ถู ก เป ล่ี ยน เป็ น  cysteinyl-DOPA(2) ซ่ึ ง ถู ก  oxidized ต่ อ ไป จน เกิ ด 
Benzothiazine Intermediates ก่อนท่ีจะกลายเป็น Pheomelanin หรือเม็ดสีเหลืองในท่ีสุด (Shosuke, 
2003) 
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2.2  การแบ่งสีผวิตาม Fitzpatrick skin type 
การแบ่งกลุ่มสีผิวตาม Fitzpatrick skin type เป็นการจดัแบ่งท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 

และรู้จกักนัดี ซ่ึงการแบ่งกลุ่มน้ีข้ึนกบัปริมาณเม็ดสีเมลานินในผิวหนงั อาศยัการแบ่งตามสีผิวท่ีเรา
มองเห็น ได้แก่ สีขาว สีน ้ าตาล หรือ สีด า และสีผิวท่ีเปล่ียนไปหลังจากการสัมผสัรังสีอลัตร้า 
ไวโอเลต สีผิวท่ีเขม้กวา่ซ่ึงหมายถึงการมีเม็ดสีเมลานินมากกวา่ ก็จะเป็นตวัช่วยปกป้องผิวจากการ
เกิดการไหมจ้ากแสงแดดได ้ซ่ึง Fitzpatrick skin type แบ่งไดต้ามตารางน้ี (Fitzpatrick, 1988) 
 
ตารางที ่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   ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของ N-acetyl cysteine (Charles, 2004)  

N-acetyl cysteine หรือ NAC ใชเ้ป็นยาละลายเสมหะ (Mucolytic Agent) โดยยาจะออก
ฤท ธ์ิจากการท่ี  Sulfhydryl Group ของโมเลกุลยาจะ reduce disulfide bond ระหว่างโมเลกุล 
ของ Mucoprotien ของเสมหะ ท าใหเ้สมหะใสข้ึนและช่วยลดความขน้หนืดของเสมหะได ้โดยฤทธ์ิ
การละลายเสมหะของ NAC จะเพิ่มข้ึนเม่ือ pH เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดได้ดีมากท่ี pH 7-9 โดยมีสูตร
โครงสร้างทางเคมีของ NAC ดงัในภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4 สูตรโครงสร้างทางเคมีของ N-acetyl cysteine 
 

ขนาดยาท่ีใช้รับประทานเป็นยาละลายเสมหะคือ รับประทานคร้ังละ 600 มิลลิกรัม  
วนัละ 1-3 คร้ัง ก่อนอาหาร ข้ึนกบัอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่

อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบไดจ้ากการใชย้า ท่ีพบบ่อยไดแ้ก่  
• คล่ืนไส้ (10%)  
• อาเจียน (6%)  
• หวัใจเตน้เร็ว (4%)  
• ผืน่ (4%)  
• คนั (3%)  
ส่วนอาการท่ีพบนอ้ยไดแ้ก่ ความดนัโลหิตต ่า ร้อนวบูวาบ ผืน่ลมพิษ แน่นหนา้อก 
นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นยาตา้นพิษ (Antidote) ส าหรับการเกิดพิษฉบัพลนัจากการ

กินยาพาราเซตามอลเกินขนาด (Acute acetaminophen toxicity) โดย NAC จะมีกลไกการออกฤทธ์ิ
ในการรักษาความเป็นพิษจากการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาด จากการเป็นสารตั้งตน้ (Substrate) 
ท่ีจะจับกัน (Conjugate) กับ Toxic Metabolite ท่ี เกิดข้ึน กล่าวคือ เม่ือได้รับยาพาราเซตามอล 
เกินขนาดจะท าให้เกิดการท าลายเซลลต์บั ซ่ึงเกิดจากผลของยาพาราเซตามอลท่ีถูก Metabolite แลว้
ได้เป็น N-acetyl-p-benzoquinone-imine (NAPQI) ซ่ึงในภาวะปกติจะถูกท าลายพิษได้โดยการจบั
กนักบั Glutathione แลว้ขบัออกทางปัสสาวะในรูปของ mercaptorate conjugate แต่เม่ือมีพาราเซตา
มอลเกินขนาด จะท าให้ Glutathione ไม่เพียงพอท่ีจะจบักนักบั Metabolite เพื่อท าลายพิษได ้ดงันั้น 
Metabolized จึงไม่ไดถู้กก าจดัออกไป ส่งผลให้เกิด Hepatic Necrosis ได ้ ซ่ึง NAC จะช่วยปกป้อง
ตบัโดยการรักษาส าหรับการจบักนักบั toxic Metabolite ทั้งน้ี NAC จะสามารถถูกยอ่ยสลายให้เป็น 
Cysteine ได ้ซ่ึง Cysteine ท่ีไดน้ี้จะถูกน าไปใชใ้นกระบวนการสร้าง Glutathione ได ้

ขนาดยาท่ีใช้ส าหรับการรักษาพิษจากยาพาราเซตามอลเกินขนาด (ศูนย์พิษวิทยา
ราม าธิบ ดี ) คื อ  ให้ท างหลอด เลือดด าขนาด 150 mg/kg ผสมในสารละลาย  5% dextrose  
200 มิลลิลิตร ในเวลามากกว่า 15 นาที ตามด้วย 50 mg/kg ผสมในสารละลาย 5% dextrose  
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500 มิลลิลิตร ในเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง ตามด้วย 100 mg/kg ผสมในสารละลาย 5% dextrose  
1,000 มิลลิลิตร ภายใน 16 ชั่วโมง หรือให้โดยการรับประทาน oral loading dose 140 mg/kg  
ตามดว้ย Oral maintenance dose 70 mg/kg ทุก 4 ชัว่โมง จ านวน 17 คร้ัง  
 

2.4  กลไกการออกฤทธ์ิของ N-acetyl cysteine ทีม่ีผลท าให้สีผิวขาวขึน้ 
ในกลไกการสร้างเม็ดสีจากสารตั้งตน้คือ L-tyrosine จะอาศยัเอนไซม์ท่ีส าคญัในการ

เปล่ียนสารตั้งตน้ให้ไดเ้ป็น Dopaquinone คือเอนไซม ์Tyrosinase ซ่ึงขั้นตอนน้ีถือเป็นขั้นตอนหลกั
ท่ีก าหนดอตัราเร็วในการสร้างเมด็สี (rate-limiting step) ดงัท่ีไดก้ล่าวไปในหวัขอ้ 2.1 

การรับประทาน N-acetyl cysteine ท าให้ ร่างกายมี Cysteine ในเลือดสูงข้ึน  ซ่ึ งมีหมู่ 
Sulfhydryl Group (-SH) ท่ีสามารถออกฤทธ์โดยการจบักบัเอนไซม ์Tyrosinase ท่ี active site ท าให้
กระบวนการสร้างเม็ดสีลดลงทั้ง 2 ทาง (Jara et al; 1988) และมีผลลพัธ์คือท าให้ความเขม้ของสีผิว
ลดลง ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

Eumelanin

L-Tyrosine

DOPA

Dopaquinone

Dopachrome Cysteinyl-DOPA

Pheomelanin

Tyrosinase

Tyrosinase

cysteine

 
ภาพที ่2.5 กลไกการยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์Tyrosinase 

 
นอกจากน้ี Cysteine ยงัมีผลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีในอีกทางหน่ึงคือ  

ในภาวะท่ีมี Cysteine เพิ่มข้ึน สาร Dopaquinone จะถูกท าปฏิกิริยากลายเป็น Cysteinyl-Dopa ซ่ึงถูก
ซ่ึงถูก Oxidized ต่อไปกลายเป็น Pheomelanin หรือเมด็สีเหลืองในท่ีสุด (Shosuke, 2003)  
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Eumelanin

L-Tyrosine

DOPA

Dopaquinone

Dopachrome Cysteinyl-DOPA

Glutathione

or Cysteine

Pheomelanin

 
 
ภาพที ่2.6 การสร้างเม็ดสีในภาวะท่ีมี Glutathione หรือ Cysteine 
 

Glutathione นั้นเกิดจากกรดอะมิโน 3 ชนิดรวมตวักนั ไดแ้ก่ Glutamine, Cysteine และ 
Glycine ซ่ึงมีการใช้ Glutathione กันอย่างกวา้งขวางในการปรับสีผิวให้ขาวในกลุ่มประชากร 
บางเช้ือชาติ ดงันั้นการรับประทาน N-acetyl cysteine จึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณ Glutathione ใน
ร่างกายของเราไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ดงัแผนภาพวงจรการเกิด Oxidation-Reduction ของ Glutathione 
ดงัต่อไปน้ี (Sonthalia et al; 2016) 
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ภาพที ่2.7  การสร้าง Glutathione และวงจร Oxidation-Reduction 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้สารออกฤทธ์ิต่าง ๆ ที่ท าให้ผิวขาวขึน้ 

ในประเทศไทย ในปี  พ .ศ. 2553 มีการศึกษาทดลองผลของการรับประทาน 
Glutathione ท่ีช่วยท าให้ผิวขาวข้ึน ท าการทดลองท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
(Arjinpathana et al, 2010) ซ่ึงเป็น Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study โดยการ
วดั Melanin Index ท่ีผิวหนังในกลุ่มทดลองท่ีรับประทาน Glutathione ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อวนั 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีรับประทานยาหลอก ซ่ึงท าการวดัท่ีต าแหน่งต่าง 
ๆ ทั้งส้ิน 6 ต าแหน่ง ได้แก่ ใบหน้าขา้งขวา ใบหน้าขา้งซ้าย แขนขวาด้านนอก แขนซ้ายดา้นนอก  
ตน้แขนขวาด้านใน และต้นแขนซ้ายด้านใน พบว่าค่า Melanin Index ก่อนเร่ิมท าการทดลองใน 
ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันและเม่ือส้ินสุดการทดลอง ในกลุ่มท่ีได้รับ Glutathione มีค่า Melanin 
Index ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 6 ต าแหน่ง เม่ือเทียบกบัตอนเร่ิมตน้ ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่า 
Melanin Index เพิ่มข้ึนท่ีบริเวณใบหน้าข้างขวาและใบหน้าข้างซ้าย ส่วนอีก 4 ต าแหน่ง มีค่า 
Melanin Index ลดลง แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าในกลุ่ม
ทดลองมีค่า Melanin Index เม่ือส้ินสุดการทดลองต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ี  2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ใบหน้าดา้นขวาและ แขนซ้ายบริเวณท่ีสัมผสัแสงแดด (p = 0.021 และ 0.036 
ตามล าดบั)  
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการศึกษาทดลองท่ีศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ซ่ึงเพิ่มขนาดของ Glutathione ชนิดรับประทานเป็น 1,000 มิลลิกรัม
ต่อวนั และเพิ่มระยะเวลาศึกษาให้นานข้ึนอีกเป็น 6 สัปดาห์ (Jaturawichanant, 2015) ท าการวดั 
Melanin Index ท่ีผิวหนัง 6 ต าแหน่งเช่นเดียวกับการทดลองในปี 2553 ผลการทดลองพบว่า  
เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีรับประทานยาหลอกแล้วนั้น กลุ่มท่ีรับประทาน Glutathione 
ค่าเฉล่ียของ Melanin Index ท่ีผิวหนังต าแหน่งต่าง ๆ เม่ือเปรียบเทียบเป็นร้อยละของความ
เปล่ียนแปลงท่ีระยะเวลา 2 และ 6 สัปดาห์เทียบกับค่าเฉล่ียความเข้มของสีผิวก่อนการศึกษา  
มีแนวโนม้ลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (p = 0.23)  

ในต่างประเทศ มีงานวจิยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการให้ N-acetyl cysteine 
ต่อระดบัของ Glutathione แต่ไม่ไดห้วงัผลลพัธ์ต่อการท าให้ผวิขาวข้ึนโดยตรง เช่น ในปี ค.ศ. 2008 
มีการวิจยัท่ีท าการทดลองวดัระดบัของ Glutathione ในเลือดท่ีเปล่ียนไป หลังการรักษาด้วยการ
รับประทาน N-acetyl cysteine ซ่ึงใชใ้นผูป่้วย Schizophrenia ท่ีมีระดบัของ Glutathione ในเลือดต ่า
ส่งผลต่อเน่ืองท าให้มีอาการของโรคดงักล่าว (Lavoie et al, 2008) ผลการทดลองพบวา่ หลงัจากให้
รับประทาน N-acetyl cysteine ขนาด 2 กรัมต่อวนั เป็นระยะเวลา 60 วนั กลุ่มทดลองมีผลตรวจวดั
ค่า Glutathione ในเลือดสูงข้ึนกวา่กลุ่มท่ีรับประทานยาหลอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.006) 
ต่อมาในปี  ค .ศ. 2013 ก็ มีการวิจัย ท่ีแสดงให้ เห็นว่าการให้  N-Acetyl Cysteine ชนิดฉีดเข้า 
หลอดเลือดด า มีผลท าให้ระดับ Gluthathione ในสมองและในเลือดสูงข้ึน (Mary Et Al; 2013)  
โดยงานวิจยัช้ินน้ีหวงัผลท่ีจะท าให้เกิดฤทธ์ิ Antioxidant ของ Gluthathione เพื่อใช้ในการรักษา
ผูป่้วย Gaucher disease และ Parkinson’s disease เช่นเดียวกบังานวิจยัอีกช้ินหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า 
การให้ N-acetyl cysteine มีผลท าให้เพิ่มระดับ Gluthatione ในคนงานท่ีท างานสัมผสักับตะกั่ว 
(Kasperczyk et al; 2013) โดยการทดลองน้ีแบ่งกลุ่มให้คนงานได้รับ N-acetyl cyteine วนัละ 200, 
400 และ 800 มิลลิกรัม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เทียบกบัการไม่ไดรั้บยาใด ๆ ซ่ึงผลการทดลอง
พบวา่ในกลุ่มท่ีไดรั้บ N-acetyl cysteine ขนาด 400 และ 800 มิลลิกรัม ท าให้ระดบัของ Glutathione 
ในเลือดสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

มีการศึกษาถึงการใชผ้ลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเป็นสารตั้งตน้ของ Glutathione อนัไดแ้ก่ 
Cysteine และ Glycine เพื่อเพิ่มระดับ Glutathione ในเลือด (Rajagopal et al; 2011) โดยการวิจยัน้ี 
ท าในกลุ่มทดลองท่ีเป็นผูสู้งอายุ ท่ีมีระดบัของ Glutathione ในเลือดต ่าลงกว่ากลุ่มควบคุมในวยั
หนุ่มสาว เพื่อหวงักระตุน้ให้มีการสร้าง Glutathione สูงข้ึนมาช่วยลดภาวะ Oxidative Stress ผลการ
ทดลองพบว่าสารตั้งตน้ดงักล่าวท าให้การมีการสร้าง Glutathione เพิ่มข้ึนร้อยละ 78.8 (p < 0.01) 
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และมีความเข้มข้นในเลือดสูงข้ึนร้อยละ 94.6 (p < 0.05) ซ่ึงส่งผลช่วยลด Oxidative Stress และ 
การถูกท าลายของร่างกายจากอนุมูลอิสระไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส่วนงานวิจยัถึงสารออกฤทธ์ิท่ีช่วยท าให้ผิวขาวข้ึน มีการกล่าวถึงการใช้ glutathione 
และ L-cysteine ในการปรับสีผวิ ดงัเช่นในปี ค.ศ. 1982 มีการทดลองคน้พบวา่ L-cysteine ท่ีมีความ
เขม้ขน้สูง สามารถช่วยลดการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase และส่งเสริมการสร้าง Pheomelanin 
(Agrup et al; 1982) เช่นเดียวกบัในปี ค.ศ. 1997 ท่ีมีการทดลองในห้องปฏิบติัการเพาะเล้ียงเซลล ์
เมลาโนโซมของมนุษย ์พบว่าในภาวะท่ีมี L-tyrosine ความเขม้ขน้สูง แต่มีปริมาณ L-cysteine ต ่า 
จะท าให้เซลล์ท่ีเพาะเล้ียงสร้างเม็ดสีเมลานินข้ึนมาไดม้ากท่ีสุด แต่หากปรับสภาพแวดลอ้มใหม่ ให้
มี L-tyrosine ความเข้มข้นสูง ร่วมกับมีปริมาณ L-cysteine สูงข้ึนด้วย จะเกิดการยบัย ั้งเอนไซม ์
tyrosinase ซ่ึงเป็นขั้นก าหนดอตัราเร็วของการสร้างเม็ดสี และเกิดการสร้าง Pheomelanin มากข้ึน
กวา่ปกติ (Smit et al; 1997) 

ในปี ค.ศ. 2012 มีการทบทวนการศึกษาในสัตวท์ดลอง ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมี 
cysteine ปริมาณสูง กับการสร้าง Pheomelanin ซ่ึงจากการทบทวนดังกล่าว พบว่า Sulfhydryl 
Group ท่ี จับกับ  Dopaquinone ได้ม าจาก  Cysteine อิส ระ  และ  Cysteine ท่ี อยู่ ใน  Glutathione 
(Cysteine Containing Tripeptide) ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการเปล่ียน Dopaquinone เป็น Cysteinyldopa 
และสร้างเป็น Pheomelanin ในท่ีสุด (Galva´n et al, 2012)  เช่นเดียวกบังานวิจยัในปี ค.ศ. 2015 ท่ีมี
การคน้พบว่า Dipeptide ท่ีมีส่วนประกอบของกรดอะมิโน Cysteine มีคุณสมบติัยบัย ั้งการท างาน
ของเอนไซม ์Tyrosinase ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยการจบักบัเอนไซมด์งักล่าวโดยตรงท่ี Active Site ท าให้
เอนไซม์หมดฤทธ์ิ (Tseng et al; 2015) ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ปรับสีผิว
ใหข้าวข้ึน 
  



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Research) โดยมีกลุ่มควบคุม

และอ าพรางทั้งสอง ฝ่าย  (Double-Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Trial) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ท่ีท าให้ผิวขาว ตรวจคดัเลือกผูป่้วยเขา้ศึกษา
ตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) แบ่งกลุ่มผู ้ป่วยเป็นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มทดลอง 
(Randomized Experimental Group; RE) จ  านวน  20 คน และกลุ่มควบคุม (Randomized Control 
Group; RC) จ  านวน 20 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน วดั Melanin index ก่อนและหลงัการทดลอง (Two 
group pre-post test design) โดยวางรูปแบบการวจิยัไวด้งัน้ี 

 

wk0 wk1 wk2 wk3 wk4

      2        3       1

          
(RE)

           
(RC)

-             
-                       

ภาพที ่ 3.1 รูปแบบการวจิยั 
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เพศหญิง ท่ีมีอายุ 20-35 ปี 

ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่อาสาสมัคร จากกลุ่มประชากร ท่ีเข้าตามเกณฑ์การ

คดัเลือกเขา้มาศึกษา (Inclusion Criteria) จ  านวน 40 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. N-acetyl cysteine ชนิดแคปซูลรับประทาน ขนาด 450 มิลลิกรัม และยาหลอก 
(placebo) โดยจะเหมือนกับ N-acetyl cysteine ทั้ งขนาด สี กล่ิน รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงทั้ ง  
N-acetyl cysteine และยาหลอกน้ีผลิตโดยบริษทั แมกไลฟ์ จ ากดั 
 

            
 
ภาพที ่3.2 N-acetyl cysteine ชนิดแคปซูลรับประทาน (ซา้ย) และยาหลอก (ขวา) 

 
2. หวัวดั MexameterTM ซ่ึงประกอบกบัเคร่ือง Cutometer® dual MPA 580 (Courage & 

Khazaka) ใช้วดัค่า melanin index โดยการวดับนผิวหนงัทั้งหมด 6 จุด ทั้งบริเวณท่ีสัมผสัแสงแดด
บ่อย (sun-exposed areas) และบริเวณท่ีไม่สัมผสัแสงแดดบ่อย (sun-protected areas) ไดแ้ก่ ใบหน้า
ขา้งซ้าย ใบหนา้ขา้งขวา ตน้แขนขา้งซา้ยดา้นใน ตน้แขนขา้งขวาดา้นใน แขนขา้งซา้ยดา้นนอก และ
แขนขา้งขวาดา้นนอก 
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ภาพที ่3.3 หวัวดั MexameterTM ซ่ึงประกอบกบัเคร่ือง Cutometer® dual MPA 580 
  

3.  กล้องถ่ าย รูป ดิ จิตอล  ยี่ห้ อ  Casio รุ่น  Exilim EX-Z100 ความละ เอียด  10.1  
ลา้นพิกเซล ใชบ้นัทึกภาพใบหนา้ และแขน ของอาสาสมคัร 

 

 
 
ภาพที ่3.4 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ยีห่อ้ Casio 

 
4.  แบบสอบถามวดัความพึงพอใจ และติดตามผลข้างเคียงระหว่างหรือหลังการ

ทดลอง (ภาคผนวก ก) 
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3.3  เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาศึกษา (Inclusion Criteria) 
1.  อาสาสมคัรเพศหญิง อาย ุ20-35 ปี  
2.  มีลกัษณะ skin type IV ตาม Fitzpatrick classification 
3.  ต้องไม่เป็นโรคท่ีท าให้เกิดความผิดปกติต่อสีผิวทั่วร่างกาย ได้แก่ Addison’s 

disease, Cushing’s disease 
4.  ตอ้งไม่มีประวติัโรคประจ าตวัเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ ความดนัโลหิตสูง ไตวาย

เร้ือรัง 
5.  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารมงัสะวิรัติ หรือเจ ซ่ึงมีโอกาสท าใหไ้ดรั้บโปรตีน

นอ้ยกวา่ปกติ 
6.  ต้องไม่เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเสริมโปรตีนหรือ กรดอะมิโน อาหารเสริม 

เพื่อการเสริมสร้างกล้ามเน้ือ หากเคยรับประทานแต่หยุดมาแล้วมากกว่า 2 เดือน สามารถให้เขา้
ร่วมงานวจิยัได ้

7.  อาสาสมคัรจะตอ้งไม่อยู่ระหว่างรับการรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับสีผิว ไดแ้ก่ 
การฉีดยา การกินยาหรืออาหารเสริมอ่ืน ๆ ท่ีมีสรรพคุณช่วยท าให้ผิวขาว การท าเลเซอร์และการใช้
ครีมหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้ผิวขาว หากเคยรับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวการรักษาต้องส้ินสุดลง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน  

8.  สามารถเขา้ร่วมการศึกษาจนครบ 4 สัปดาห์ 
 
3.4  เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria) 

1.  ผูท่ี้ตั้งครรภ ์และสตรีท่ีใหน้มบุตร 
2.  ผูท่ี้มีโรคทางผิวหนงัท่ีท าให้สีผิวมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะจุด เช่น ผิวหนงัอกัเสบ 

ด่างขาว มีสิวอกัเสบบนใบหน้า หรือมีรอยผื่นคนั ผื่นแพผ้ิวหนังตรงบริเวณท่ีจะตอ้งวดั Melanin 
Index 

3.  ผูท่ี้แพย้า N-acetyl cysteine หรือเกิดอาการขา้งเคียงอยา่งรุนแรงระหวา่งการวจิยั 
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3.5  เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลกิจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) 
1.  ระหว่างการศึกษา อาสาสมคัรมีการเปล่ียนแปลงอาชีพหรือพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ

การสัมผสัแสงแดดท่ีเปล่ียนไปอยา่งชดัเจน 
2.  ผูท่ี้ไดรั้บการรักษาดว้ยวธีิอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับสีผวิใหข้าวข้ึน 
3.  ผูท่ี้ตอ้งการออกจากการวจิยั 

 
3.6  การด าเนินการวจัิยและเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1.  ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัคณะ

วทิยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการวิจยั 
2.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

พร้อมโครงร่างเคร่ืองมือวิจัยและหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะ
วทิยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อประกาศรับอาสาสมคัรเขา้ร่วมการวจิยั 

3.  พิจารณารับอาสาสมคัรท่ีเขา้เกณฑ์ตามขอ้ก าหนด (Inclusion Criteria) จนครบตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ คือ 40 คน 

4.  แนะน าตัวกับกลุ่มตัวอย่างเพื่ อขอความร่วมมือในการเข้าโครงการ ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ วตัถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์และผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กับผูร่้วมโครงการ การเก็บข้อมูลเป็นความลับ เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั อาหารเสริมท่ีกลุ่มตัวอย่าง 
จะไดรั้บ รวมทั้งการตรวจวดัผวิดว้ยหวัวดั Mexameter 

5.  ผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งซกัถามไดจ้นหมดขอ้สงสัย ก่อนให้กลุ่มตวัอยา่ง
ตดัสินใจ เขา้ร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่มีการบงัคบัและผูว้ิจยัให้เวลาส าหรับการตดัสินใจโดย 
ไม่เร่งรัด 

6.  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการ ใหเ้ซ็นช่ือยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมให้
ทั้งพยานลงนามก ากบั 

7.  ผูว้จิยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดจ านวน 40 คน และให้ผูช่้วย
วจิยัสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Simple random sampling) โดยจบัฉลากแบบ
ไม่แทนท่ี จนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน 

8.  ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ประวติัการสัมผสัแสงแดด และวดั Melanin Index ก่อนเร่ิมท าการทดลอง โดยท าการวดัทั้งหมด  
6 บริเวณของผวิหนงั ทั้งในส่วนท่ีสัมผสัแสงแดดบ่อย และส่วนท่ีไม่สัมผสัแสงแดดบ่อย ไดแ้ก่ 
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บริเวณทีสั่มผสัแสงแดดบ่อย (Sun-exposed areas) 4 จุด  

• ใบหน้าข้างขวาและข้างซ้าย โดยวดัจากหางตาทั้ งสองข้างลงมาท่ีโหนกแก้ม 
ในแนวด่ิงเป็นระยะ 2.5 เซนติเมตร 

• ดา้นนอกของแขนขวา และแขนซ้าย (Extensor surface of forearms) โดยวดัท่ีจุด
เหนือข้ึนมาจากปุ่มกระดูกปลายแขน (Ulna styloid process) 7 เซนติเมตร 

บริเวณทีไ่ม่สัมผสัแสงแดดบ่อย (Sun-protected areas) 2 จุด 

• ดา้นในของตน้แขนขวา และตน้แขนซ้าย (Upper inner arms) โดยวดัท่ีจุดต ่ากว่า
รักแร้ลงมา 7 เซนติเมตร  
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2.5    2.5    

 
ภาพที ่3.5 ต าแหน่งบนใบหนา้ท่ีวดั melanin index 

 

7    

7    

Front Back

 
 
ภาพที ่3.6 ต าแหน่งบนแขนท่ีวดั melanin index 

 
9.  ถ่ายภาพใบหน้าและแขนทั้ งสองข้าง ตรงบริเวณท่ีวดั Melanin Index ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทุกคน 
10.  ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามแผนการวจิยั  
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ก ลุ่มทดลอง ได้ รับ  N-acetyle cysteine ชนิด รับประทานขนาด  450 มิ ล ลิก รัม 
รับประทานวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 เม็ด ก่อนอาหาร โดยจดัใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัไดรั้บในปริมาณส าหรับ
รับประทาน 4 สัปดาห์ หลงัจากนั้นเม่ือครบสัปดาห์ท่ี 1, 2, และ 3 ผูว้ิจยัจะโทรศพัทไ์ปสอบถามถึง
อาการผดิปกติ และความสม ่าเสมอในการรับประทานยา  

กลุ่มควบคุม ไดรั้บยาหลอก (placebo) ท่ีไม่มีผลขา้งเคียงต่อร่างกาย ลกัษณะเมด็ยาและ
บรรจุภณัฑ์เหมือนกันกับกลุ่มทดลอง ในปริมาณส าหรับรับประทาน 4 สัปดาห์ และโทรศพัท์
ติดตามอาการเช่นเดียวกบักลุ่มทดลอง เม่ือครบสัปดาห์ท่ี 1, 2 และ 3 
 ก่อนครบก าหนดสัปดาห์ท่ี 4 เป็นเวลา 2 วนัผูว้ิจยัจะโทรศพัท์ไปยืนยนัการนัดหมาย
กบัผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทุกคนใหม้ารับการตรวจวดัหลงัส้ินสุดระยะเวลาการวิจยั 

ทุกคนสามารถโทรศพัท์มาหาผูว้ิจยัเพื่อปรึกษาอาการผิดปกติ หรือข้อสงสัยต่าง ๆ  
ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการวิจยัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และใช้ Application Line สร้างกลุ่มรวมสมาชิก
ของผูเ้ข้ารับการวิจยัทั้ งหมด เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว โดยผูว้จิยัจะเปิดแจง้เตือนการสนทนาใน application ไวต้ลอด 24 ชัว่โมง 

10.  เม่ือครบ 4 สัปดาห์ วดั Melanin Index ของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทั้ง 2 กลุ่มอีกคร้ัง ถ่ายภาพ
ใบหนา้และแขนทั้งสองขา้ง ตรงบริเวณท่ีวดั สอบถามอาการขา้งเคียง และประเมินความพึงพอใจ
โดยใชแ้บบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลท่ีได ้เพื่อสรุปผลการทดลอง 
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ภาพที ่3.7  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 
  

รับอาสาสมคัรเขา้ร่วมท าการวจิยั จ  านวน 40 คน 

สุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นโดยแบ่งเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(Simple random sampling) 

กลุ่มทดลอง 20 คน กลุ่มควบคุม 20 คน 

วดั melanin index ก่อนเร่ิมท าการทดลอง โดยท าการวดัทั้งหมด 6 บริเวณของผวิหนงั  ไดแ้ก่ 
ใบหนา้ขา้งขวา ใบหนา้ขา้งซ้าย แขนขวาดา้นนอก แขนซา้ยดา้นนอก ตน้แขนขวาดา้นใน และ

ตน้แขนซา้ยดา้นใน 

ไดรั้บ N-acetyl cysteine  
วนัละ 1,800 มิลลิกรัม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ไดรั้บยาหลอก (placebo) 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ไดรั้บการโทรศพัทติ์ดตามอาการ และผลขา้งเคียงระหวา่งการวจิยัเม่ือครบ 1, 2 และ 3 สัปดาห์ 

• วดั melanin index ของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทั้ง 2 กลุ่มอีกคร้ัง 
• ตรวจวดัความพึงพอใจ และผลขา้งเคียงอีกคร้ังดว้ยแบบสอบถาม 

เม่ือครบระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
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3.7  การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลองของอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี ซ่ึงผูว้ิจยัไดสิ้ทธิ

ของผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัจึงก าหนดแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลและด าเนินกิจกรรมเพื่อพิทกัษสิ์ทธิ
กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

1.  ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษยจ์ากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.  สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมวิจยั โดยก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บทราบขอ้มูล รายละเอียดต่าง ๆ ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การไดรั้บสิทธิของกลุ่มตวัอยา่งเช่น สิทธิท่ีจะไม่ไดรั้บอนัตราย สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลอยา่ง
เปิดเผยทั้งบวกและลบ สิทธิท่ีจะตดัสินใจดว้ยตวัเอง สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกปิดช่ือ รักษาความลบั
ส่วนบุคคล สามารถถอนตวัจากโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา หลงัจากไดรั้บทราบขอ้มูลจากเอกสาร
และการอธิบายอย่างชัดเจน ผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้ซักถาม และให้เวลาตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
ดว้ยตนเองโดยไม่มีการบงัคบั 

3.  ผูว้ิจยัช้ีแจงตวัอย่างให้ทราบถึงรายละเอียด การเขา้ร่วมโครงการ สิทธิท่ีจะไดรั้บ
จากการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

4.  ลงนามใบยินยอม ให้เซ็นช่ือยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมให้พยานลงนาม
ก ากบั 

5.  ขณะอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวจิยั จะอยูใ่นความรับผดิชอบของผูว้จิยั 
6.  ภายหลงัการเสร็จส้ินโครงการวิจยั ผูว้ิจยัจะแจง้ผลการวิจยั พร้อมทั้งการปฏิบติัตวั

ดูแลท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือส้ินสุดโครงการวิจัย ผู ้วิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้ทั้ งก่อนและหลังทดลองมาท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล จากนั้นท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 
Version 21 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางคลินิก วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความเขม้ของสีผิวด้วย Mean Melanin Index ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการโดยใช้ paired-t-test ตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ี 
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 2.1  กลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 2.2  ค่าเฉล่ียของระดับความเข้มของสีผิว เป็นข้อมูลท่ีอยู่ในมาตรวัดแบบ

อตัราส่วน (Ratio Scale) 
 2.3  ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 
3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเขม้ของสีผิวท่ีเปล่ียนไป ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นอิสระต่อกัน  
ใชส้ถิติเป็น Independent unpaired t-test ในกรณีการกระจายตวัปกติ หรือใช ้Mann Whitney U test 
กรณีการกระจายตัวไม่ปกติ  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance: 
ANOVA) โดยใชค้่าระดบัความเขม้ของสีผวิ (Mean Melanin Index) ตอนเร่ิมตน้เป็น Covariate  
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั และการอภิปรายผล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Research) โดยมีกลุ่มควบคุมและ 

อ าพรางทั้งสองฝ่าย (double-blinded, randomized, placebo-controlled trial) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ท่ีท าให้ผวิขาวในกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 40 คน เก็บขอ้มูลในช่วง
ระหวา่ง เดือนมีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2560 ท่ีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยจะเสนอผลการวจิยัและ
อภิปรายผลตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนเขา้เร่ิมโครงการวจิยั 
2. ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 
3. ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index ท่ี เป ล่ียนแปลงไปเม่ือส้ินสุดโครงการวิจัย 

เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีรับประทาน N-acetyl cysteine และกลุ่มควบคุม 
ท่ีรับประทานยาหลอก  

4. อาการขา้งเคียงท่ีพบระหวา่งเขา้ร่วมการวจิยั 
5. ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมการวจิยั 
6. การอภิปรายผลการวจิยั 

 
4.1  ผลการวจัิย 

1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เม่ือเร่ิมโครงการมีกลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัรมาเขา้ร่วมทั้งส้ิน 40 คน 

เป็นเพศหญิงทั้งหมด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน เม่ือส้ินสุดโครงการวิจยั
เหลือกลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ิน 37 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 19 คน และกลุ่มควบคุม 18 คน มีอายุเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกนั คือ 27.32 ปี และ 25.88 ปี ตามล าดบั โดยมีผูท่ี้ออกจากการวิจยัไป 3 คน (Dropped out rate 
7.5%) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 คน เน่ืองจากรับประทาน N-acetyl cysteine ไม่ต่อเน่ืองเพราะป่วย 
ไม่สบายระหว่างการทดลอง และกลุ่มควบคุม 2 คน เน่ืองจากเดินทางไปต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 
ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมงานวจิยัจนส้ินสุดทั้ง 37 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1  



27 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 

 กลุ่มทดลอง (N = 19) 
N-acetyl cysteine 
จ านวน (ร้อยละ) 

กลุ่มควบคุม (N = 18) 
Placebo 

จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ  หญิง 19 (100) 18 (100) 
อายุ  ค่าเฉล่ีย(ปี) 
    ต ่าสุด – สูงสุด (SD) 

27.32 
20 – 35 (5.22) 

25.88 
20 – 33 (4.11) 

การศึกษา  
    ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
6 (31.58) 

12 (63.16) 
1 (5.26) 

 
5 (27.78) 

11 (61.11) 
2 (11.11) 

ศาสนา 
    พุทธ 
    คริสต ์
    อิสลาม 
    อ่ืน ๆ 

 
17 (89.47) 
2 (10.53) 

0 
0 

 
16 (88.89) 
2 (11.11) 

0 
0 

อาชีพ 
    พนกังานประจ า/ขา้ราชการ 
    ธุรกิจส่วนตวั 
    นกัศึกษา 
    อ่ืน ๆ  

 
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 ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัยระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้ independent t-test 

จากการเปรียบเทียบ Melanin Index ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเร่ิมการวิจยั 
พบว่าทั้ง 6 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ใบหน้าขา้งซ้าย ใบหน้าขา้งขวา ตน้แขนขา้งซ้ายดา้นใน ตน้แขนขา้งขวา
ด้านใน ปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก และปลายแขนข้างขวาด้านนอก มีค่า Mean Melanin Index  
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.2 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ก็จะพบวา่บริเวณ
ตน้แขนด้านในทั้งขา้งซ้ายและข้างขวาซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมกัจะไม่ค่อยสัมผสัแสงแดด (sun-protected 
area) จะมีสีผิวขาวท่ีสุด รองลงมาคือบริเวณใบหนา้ และบริเวณแขนดา้นนอกตามล าดบั ซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่ีมกัจะสัมผสัแสงแดดบ่อย (sun-exposed area) 

 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบค่า melanin index ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเร่ิมการ
วจิยั 
 

บริเวณท่ีท าการวดั 
กลุ่มทดลอง 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุม 
melanin index: Mean (SD) 

n = 18 
p-value 

ใบหนา้ขา้งซา้ย 198.47 (20.68) 196.94 (21.44) 0.826 

ใบหนา้ขา้งขวา 199.11 (19.53) 197.78 (21.89) 0.847 

ตน้แขนขา้งซา้ยดา้นใน 177.58 (19.69) 178.50 (20.37) 0.890 

ตน้แขนขา้งขวาดา้นใน 176.05 (19.94) 178.39 (27.99) 0.771 

แขนขา้งซา้ยดา้นนอก 221.47 (21.13) 220.50 (23.66) 0.896 

แขนขา้งขวาดา้นนอก 225.32 (22.14) 222.89 (28.59) 0.774 
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ภาพที ่4.1 กราฟเปรียบเทียบค่า Melanin Index ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเร่ิมการวิจยั 
 
 

3. ผลการเปรียบเทียบ  melanin index ที่ เปลี่ยนแปลงไปเม่ือส้ินสุดโครงการวิจัย 
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองที่รับประทาน N-acetyl cysteine และกลุ่มควบคุม  
ทีรั่บประทานยาหลอก 

3.1  บริเวณใบหน้าข้างซ้าย 
จากการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณใบหน้าขา้งซ้ายท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีระยะเวลา  

4 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าในกลุ่มทดลองท่ีได้รับ N-acetyl cysteine มีค่า 
Mean Melanin Index ลดลง 9.89 แตกต่างจากก่อนเร่ิมการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.001) 
ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มข้ึน 1.00 ซ่ึงไม่แตกต่างจากก่อนเร่ิม
การทดลอง (p=0.668) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณใบหน้าด้านซ้าย ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม 
 

เวลา 

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ  
N-acetyl cysteine 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ  
Placebo 

melanin index: Mean (SD) 
n = 18 

p-value 

ก่อนการทดลอง 198.47 (20.68) 196.94 (21.44) 0.826 

หลงัการทดลอง 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 

 

 
ภาพที ่4.2 กราฟเปรียบเทียบค่า Melanin Index บริเวณใบหนา้ดา้นซา้ย ก่อนและหลงัการทดลอง 
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3.2  บริเวณใบหน้าข้างขวา 
ส่วนในบริเวณใบหน้าขา้งขวา พบว่าในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ N-acetyl cysteine มีค่า Mean 

Melanin Index ลดลง 7.58 แตกต่างจากก่อนเร่ิมการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.007)  
ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มข้ึน 0.17 ซ่ึงไม่แตกต่างจากก่อนเร่ิม
การทดลอง (p=0.945) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณใบหน้าด้านขวา ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม 
 

เวลา 

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ  
N-acetyl cysteine 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ  
Placebo 

melanin index: Mean (SD) 
n = 18 

p-value 

ก่อนการทดลอง 199.11 (19.53) 197.78 (21.89) 0.847 

หลงัการทดลอง 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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ภาพที ่4.3 กราฟเปรียบเทียบค่า melanin index บริเวณใบหนา้ดา้นขวา ก่อนและหลงัการทดลอง 

 
จากตารางท่ี 4.3 และ 4.4 จะเห็นได้ว่าผลการเปล่ียนแปลงของ Melanin Index ในกลุ่ม

ทดลอง เม่ือเปรียบเทียบดว้ย pair t-test มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เหมือนกนัทั้งใบหน้าขา้ง
ซ้าย และใบหน้าข้างขวา แสดงว่าผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ส่งผลให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสีผิวท่ีขาวข้ึนบริเวณใบหน้าได้ แต่เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ด้วยสถิติ independent t-test ผลการเปล่ียนแปลงหลังการทดลองยงัไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p=0.166 และ 0.345) เพราะยงัมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหวา่ง
การทดลอง เน่ืองจากตอ้งการใหอ้าสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการทดลอง ไดใ้ชชี้วติประจ าวนัตามปกติ 

3.3  บริเวณต้นแขนข้างซ้ายด้านใน 
จากการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณต้นแขนข้างซ้ายด้านใน ซ่ึงเป็นส่วนของ

ร่างกายท่ีมักจะไม่โดนแสงแดด  (sun-protected area) พบว่าเม่ือส้ินสุดโครงการวิจัยท่ีระยะเวลา  
4 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ N-acetyl cysteine มีค่า mean melanin index ลดลง 12.05 แตกต่างจาก
ก่อนเร่ิมการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.004) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บยาหลอกมีค่า Mean 
Melanin Index ลดลง 0.50 ซ่ึงไม่แตกต่างจากก่อนเร่ิมการทดลอง (p=0.945) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณต้นแขนข้างซ้าย ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม 
 

เวลา 

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ  
N-acetyl cysteine 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ  
Placebo 

melanin index: Mean (SD) 
n = 18 

p-value 

ก่อนการทดลอง 177.58 (19.69) 178.50 (20.37) 0.890 

หลงัการทดลอง 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 

 

 
ภาพที ่4.4 กราฟเปรียบเทียบค่า melanin index บริเวณตน้แขนขา้งซา้ย ก่อนและหลงัการทดลอง 
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3.4  บริเวณต้นแขนข้างขวาด้านใน 
เม่ือศึกษาบริเวณตน้แขนดา้นขวาดา้นใน พบว่าในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ N-acetyl cysteine  

มีค่า Mean Melanin Index ลดลง 9.11 แตกต่างจากก่อนเร่ิมการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.011) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มข้ึน 1.56 ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
ก่อนเร่ิมการทดลอง (p=0.647) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบ melanin index บริเวณต้นแขนข้างขวา ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม 
 

เวลา 

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ  
N-acetyl cysteine 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ  
Placebo 

melanin index: Mean (SD) 
n = 18 

p-value 

ก่อนการทดลอง 176.05 (19.94) 178.39 (27.99) 0.771 

หลงัการทดลอง 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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ภาพที ่4.5 กราฟเปรียบเทียบค่า melanin index บริเวณตน้แขนขา้งขวา ก่อนและหลงัการทดลอง 
     

จากตารางท่ี 4.5 และ 4.6 พบว่าผลการเปล่ียนแปลงของ Melanin Index ในกลุ่มทดลอง 
เม่ือเปรียบเทียบดว้ย pair t-test มีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเหมือนกนัท่ีบริเวณตน้แขนดา้นใน 
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (p=0.004 และ 0.011 ตามล าดบั) แสดงว่าผลของการรับประทาน N-acetyl 
cysteine ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสีผิวท่ีขาวข้ึนบริเวณต้นแขนด้านในได้ คล้ายกับผลการ
ทดลองในข้อท่ี 3.1 และ 3.2 ท่ีบริเวณใบหน้าทั้ งสองข้าง แต่เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง  
และกลุ่มควบคุม ผลการเปล่ียนแปลงหลังการทดลองยงัไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p=0.803 และ 0.647) 

3.5 บริเวณปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก 
จากการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณปลายแขนขา้งซ้ายดา้นนอก ซ่ึงเป็นส่วนของ

ร่างกายท่ีมกัจะโดนแสงแดดบ่อย ๆ (sun-exposed area) พบว่าเม่ือส้ินสุดโครงการวิจยัท่ีระยะเวลา  
4 สัปดาห์  ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับ N-acetyl cysteine มี ค่า Mean Melanin Index ลดลง 4.42 ซ่ึ งไม่
แตกต่างจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.222) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บยาหลอกมีค่า 
Mean Melanin Index เพิ่มข้ึน 0.83 ซ่ึงก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (p=0.768)  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณปลายแขนขา้งซา้ยดา้นนอก ระหวา่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 

เวลา 

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ  
N-acetyl cysteine 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ  
Placebo 

melanin index: Mean (SD) 
n = 18 

p-value 

ก่อนการทดลอง 221.47 (21.13) 220.50 (23.66) 0.896 

หลงัการทดลอง 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 กราฟเปรียบเทียบค่า Melanin Index บริเวณปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก ก่อนและหลัง 
การทดลอง 
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3.6  บริเวณปลายแขนข้างขวาด้านนอก 
เม่ือศึกษาบริเวณปลายแขนด้านขวาด้านนอก พบว่าในกลุ่มทดลองท่ีได้รับ N-acetyl 

cysteine มีค่า Mean Melanin Index ลดลง 5.00 ซ่ึงไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p=0.118) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับยาหลอกมีค่า Mean Melanin Index เพิ่มข้ึน 0.22 ซ่ึงก็ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั (p=0.926) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index บริเวณปลายแขนขา้งขวาดา้นนอก ระหวา่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  
       

เวลา 

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ  
N-acetyl cysteine 

melanin index: Mean (SD) 
n = 19 

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ  
Placebo 

melanin index: Mean (SD) 
n = 18 

p-value 

ก่อนการทดลอง 225.32 (22.14) 222.89 (28.59) 0.774 

หลงัการทดลอง 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 

 



38 

 
ภาพที่ 4.7 กราฟเปรียบเทียบค่า Melanin Index บริเวณปลายแขนข้างขวาด้านนอก ก่อนและหลัง 
การทดลอง 

 
จากตารางท่ี 4.7 และ 4.8 พบว่าผลการเปล่ียนแปลงของ Melanin Index ในกลุ่มทดลอง 

บริเวณแขนดา้นนอกขา้งซ้ายและขา้งขวา มีค่าลดลงจากก่อนการทดลองไม่มากนัก ซ่ึงไม่พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.222 และ 0.118 ตามล าดบั) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีรับประทาน
ยาหลอก ค่า melanin index หลังการทดลอง ก็ยงัมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกับก่อนการทดลองและไม่ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.768 และ 0.926 ตามล าดบั) แสดงวา่ผลของการรับประทาน 
N-acetyl cysteine ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสีผิวบริเวณแขนด้านนอก ทั้งขา้งซ้ายและขา้งขวาให้ขาว 
ข้ึนได ้แตกต่างจากผลการทดลองในขอ้ท่ี 3.1 ถึง 3.4 ท่ีผลการรับประทาน N-acetyl cysteine ท าใหสี้ผิว
บริเวณใบหนา้ขา้งซา้ย ใบหนา้ขา้งขวา ตน้แขนขา้งซา้ยดา้นใน และตน้แขนขา้งขวาดา้นในขาวข้ึนได ้

จากผลการทดลองทั้งหมดตั้งแต่ขอ้ท่ี 3.1 ถึง 3.6 เม่ือเปรียบเทียบค่า Mean Melanin Index 
ก่อนและหลงัการทดลอง เฉพาะในกลุ่มทดลอง พบว่ามีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีบริเวณ 
ใบหนา้ขา้งซา้ย ใบหนา้ขา้งขวา ตน้แขนขา้งซา้ยดา้นใน และตน้แขนขา้งขวาดา้นใน แต่เม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลบัไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มอยู่
เลย ดงัแสดงในภาพท่ี 4.8 ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะว่า การทดลองในคร้ังน้ียงัมีปัจจยัอีกหลายอยา่งท่ีไม่ได้
ควบคุมในระหว่างการศึกษาวิจยั เช่น พฤติกรรมการสวมใส่เส้ือผา้ปกปิดบริเวณแขน พฤติกรรม 
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การทาครีมกันแดด จ านวนชั่วโมงการสัมผสัแสงแดดในแต่ละวนั กิจวตัรประจ าวนัท่ีต้องออกไป
กลางแจง้หรือตอ้งสัมผสัแสงแดด  

 

 
ภาพที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบค่า Melanin Index ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังส้ินสุด 
การวจิยั 

 
ผูว้ิจยัพบขอ้สังเกตอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ผลการทดลองในบริเวณใบหน้า ซ่ึงโดยปกติ

เป็นบริเวณท่ีมกัจะสัมผสัแสงแดดบ่อย (sun-exposed area) ให้ผลแตกต่างจากผลการทดลองบริเวณ
ปลายแขนดา้นนอก ทั้งท่ีเป็นบริเวณท่ีมกัจะสัมผสัแสงแดดบ่อยเหมือนกนั แสดงว่าน่าจะมีพฤติกรรม
หรือปัจจยัอย่างอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบ ผูว้ิจยัจึงได้สอบถามอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการทดลอง เพื่อเก็บ
ข้อมูลยอ้นหลัง ซ่ึงพบว่าในกลุ่มทดลองจ านวน 19 คน มีอาสาสมัครจ านวน 17 คนท่ีมีพฤติกรรม
เหมือนกันคือ ทาครีมกันแดดท่ีใบหน้าเป็นประจ าทุกวนั แต่ไม่ได้ทาครีมกันแดดท่ีบริเวณแขน  
ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการทดลองบริเวณใบหน้า ไปคล้ายคลึงกบับริเวณตน้แขนด้านในท่ีเป็น
บริเวณท่ีมกัจะไม่ค่อยสัมผสัแสงแดดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว (sun-protected area) และในอาสาสมคัร
กลุ่มทดลอง ยงัมีขอ้สังเกตอีก 1 รายท่ีมีพฤติกรรมไม่ทาครีมกนัแดดเลย และมีกิจวตัรท่ีสัมผสัแสงแดด
บ่อยกว่าปกติเน่ืองจากไปเท่ียวทะเล ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลอง พบว่าอาสาสมคัรรายน้ีมีค่า 
Melanin Index เพิ่มข้ึน หรือมีสีผิวท่ีคล ้าข้ึนในทุกบริเวณท่ีท าการวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินหน่ึง
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ในปี ค.ศ. 2009 โดยทีมนักวิจยัจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนัและญ่ีปุ่น ท่ีกล่าวถึงการสัมผสัแสงแดด 
อยา่งต่อเน่ือง วา่จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีสีผิวเขม้ข้ึนได ้จากปริมาณเม็ดสีเมลานินท่ีเพิ่มข้ึน
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (Coelho et al, 2009) 

4. อาการข้างเคียงทีพ่บระหว่างเข้าร่วมการวจัิย 
จากการติดตามอาการขา้งเคียงระหว่างการเขา้ร่วมการวิจยัของอาสาสมคัร โดยวิธีการ

ติดตามทางโทรศพัท์ท่ีระยะเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห์ และการติดตามจากการสัมภาษณ์ในสัปดาห์ท่ี 4 
พบวา่ในกลุ่มควบคุม ไม่มีอาการขา้งเคียงใด ๆ เกิดข้ึน แต่ในกลุ่มทดลง พบอาสาสมคัรมีอาการคล่ืนไส้ 
1 ราย โดยเกิดในวนัท่ี 2 ของการรับประทาน N-acetyl cysteine เกิดหลงัจากรับประทานไปไดป้ระมาณ 
30 นาที แต่เป็นเพียงไม่นาน อาการไม่รุนแรง และหายไปไดเ้อง ซ่ึงอาสาสมคัรรายน้ีสามารถเขา้ร่วม
การวจิยัต่อจนครบ 4 สัปดาห์ และไม่มีอาการขา้งเคียงอ่ืน ๆ เกิดข้ึนอีก ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.9 อาการขา้งเคียงท่ีพบระหวา่งการเขา้ร่วมการวิจยั 
 

อาการไม่พึง
ประสงค ์

กลุ่มทดลอง n=19 
รับประทาน N-acetyl cysteine 

กลุ่มควบคุม n=18 
รับประทานยาหลอก 

ไม่มีผลขา้งเคียง มีผลขา้งเคียง ไม่มีผลขา้งเคียง มีผลขา้งเคียง 
คล่ืนไส้  1 ราย (5.26%) +  
อาเจียน +  +  
ใจสั่น/หวัใจเตน้
เร็ว 

+ 
 

+ 
 

ผืน่/คนั +  +  
นอนไม่หลบั +  +  
จุกแน่นทอ้ง +  +  
ทอ้งผกู +  +  
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5. ความพงึพอใจในการเข้าร่วมการวจัิย 
จากการสอบถามอาสาสมคัรดว้ยแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการเขา้ร่วมการวจิยั 

โดยมีค าถาม 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1.  ท่านรู้สึกพึงพอใจการเปล่ียนแปลงของสีผวิหลงัส้ินสุดงานวจิยัหรือไม่ 
2.  ท่านรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการเขา้ร่วมการวจิยัในคร้ังน้ีหรือไม่ 
ผลการสอบถามเป็นไปดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการเขา้ร่วมการวจิยั 

 
กลุ่มทดลอง n=19 

รับประทาน N-acetyl cysteine 

ค าถาม 
ไม่

พอใจ 
อยา่งยิง่ 

ค่อนขา้ง 
ไม่พอใจ 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
พอใจ 

พอใจ 
อยา่งยิง่ 

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจการเปล่ียนแปลงของสี
ผวิหลงัส้ินสุดงานวจิยัหรือไม่ 

  5 
(26.32%) 

10 
(52.63%) 

4 
(21.05%) 

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการเขา้
ร่วมการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ 

  
 

8 
(42.11%) 

11 
(57.89%) 

กลุ่มควบคุม n=18 
รับประทานยาหลอก 

ค าถาม 
ไม่

พอใจ 
อยา่งยิง่ 

ค่อนขา้ง 
ไม่พอใจ 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
พอใจ 

พอใจ 
อยา่งยิง่ 

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจการเปล่ียนแปลงของสี
ผวิหลงัส้ินสุดงานวจิยัหรือไม่ 

  11 
(61.11%) 

5 
(27.78%) 

2 
(11.11%) 

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการเขา้
ร่วมการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ 

  
 

5 
(27.78%) 

13 
(72.22%) 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการทดลอง ด้วยค าถามท่ีว่า  
ท่านรู้สึกพึงพอใจการเปล่ียนแปลงของสีผวิหลงัส้ินสุดงานวจิยัหรือไม่ โดยมีค าตอบใหเ้ลือกเป็นล าดบั
ขั้น  5 ค าตอบ ไดแ้ก่ ไม่พอใจอยา่งยิ่ง ค่อนขา้งไม่พอใจ เฉย ๆ ค่อนขา้งพอใจและพอใจอยา่งยิ่ง พบวา่ 
ในกลุ่มอาสาสมคัรท่ีอยูใ่นกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 รู้สึกพึงพอใจกบัผลการเปล่ียนแปลงของ 
สีผิวท่ีสังเกตเห็นได้เอง (ให้ค  าตอบว่าค่อนข้างพึงพอใจ ร้อยละ 52 รวมกับท่ีให้ค  าตอบว่าพึงพอใจ 
อย่างยิ่ง ร้อยละ 21) แตกต่างจากอาสาสมคัรในกลุ่มควบคุมท่ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 61 รู้สึกเฉย ๆ กับ 
ผลการเปล่ียนแปลงของสีผิว แต่ก็ยงัมีอาสาสมคัรจ านวนหน่ึงท่ีอยูใ่นกลุ่มควบคุมท่ีให้ค  าตอบวา่รู้สึก
พึงพอใจ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะอาสาสมคัรไม่ทราบว่าตนเองได้รับประทาน N-acetyl cysteine หรือ 
ยาหลอก แต่อาจสังเกตการเปล่ียนแปลงด้วยตนเอง หรือรู้สึกดีข้ึนด้วยการสัมผ ัสด้วยตนเอง  
โดยไม่เก่ียวกบัผลของยา 

ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมของการเขา้ร่วมการวิจยั อาสาสมคัรส่วนใหญ่ก็รู้สึกพึง
พอใจท่ีไดรั้บการดูแลระหวา่งเขา้ร่วมการวจิยั และการติดตามก่อนและหลงัเขา้ร่วมการวจิยัเป็นอยา่งดี 
 
4.2  การอภิปรายผลการวจัิย 

จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีกล่าวว่า กลุ่มทดลองท่ี รับประทาน N-acetyl cysteine  
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีสีผิวขาวข้ึนกว่ากลุ่มควบคุมท่ีรับประทานยาหลอก พบว่าเม่ือส้ินสุดการวิจยั  
การเปล่ียนแปลงของ Mean Melanin Index ภายในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียลดลงมากกวา่กลุ่มควบคุม แต่
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว พบการลดลงของ Mean Melanin Index ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบดว้ย pair t-test ก่อนและหลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง ท่ี 4 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
ใบหนา้ดา้นซ้าย (p<0.001) ใบหนา้ดา้นขวา (p=0.007) ตน้แขนขา้งซ้ายดา้นใน (p=0.004)  และตน้แขน
ขา้งขวาด้านใน (p=0.011) ซ่ึงบริเวณใบหน้านั้นเป็นส่วนท่ีมกัจะสัมผสัแสงแดดบ่อย (sun-exposed 
area) ส่วนบริเวณตน้แขนดา้นในเป็นส่วนท่ีมกัจะไม่ค่อยโดนแสงแดด (sun-protected area) ส่วนอีก 2 
ต าแหน่งคือ แขนขา้งซ้าย และแขนขา้งขวา ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมกัจะสัมผสัแสงแดดบ่อย (sun-exposed 
area) ค่า Melanin Index ท่ีลดลงยงัไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.222 และ p=0.118 
ตามล าดบั)  

จากการผลการทดลองดงักล่าว บริเวณของผิวหนงัท่ีมีสีผิวขาวข้ึน ไดแ้ก่ บริเวณตน้แขน
ด้านในซ่ึงเป็นส่วนท่ีมกัจะไม่ค่อยโดนแสงแดด (sun-protected area) และบริเวณใบหน้าซ่ึงถือเป็น
บริเวณท่ีมกัจะสัมผสัแสงแดดบ่อย (sun-exposed area) แต่บริเวณแขนดา้นนอกซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมกัจะ
สัมผสัแสงแดดบ่อยเช่นกนั กลบัพบวา่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจึงพยายาม
หาสาเหตุท่ีอาจจะท าให้ผลการทดลองของบริเวณใบหน้าและบริเวณแขนดา้นนอก ไดผ้ลแตกต่างกนั 
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หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมยอ้นหลงัจากกลุ่มทดลองจ านวน 19 คน เก่ียวกบัพฤติกรรม
การทาครีมกนัแดด ก็พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจท่ีมีความแตกต่างกนัชดัเจนว่ามีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจ  านวน 17 คน  
ท่ีทาครีมกนัแดดท่ีใบหน้าเป็นประจ า แต่ไม่ทาครีมกนัแดดท่ีแขนเลย ส่วนอีก 1 คน ทาครีมกนัแดด 
ท่ีใบหน้าและแขนเป็นประจ า และอีก 1 คน ไม่ทาครีมกนัแดดท่ีใบหนา้หรือแขนเลย ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูล
ของกลุ่มทดลอง 17 คน ท่ีทาครีมกันแดดท่ีใบหน้าเป็นประจ า แต่ไม่ทาครีมกันแดดท่ีแขน  
มาเป รียบ เที ยบผลค่ า Melanin Index ก่อนและหลังการวิจัย  จะพบว่าค่ า  Mean Melanin Index  
ท่ีระยะเวลา 4 สัปดาห์นั้ น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบด้วย paired t-test  
ท่ี 4 ต าแหน่ง ได้แก่ ใบหน้าข้างซ้าย (p<0.001) ใบหน้าข้างขวา (p=0.006) ต้นแขนข้างซ้ายด้านใน 
(p=0.008)  และตน้แขนขา้งขวาดา้นใน(p=0.019)  ไดผ้ลดงัปรากฏในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบ Melanin Index ของอาสาสมคัร 17 คน ท่ีมีพฤติกรรมทาครีมกนัแดด 
ท่ีใบหนา้เป็นประจ า แต่ไม่ทาครีมกนัแดดท่ีแขน ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

บริเวณท่ีท าการวดั 
ก่อนเร่ิมการทดลอง 

Mean melanin index (SD) 
n = 17 

หลงัส้ินสุดการทดลอง 
Mean melanin index 

(SD) 
n = 17 

p-value 

ใบหนา้ขา้งซา้ย 196.65 (19.38) 186.82 (19.43) <0.001 

ใบหนา้ขา้งขวา 196.88 (17.17) 189.29 (18.91) 0.006 

ตน้แขนขา้งซา้ยดา้นใน 175.82 (19.78) 163.88 (22.13) 0.008 

ตน้แขนขา้งขวาดา้นใน 174.47 (19.89) 165.76 (24.63) 0.019 

แขนขา้งซา้ยดา้นนอก 221.00 (20.46) 216.35 (27.71) 0.213 

แขนขา้งขวาดา้นนอก 225.06 (20.47) 220.24 (24.11) 0.124 

 
จากข้อสังเกตดังกล่าว ผู ้วิจ ัยคิดว่าในอนาคตควรต้องท าการศึกษาเพิ่ม เติมว่าการ

รับประทาน N-acetyl cysteine ร่วมกบัการทาครีมกนัแดดเป็นประจ า จะช่วยให้เห็นผลลพัธ์ของสีผิว 
ท่ีขาวข้ึน ไดดี้กวา่การรับประทาน N-acetyl cysteine เพียงอยา่งเดียวหรือไม่  
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และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของอาสาสมัครทั้ งหมด  
ด้วยสถิติ  independent t-test หลังเข้าร่วมการวิจัย พบว่าค่ า Mean Melanin Index ทั้ ง 6 ต าแหน่ง  
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ใบหน้าขา้งซ้าย (p=0.116)  ใบหน้าขา้งขวา (p=0.345)  
ตน้แขนข้างซ้ายด้านใน (p=0.084)  ต้นแขนข้างขวาด้านใน (p=0.113)  ปลายแขนข้างซ้ายด้านนอก 
(p=0.606)  และปลายแขนขา้งขวาดา้นนอก (p=0.748)  ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะวา่ นอกเหนือจากพฤติกรรม
การทาครีมกันแดดแล้ว การทดลองในคร้ังน้ีก็ยงัมีปัจจยัอีกหลายอย่างท่ีไม่ได้ควบคุมในระหว่าง 
การศึกษาวิจยั เช่น พฤติกรรมการสวมใส่เส้ือผา้ปกปิดบริเวณแขน จ านวนชัว่โมงการสัมผสัแสงแดด 
ในแต่ละวนั กิจวตัรประจ าวนัท่ีตอ้งออกไปกลางแจง้หรือตอ้งสัมผสัแสงแดด 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาวิจยัในปี 2006 ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของเม็ดสีผิวภายหลงั
การสัมผสัแสงท่ีมีรังสียูวีเอ และยูวีบี เป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 2 สัปดาห์ ซ่ึงจะท าให้มีปริมาณเม็ดสี 
เมลานินเพิ่มมากข้ึนทั้งชนิด Eumelanin และ Pheomelanin อยา่งชดัเจนในสัปดาห์ท่ี 3 (Miyamura et al, 
2006) ส่งผลให้สีผิวท่ีมองเห็นไดมี้ความเขม้มากข้ึน ซ่ึงน่าจะสัมพนัธ์กบัการทดลองในงานวิจยัคร้ังน้ี  
ท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ใช้ชีวิตประจ าวนัตามปกติ และทาครีมกันแดดตามพฤติกรรมเดิมของแต่ละคน  
ซ่ึงบริเวณแขนด้านนอก เป็นบริเวณท่ีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัส่วนใหญ่ ไม่ไดท้าครีมกนัแดด จึงอาจส่งผลให้มี 
สีผวิท่ีเขม้จากการสัมผสัแดดอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการทดลองผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ในคร้ังน้ียงัมีความคลา้ยคลึงกบั
งานวิจยัในประเทศไทยท่ีเคยศึกษาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงการศึกษาทดลองผล
ของการรับประทาน Glutathione ท่ีช่วยท าให้ผิวขาวข้ึน (Arjinpathana et al, 2010) ท่ีพบว่าเม่ือส้ินสุด
การทดลอง หากเปรียบเทียบภายในกลุ่มท่ีได้รับ Glutathione ด้วยสถิติ pair t-test มีค่า Melanin Index 
ลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้ง 6 ต าแหน่ง ซ่ึงอาจเป็นเพราะการทดลองน้ีมีอาสาสมคัรเป็นกลุ่ม
นักศึกษาแพทย์ทั้ งหมด ท าให้มีเคร่ืองแบบการแต่งกายและการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีเหมือน ๆ กัน 
กล่าวคือ มีโอกาสออกไปสัมผสัแสงแดดนอ้ยมาก เพราะใชเ้วลาอยูใ่นโรงพยาบาลตลอดทั้งวนั  
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Research) โดยมีกลุ่มควบคุม
และอ าพรางทั้งสองฝ่าย (double-blinded, randomized, placebo-controlled trial) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ท่ีท าให้ผวิขาวโดยผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นอาสาสมคัร
ท่ีเขา้ตามเกณฑก์ารคดัเลือกเขา้มาศึกษา (Inclusion Criteria) จ  านวน 40 คน ซ่ึงเป็นเพศหญิงทั้งหมด 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน เม่ือส้ินสุดโครงการวิจยัเหลือกลุ่มตวัอย่าง
ทั้ งส้ิน 37 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 19 คน และกลุ่มควบคุม 18 คน  ช่วงอายุของอาสาสมัคร  
อยูร่ะหวา่ง 20-35  ปี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ N-acetyl cysteine ชนิดแคปซูลรับประทานขนาด  
450 มิลลิกรัม และยาหลอก (placebo) ซ่ึงมีลกัษณะทางกายภาพ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมือนกนั และ
วัด ค่า melanin index หัวว ัด  MexameterTM ซ่ึ งประกอบกับ เค ร่ือง Cutometer® dual MPA 580 
(Courage & Khazaka) 

ก่อนเร่ิมการทดลอง ผลการเปรียบเทียบ Mean Melanin Index ระหว่างกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติทั้ ง 6 ต าแหน่งท่ีจะท าการวดั ได้แก่ 
ใบหนา้ขา้งซ้าย ใบหนา้ขา้งขวา ตน้แขนขา้งซ้ายดา้นใน ตน้แขนขา้งขวาดา้นใน ปลายแขนขา้งซ้าย
ดา้นนอก และปลายแขนขา้งขวาดา้นนอก 

เร่ิมการทดลองโดยให้อาสาสมคัรกลุ่มทดลองรับประทาน N-acetyl cysteine และให้
อาสาสมคัรกลุ่มควบคุมรับประทานยาหลอก หลงัครบระยะเวลา 4 สัปดาห์ เม่ือเปรียบเทียบ Mean 
Melanin Index ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังเข้าร่วมการวิจัยด้วยสถิติ pair t-test พบว่าการ
เป ล่ียนแปลงของ Mean Melanin Index ในก ลุ่มทดลอง ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางส ถิ ติ  
ท่ี  4 ต าแหน่ง ได้แก่ ใบหน้าด้านซ้าย (p<0.001) ใบหน้าด้านขวา (p=0.007) ต้นแขนข้างซ้าย 
(p=0.004) และตน้แขนขา้งขวา (p=0.011) 

และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองท่ีรับประทาน N-acetyl cysteine กับกลุ่ม
ควบคุมท่ีรับประทานยาหลอก โดยใช้สถิติ independent t-test พบว่าค่า Mean Melanin Index ทั้ ง  
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6 ต าแหน่ง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ใบหน้าขา้งซ้าย (p=0.116) ใบหน้าขา้ง
ขวา (p=0.345) ตน้แขนขา้งซ้ายดา้นใน (p=0.084) ตน้แขนขา้งขวาดา้นใน (p=0.113) ปลายแขนขา้ง
ซ้ายดา้นนอก (p=0.606) และปลายแขนขา้งขวาดา้นนอก (p=0.748) ซ่ึงในอนาคต ควรท าการศึกษา
วจิยัเพิ่มเติมโดยควบคุมปัจจยัอยา่งอ่ืนเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการสวมใส่เส้ือผา้ปกปิดบริเวณแขน 
พฤติกรรมการทาครีมกนัแดด จ านวนชัว่โมงการสัมผสัแสงแดดในแต่ละวนั และกิจวตัรประจ าวนั 
ท่ีตอ้งออกไปกลางแจง้หรือตอ้งสัมผสัแสงแดด เป็นตน้ 

การวิจัยในคร้ังน้ี  ได้แสดงให้ เห็นว่า การรับประทาน N-acetyl cysteine มีความ
ปลอดภยั ไม่มีผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงเกิดข้ึนระหว่างการทดลอง และจากการส ารวจความพึงพอใจ 
ของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการทดลอง พบว่า อาสาสมคัรท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ร้อยละ 52  
พึงพอใจกบัผลการเปล่ียนแปลงของสีผิวท่ีสังเกตเห็นไดเ้อง แตกต่างจากอาสาสมคัรในกลุ่มควบคุม
ท่ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 61 รู้สึกเฉย ๆ กบัผลการเปล่ียนแปลงของสีผวิ 

 
 

5.2  ข้อจ ากดัในการวจัิย 
การทดลองคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวจิยัในมนุษย ์และมีขอ้จ ากดัดงัน้ี 
1.  อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการศึกษาวิจัยยงัมีจ  านวนไม่มาก เน่ืองจากข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ 
2.  การเก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสีผิว ด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคมถึง 

เดือนเมษายน 2560 ซ่ึงมีช่วงเวลาท่ีคาบเก่ียวกบัวนัหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ซ่ึงอาสาสมคัรบางคน  
ก็ได้เดินทางท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสัมผสัแสงแดดมากกว่าชีวิตประจ าวนัปกติ  
ในท่ีท างานหรือในสถานศึกษา 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาทดลองในกลุ่มตัวอย่างท่ี มีขนาดใหญ่ ข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ท่ีน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

2. ในการศึกษาทดลองขั้นต่อไป ควรท าการทดลองท่ีควบคุมตวัแปรท่ีส าคญัเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่ การสวมใส่เส้ือผา้ปกปิดบริเวณแขน การทาครีมกนัแดด จ านวนชัว่โมงการสัมผสัแสงแดด 
ในแต่ละวนั และกิจวตัรประจ าวนัท่ีต้องออกไปกลางแจ้งหรือต้องสัมผสัแสงแดดการใช้ครีม 
กนัแดดหรืออาจแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบระหวา่งการรับประทาน N-acetyl cysteine ร่วมกบัการทาครีม
กนัแดด เปรียบเทียบกบัการรับประทาน N-acetyl cysteine เพียงอยา่งเดียว แต่ไม่ทาครีมกนัแดด 
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3.  ควรมีการศึกษาทดลองในเพศชายเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ 
สีผวิท่ีอาจแตกต่างกนั ระหวา่งเพศชายและหญิง 

4.  ควรมีการติดตามหลงัการทดลอง หลงัจากท่ีหยุดรับประทาน N-acetyl cysteine  
ไปแลว้ วา่สีผวิมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
 



บรรณานุกรม 
  



49 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ศศิธร สุริยะพรหม. (2552). พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงามและ

ดูแลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบณัฑิต). เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

กนกวรรณ ทองร่ืน. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของ
ผู้ บริโภคในจังหวัดสระบุ รี  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

วิชญา ภิรมยร์ส และ ศรุตา แจ่มดวง. (2553). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
(การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สันติ จตุราวิชานนัท์, เทพ เฉลิมชยั, และมนตรี อุดมเพทายกุล. (2558). การศึกษาประสิทธิภาพของ
ยาเมด็กลูตาไธโอนชนดิ รับประทานในการลดระดับสีผิว (การประชุมวิชาการปัญญา
ภิวฒัน์ คร้ังท่ี 5, พฤษภาคม 2558). นนทบุรี: สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

 
ภาษาต่างประเทศ 
Agrup G, Hansson C, Rorsman H, Rosengren E. (1982). The effect of cysteine on oxidation of 

tyrosine, DOPA, and cysteinyldopas. Arch Dermatol Res, 272, 103-115. 
Arjinpathana N, Asawanonda P. (2012). Glutathione as an oral whitening agent: a randomized, 

double-blind, placebo-controlled study. J Dermatology Treat, 23(2), 97-102. 
Chares F. Lacy, Lora L. Armstrong. (2004). Drug Information Handbook. (12th ed). P39-40. 

Ohio: Lexi-Comp. 
De Flora S, Bennicelli C, Camoirano A, et al. (1985). In vivo effects of N-acetylcysteine on 

glutathione metabolism and on the biotransformation of carcinogenic and/or 
mutagenic compounds. Carcinogenesis, 6, 1735-1745.   

Ismael Galva´n, Ghanem Ghanem and Anders P. Møller. (2012). Has removal of excess cysteine 
led to the evolution of pheomelanin?. Bioessays, 34, 565–568. 

J.R. Jara, P. Aroca, F. Solano, J.H. Martinez and J.A. Lozano. (1988). The role of sulfhydryl 
compounds in mammalian melanogenesis: effect of cysteine and glutathione upon 



50 

tyrosinase and the intermediates of the pathway. Biochimica et Biophysica Acta, 967, 
296-303. 

Kasperczyk S, Dobrakowski M, Kasperczyk A, Ostałowska A, Birkner E. (2013). The 
administration of N-acetylcysteine reduces oxidative stress and regulates glutathione 
metabolism in the blood cells of workers exposed to lead. Clin Toxicol (Phila), 
51(6), 480-486. 

Malathi M, Thappa DM. (2013). Systemic skin whitening/lightening agents: What is the 
evidence?. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 79, 842-846. 

Mary J. Holmay, Melissa Terpstra,  Lisa D. Coles, Usha Mishra, Matthew Ahlskog,  Gülin Öz,  
James C. Cloyd, and Paul J. Tuite. (2013). N-acetylcysteine Boosts Brain and Blood 
Glutathione in Gaucher and Parkinson’s Diseases. Clin Neuropharmacol, 36(4), 
103–106. 

Miller L F, Rumack B F. (1983). clinical safety of high oral dose of acetylcysteine. Article in 
seminars in oncology. 

Munisamy Malathi, Devinder M Thappa. (2013). Systemic skin whitening/lightening agents: 
What is the evidence?. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 79, 842-846. 

Nico P. M. Smit, Hans Van der Meulen ,Henk K. Koerten, Ria M. Kolb , A. Mieke Mommaas, 
Eef G. W. M . Lentjes, and Stan Pavel. (1997). Melanogenesis in Cultured 
Melanocytes can be Substantially Influenced by L-Tyrosine and L-Cysteine. The 
Journal of Investigative Dermatology, Vol 109.  

P.J. Matts, P.J. Dykes and R. Marks.  (2007). The distribution of melanin in skin determined in 
vivo. British Journal of Dermatology, 156, 620-628. 

Rajagopal V Sekhar, Sanjeet G Patel, Anuradha P Guthikonda, Marvin Reid, Ashok 
Balasubramanyam, George E Taffet, and Farook Jahoor. (2011). Deficient synthesis 
of glutathione underlies oxidative stress in aging and can be corrected by dietary 
cysteine and glycine supplementation. Am J Clin Nutr, 94, 847–853. 

Rajagopal V Sekhar, Sanjeet G Patel, Anuradha P Guthikonda, Marvin Reid, Ashok 
Balasubramanyam, George E Taffet, and Farook Jahoor. (2011). Deficient synthesis 
of glutathione underlies oxidative stress in aging and can be corrected by dietary 
cysteine and glycine supplementation. Am J Clin Nutr, 94, 847–853. 



51 

Sergio G. Coelho, Wonseon Choi, Michaela Brenner, Yoshinori Miyamura, Yuji Yamaguchi, 
Rainer Wolber, Christoph Smuda, Jan Batzer, Ludger Kolbe, Shosuke Ito, Kazumasa 
Wakamatsu, Barbara Z. Zmudzka, Janusz Z. Beer, Sharon A. Miller, and Vincent J. 
Hearing. (2009). Short- and long-term effects of ultraviolet radiation on the 
pigmentation of human skin. J Investig Dermatol Symp Proc, 14(1), 32–35. 

Shosuke Ito. (2003). A Chemist’s View of Melanogenesis. Pigment Cell Res, 16, 230–236. 
Sjodin K, Nilsson E, Hallberg A, Tunek A. (1989). Metabolism of N-acetyl-l-cysteine. Biochem 

Pharm, 38, 3981-3985.  
Sonthalia S, Daulatabad D, Sarkar R. (2016). Glutathione as a skin whitening agent: Facts, myths, 

evidence and controversies. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 82, 262-272.  
Suzie Lavoie, Micah M Murray, Patricia Deppen, Maria G Knyazeva, Michael Berk, Olivier 

Boulat, Pierre Bovet, Ashley I Bush, Philippe Conus, David Copolov, Eleonora 
Fornari, Reto Meuli, Alessandra Solida, Pascal Vianin, Michel Cue´nod, Thierry 
Buclin and Kim Q Do. (2008). Glutathione Precursor, N-Acetyl-Cysteine, Improves 
Mismatch Negativity in Schizophrenia Patients. Neuropsychopharmacology, 33, 
2187–2199. 

Tseng TS, Tsai KC, Chen WC, Wang YT, Lee YC, Lu CK, Don MJ, Chang CY, Lee CH, Lin 
HH, Hsu HJ and Hsiao NW. (2015). Discovery of Potent Cysteine-Containing 
Dipeptide Inhibitors against Tyrosinase: A Comprehensive Investigation of 20 × 20 
Dipeptides in Inhibiting Dopachrome Formation. J Agric Food Chem, 63(27), 6181-
6188. 

Yoshinori Miyamura, Sergio G. Coelho, Rainer Wolber, Sharon A. Miller, Kazumasa 
Wakamatsu, Barbara Z. Zmudzka, Shosuke Ito, Christoph Smuda, Thierry Passeron, 
Wonseon Choi, Jan Batzer, Yuji Yamaguchi, Janusz Z. Beer and Vincent J. Hearing. 
(2006). Regulation of human skin pigmentation and responses to ultraviolet 
radiation. Pigment Cell Res, 20, 2–13 

 



ภาคผนวก 
  



53 

 

ภาคผนวก ก 
แบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมการวจิยั 
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แบบบันทกึข้อมูลผู้เข้าร่วมการวจัิย 
วนัท่ี.......เดือน....................พ.ศ. ....... 
รหสัประจ ำตวัผูเ้ขำ้ร่วมกำรวิจยั 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 อายุ                    ปี 
1.2 สถานภาพสมรส 

1.โสด     2.สมรส 
3.หมำ้ย     4.หยำ่ร้ำง/แยก   

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
1. ต  ่ำกวำ่ปริญญำตรี    2.ปริญญำตรี  
3. สูงกวำ่ปริญญำตรี   

1.4 ศาสนา  
1.พุทธ     2.คริสต ์ 
3.อิสลำม    4.อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

1.5 อาชีพ  
1.พนกังำนประจ ำ/ขำ้รำชกำร  2.ธุรกิจส่วนตวั 
3.นกัศึกษำ    4.อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

  
1.6 โรคประจ าตัว 

1.ไม่มี      2.มี (ระบุ)................................................ 
  
1.7 ประวตัิการแพ้ยา  

1.ไม่มี      2.มี (ระบุ)................................................ 
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ผลการตรวจวดัค่า Melanin index ทีต่ าแหน่งต่าง ๆ  
 

ต ำแหน่งท่ีวดั Melanin index 
ก่อนกำรทดลอง (0 WK) 

Melanin index 
หลงักำรทดลอง (4 WK) 

ใบหนำ้ขำ้งขวำ   
ใบหนำ้ขำ้งซำ้ย   
แขนขวำดำ้นนอก   
แขนซำ้ยดำ้นนอก   
ตน้แขนขวำดำ้นใน   
ตน้แขนซำ้ยดำ้นใน   

 
อำกำรขำ้งเคียงท่ีพบระหวำ่งเขำ้ร่วมกำรวิจยั  จำกกำรติดตำมอำกำร เม่ือครบ 1 สัปดำห์ 

 คล่ืนไส้     อำเจียน 
ใจสั่น/หวัใจเตน็เร็ว   ผืน่/คนั   
ไม่มีอำกำรผดิปกติ   มีอำกำรอ่ืน ๆ 

(ระบุ)............................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
อำกำรขำ้งเคียงท่ีพบระหวำ่งเขำ้ร่วมกำรวิจยั  จำกกำรติดตำมอำกำร เม่ือครบ 2 สัปดำห์ 

 คล่ืนไส้     อำเจียน 
ใจสั่น/หวัใจเตน็เร็ว   ผืน่/คนั   
ไม่มีอำกำรผดิปกติ   มีอำกำรอ่ืน ๆ (ระบุ)...........................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
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อำกำรขำ้งเคียงท่ีพบระหวำ่งเขำ้ร่วมกำรวิจยั  จำกกำรติดตำมอำกำร เม่ือครบ 3 สัปดำห์ 
 คล่ืนไส้     อำเจียน 

ใจสั่น/หวัใจเตน็เร็ว   ผืน่/คนั   
ไม่มีอำกำรผดิปกติ   มีอำกำรอ่ืน ๆ 

(ระบุ)............................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
อำกำรขำ้งเคียงท่ีพบหลงัส้ินสุดกำรวจิยัในสัปดำห์ท่ี 4  

 คล่ืนไส้     อำเจียน 
ใจสั่น/หวัใจเตน็เร็ว   ผืน่/คนั   
ไม่มีอำกำรผดิปกติ   มีอำกำรอ่ืน ๆ 

(ระบุ)............................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าร่วมการวจัิย 
 

ค ำถำม 
ไม่

พอใจ
อยำ่งยิง่ 

ค่อนขำ้ง
ไม่พอใจ 

เฉย ๆ  
ค่อนขำ้ง
พอใจ 

พอใจ
อยำ่งยิง่ 

1. ท่ำนรู้สึกพอใจกำรเปล่ียนแปลงของสีผวิ
หลงัส้ินสุดงำนวจิยัหรือไม่ 

     

2. ท่ำนรู้สึกพอใจในภำพรวมของกำรเขำ้
ร่วมกำรวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ 

     

 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
ใบยนิยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวจิยั 
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ใบยนิยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย (Consent form) 
โครงการวจัิยเร่ือง การศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ทีท่ าให้ผวิขาว 

 
 

วนัท่ีใหค้  ำยนิยอม วนัท่ี ......... เดือน ........................พ.ศ. .................  
 

ก่อนท่ีจะลงนำมในใบยนิยอมใหท้ ำกำรวจิยัน้ีขำ้พเจำ้ .......................................................... 
.................................. ได้รับกำรอธิบำยจำกผูว้ิจยัถึงวตัถุประสงค์ของกำรวิจยั  วิธีกำรวิจยั ขอ้เสีย
อนัตรำยท่ีอำจเกิดจำกกำรวจิยั รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรวิจยัอยำ่งละเอียด และมีควำมเขำ้ใจ
ดีแลว้ ซ่ึงผูว้จิยัไดต้อบค ำถำมต่ำง ๆ ท่ีสงสัยดว้ยควำมเตม็ใจไม่ปิดบงัซ่อนเร้น จนขำ้พเจำ้พอใจและ
เขำ้ร่วมโครงกำรน้ีดว้ยควำมสมคัรใจ และขำ้พเจำ้มีสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกเขำ้ร่วมกำรวิจยัโดยไม่ไดรั้บ
ผลกระทบใด ๆ จำกกำรเขำ้รับบริกำร และไม่จ  ำเป็นตอ้งช้ีแจงเหตุผลในกำรยกเลิกเขำ้ร่วมโครงกำร 
ทั้งน้ีผูว้จิยัรับรองวำ่จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัขำ้พเจำ้เป็นควำมลบัโดยจะน ำเสนอผลกำรวิจยัใน
ภำพรวมเท่ำนั้น นอกจำกน้ีผูว้ิจยัรับรองวำ่หำกเกิดอำกำรไม่พึงประสงคอ์นัใดท่ีมีสำเหตุมำจำกกำร
วิจยัดงักล่ำว ขำ้พเจำ้จะได้รับกำรช่วยเหลือโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งส้ิน โดยหำกมีข้อสงสัย
สำมำรถติดต่อผู ้รับผิดชอบโครงกำรน้ี คือ  นำยแพทย์เนติวุธ คณำคร  ได้ท่ี เบอร์โทรศัพท์ 
0935256424 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

ขำ้พเจำ้ได้อ่ำนขอ้ควำมขำ้งตน้แล้ว และมีควำมเขำ้ใจดีทุกประกำรและได้ลงนำมในใบ
ยนิยอมน้ีดว้ยควำมเตม็ใจ  

 
 

ลงนำม ........................................................ ผูย้นิยอม 
 (.....................................................) 
 
ลงนำม ........................................................ พยำน 
 (.....................................................) 
 
ลงนำม ........................................................ พยำน 
 (.....................................................) 
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เอกสารช้ีแจงข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย 
(Patient or subject information sheet) 

 
ช่ือโครงการ  การศึกษาผลของการรับประทาน N-acetyl cysteine ที่ท าให้ผวิขาว  
ช่ือผู้วจัิย  นายแพทย์เนติวุธ คณาคร นักศึกษาเวชศาสตร์ชะลอวยั ช้ันปีที ่2  

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  
สถานทีศึ่กษา  มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 
 
กำรศึกษำคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของกำรรับประทำน  N-acetyl cysteine ท่ีมีผล 

ต่อกำรเปล่ียนแปลงของสีผิว และศึกษำผลข้ำงเคียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรรับประทำน N-acetyl 
cysteine เพื่อเป็นทำงเลือกส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรเปล่ียนแปลงสีผิว ให้สำมำรถเลือกผลิตภณัฑ์ชนิด
รับประทำน ท่ีปลอดภยั ไม่มีผลขำ้งเคียง และไดผ้ลในกำรเปล่ียนแปลงสีผิวให้ขำวข้ึน สำมำรถ
น ำไปต่อยอดเพื่อพฒันำผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของสีผวิได ้

ส่ิงท่ีผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัจะไดรั้บ และจะตอ้งปฏิบติัในโครงกำรน้ี ไดแ้ก่ 
1.  ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั จะไดรั้บกำรตรวจวดัผิว โดยเคร่ืองวดัระดบัเมลำนินใตผ้ิวหนัง โดยวดั  

6 ต ำแหน่ง ไดแ้ก่ ใบหนำ้ขำ้งขวำ ใบหนำ้ขำ้งซำ้ย แขนขวำดำ้นนอก แขนซำ้ยดำ้นนอก ตน้แขนขวำ
ดำ้นใน และตน้แขนซำ้ยดำ้นใน ทั้งก่อนและหลงัเขำ้ร่วมกำรวจิยั 

2.  ผู ้เข้ำร่วมวิจัย จะได้รับประทำน N-acetyl cysteine หรือยำหลอก เป็นระยะเวลำ  
4 สัปดำห์ โดยในกลุ่มท่ีได้รับยำหลอกนั้ น เม่ือจบกำรศึกษำวิจัย จะได้รับ N-acetyl cysteine  
เช่นเดียวกลบักลุ่มทดลองกลบัไปรับประทำนเอง 

3.  ผูว้ิจยัจะขออนุญำตในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวท่ำนเพื่อประกอบในกำร
รำยงำน ผลกำรวิจยั ประกอบดว้ย กำรประเมินขอ้มูลเก่ียวกบั อำยุ เพศ โรคประจ ำตวั เพื่อประกอบ
ผลกำรวเิครำะห์งำนวจิยั 

4.  ผูว้จิยัจะขออนุญำตถ่ำยภำพผวิหนงั ตรงบริเวณท่ีตอ้งตรวจวดัผวิ 
อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำรน้ี หำกท่ำนมีภำวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ จำกกำร 

เข้ำร่วมโปรแกรม ท่ำนสำมำรถหยุดกำรเข้ำร่วมโครงกำรน้ีได้ตลอดเวลำ หำกท่ำนมีข้อสงสัย  
ท่ำนสำมำรถสอบถำมผู ้วิจ ัยคือ  นำยแพทย์เนติวุธ คณำคร  ได้ท่ี เบอร์โทรศัพท์  0935256424  
ไดต้ลอดเวลำ ขอ้มูลในกำรวจิยัน้ี จะเก็บเป็นควำมลบั โดยขอ้มูลต่ำง ๆ จะใส่รหสัเป็นตวัเลข ผูว้ิจยั
เท่ำนั้นท่ีจะเขำ้ถึงขอ้มูลน้ีได ้ผูว้ิจยัจะน ำไปวิเครำะห์และน ำเสนอในภำพรวม  และน ำผลท่ีไดจ้ำก
กำรวจิยัสรุปเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำและแนวทำงกำรรักษำต่อไป  
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จึงเรียนมำเพื่อขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรเขำ้ร่วมงำนวจิยั หำกท่ำนยนิดีโปรดกรุณำ
เซ็นตช่ื์อในเอกสำรใหค้วำมยินยอมเขำ้ร่วมโครงกำรท่ีแนบมำน้ีดว้ย  
 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 
นำยแพทยเ์นติวธุ คณำคร 

ผูว้จิยั 
 
 
ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนเอกสำรช้ีแจงแนะน ำแลว้มีควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดของงำนวิจยัอยำ่งครบถว้นและ
ลงนำมดว้ยควำมสมคัรใจ  

 
ลงนำม .................................................(ผูเ้ขำ้ร่วมวจิยั) 

.................................................) 
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ภาคผนวก ค 
ผลการทดลองค่าดชันีเมลานินของผู้เข้าร่วมการวจิยั 
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ตารางแสดงผลการทดลองค่า melanin index ของผู้เข้าร่วมการวจัิย 
 

ล ำดบั กลุ่ม แกม้ซำ้ย  
(ก่อน) 

แกม้ซำ้ย  
(หลงั) 

แกม้ขวำ 
(ก่อน) 

แกม้ขวำ 
(หลงั) 

ตน้แขน 
ซำ้ย 
(ก่อน) 

ตน้แขน  
ซำ้ย 
(หลงั) 

ตน้แขน 
ขวำ 
(ก่อน) 

ตน้แขน 
ขวำ  
(หลงั) 

ปลำยแขน 
ซำ้ย  
(ก่อน) 

ปลำยแขน 
ซำ้ย  
(หลงั) 

ปลำยแขน 
ขวำ  
(ก่อน) 

ปลำยแขน 
ขวำ  
(หลงั) 

1 ทดลอง 213 208 215 215 178 170 167 156 246 270 264 269 
2 ควบคุม 164 186 167 179 165 160 161 175 246 234 232 235 
3 ทดลอง 181 189 192 189 194 183 204 183 219 214 222 227 
4 ทดลอง 242 221 234 222 208 166 180 184 247 251 261 270 
5 ควบคุม 196 204 229 215 214 195 243 204 262 275 316 315 
6 ควบคุม 185 190 175 162 141 135 136 133 179 210 193 206 
7 ทดลอง 184 162 192 166 175 171 169 169 186 174 201 192 
8 ทดลอง 174 174 162 152 149 148 153 144 246 226 226 202 
9 ทดลอง 191 187 195 185 155 113 144 104 209 162 235 200 

10 ควบคุม 195  NA 192  NA 177  NA 170  NA 225  NA 219  NA 
11 ควบคุม 198 196 201 210 180 177 171 177 233 240 218 220 
12 ควบคุม 228 213 220 208 186 179 200 201 236 251 240 255 
13 ทดลอง 164 151 181 193 141 146 144 152 196 191 212 196 
14 ควบคุม 215 207 214 215 182 191 178 167 218 208 216 220 
15 ทดลอง 220 209 224 209 199 166 211 198 225 222 229 220 
16 ควบคุม 197 202 197 199 188 187 186 194 199 200 212 199 
17 ควบคุม 185 192 189 187 165 159 160 175 197 194 199 194 
18 ทดลอง 215 198 211 204 180 171 188 180 236 224 242 240 
19 ควบคุม 219 220 216 223 201 205 207 205 248 230 231 221 
20 ควบคุม 196 191 182 177 175 184 161 179 215 226 210 208 
21 ทดลอง 190 195 192 201 182 180 175 177 200 216 195 208 
22 ควบคุม 177 178 190 206 169 187 159 161 208 215 207 221 
23 ทดลอง 192  NA 193  NA 180  NA 176  NA 210  NA 212  NA 
24 ทดลอง 194 173 194 187 177 161 175 164 226 219 226 222 
25 ควบคุม 230 234 233 220 210 213 214 222 242 238 252 250 
26 ทดลอง 177 169 180 165 159 158 156 158 211 210 205 200 
27 ควบคุม 169 165 164 166 157 151 160 158 207 200 219 210 
28 ควบคุม 188 184 180 191 164 158 163 163 189 187 193 211 
29 ควบคุม 240 243 232 235 212 209 222 230 251 244 242 236 
30 ทดลอง 186 170 187 165 162 144 169 140 190 200 188 201 
31 ควบคุม 220  NA 218  NA 201  NA 207  NA 240  NA 241  NA 
32 ทดลอง 208 211 203 200 207 211 203 210 248 252 240 244 
33 ทดลอง 199 191 188 193 164 150 174 168 214 203 210 201 
34 ควบคุม 190 210 199 208 177 185 175 160 227 230 220 225 
35 ควบคุม 178 169 180 165 161 165 156 180 210 210 204 198 
36 ทดลอง 189 174 194 188 166 166 162 161 199 198 204 211 
37 ทดลอง 205 189 202 186 190 162 185 159 234 238 229 220 
38 ควบคุม 190 179 192 197 166 164 159 155 202 192 208 192 
39 ทดลอง 238 212 244 220 203 179 204 177 251 230 260 234 
40 ทดลอง 201 200 193 199 185 200 182 188 225 224 232 229 
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