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 เส้นขนท่ียาวและหนาเป็นปัญหาหนึ่งท่ีท าให้ขาดความม่ันใจ โดยเฉพาะบริเวณเหนือริมฝีปาก รักแร้ หน้า

แข้ง มีหลายวิธีท่ีช่วยก าจัดขน ไม่ว่าจะเป็นการถอนหรือการแวกซ์ แต่วิธีเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการก าจดัขนเพียงชั่วคราว  

การใช้ เลเซอร์ก าจัดขนยงัคงมีราคาสูง นอกจากนี้ยังพบว่าในประเทศอินเดีย ผู้หญงิชาวฮินดใูช้ผงขม้ินชันทาผิวเพื่อลด

การงอกของขน แต่วิธีนี้ในปจัจุบนัยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขม้ินชันในการชะลอการงอกของขนเทียบกับครีมเบส
ในอาสาสมัคร 

วิธีการศึกษา: อาสาสมัครจ านวน 31 ราย          ครีม         ารทาคือ สารสกัดขม้ินชันและครีมเบส โดย
ทาที่หน้าแข้งข้างละ 1 ชนิดเป็นเวลา  84 วนั ประเมินการงอกของขนและระดับของสีขนจากกล้อง dermoscope และ
โปรแกรม Image Tool ตามล าดับ  ส             าร ร       ใ   p i     -        า ร    ร ย    ย ความยาวของเสน้ขน
และระดับของสีขน 

ผลการศึกษา: ความยาวของเส้นขนของท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ย า     ย  า  ญ า       เม่ือ   ย กันใน
สัปดาห์ท่ี 4 ( p = 0.326) สัปดาห์ท่ี 8 ( p = 0.563) และสัปดาห์ท่ี 12 ( p = 0.299) แต่ผลการวัดระดับสีขนจากโปรแกรม 
Image Tool พบว่าระดับสีขนในกลุ่มท่ีทาสารสกัดขม้ินชันมีแนวโนม้สีขนอ่อนกว่าในกลุ่มท่ีทาครีมเบส  ไม่พบผล 
ข้างเคียงอาการแพ้หรือระคายเคอืงบริเวณท่ีทาสารสกัดขม้ินชนัเลย  มีเพียง 5 คน (16.67%) รายงานวา่มีอาการร้อน
วูบวาบบริเวณท่ีทาในช่วงสปัดาหแ์รก  

สรุปผล: สารสกัดจากขม้ินชันมีประสิทธิผลในการชะลอการงอกของขนไม่แตกต่างจากครีมเบส การท่ีผู้หญิง
ชาวฮินดใูช้ผงขมิน้ชันทาผวิเพื่อลดการงอกของขนนา่จะเปน็ผลจากสีของเส้นขนดูจางลง  
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ABSTRACT: 
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Background : Hairy and thick hair could potentially result in lack of self-confidence. The part of body can 
found them such as upper lip hair, armpit and shin. There are many hair removal method can remove them such as 
shaving or waxing but these too would become a very temporary solution.  Alternatively, laser hair removal which is 
said to be a permanent solution, however, the process can be very costly.  Furthermore, women of Hinduism have 
resulted to using curcumin powder to inhibit hair growth, but  this method has not yet been proven scientifically to be 
effective.  

Objectives: To compare the effectiveness in retard hair growth of Curcuma longa Linn. And base cream in 
volunteers.  

Methods: 31 volunteers were enrolled in this study. On side of the leg was applied with Curcuma longa 
cream and the other side was applied with base cream by ramdom for 84 days. The length and level of hairs color have 
been investigated by using dermoscope and Image Tool program, respectively. The paired samples T-test method was 
used for statistical analysis. 

Results: Length of hair growth was showed  no statistic significance between 2 groups( p = 0.326) at 4 
weeks, ( p = 0.563) at 8 weeks, and ( p = 0.299) at 12 weeks.  However, level of hairs color in Curcuma longa group 
were tended to fade out. No side effects or irritation on the site at applied  Curcuma longa cream. Tingling and burning 
were reported in 5 volunteers (16.67%), which applied Curcuma longa cream in the first week.  

Conclusion : The effectiveness in retard hair growth of Curcuma longa cream was showed no difference 
from base cream. A women in Hinduism  have used curcumin powder to inhibit the hair growth due to camouflage 
effect of  hair color. 
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บทน า 

ทุกวันนีไ้ม่ว่าผู้หญงิหรือผู้ชายต่างก็ต้องออกไปท างานนอกบ้าน  พบปะผู้คน  ลักษณะภายนอกเป็นสว่น

ส าคัญท่ีท าให้ผู้หญิงเกิดความม่ันใจ เส้นขนท่ียาวและหนาในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เชน่ เหนือริมฝีปาก บริเวณ
รักแร้ และหน้าแข้ง เป็นปัญหาหนึ่งท่ีท าให้ผู้หญิงขาดความม่ันใจในเรื่องความสวยงาม  นอกจากการก าจัดขนดังกล่าว
โดยการโกน หรือถอนแล้วยังมวีธีิการก าจัดขนด้วยการใชเ้ลเซอรซ์ึ่งยังคงมีราคาแพง  ดังนั้นหากสามารถน าสมุนไพรท่ี

มีสรรพคุณเหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาเปน็ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดงักล่าวได้ก็จะเปน็การดี  
เคร่ืองส าอาง  หมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาใช้กับส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือ

ส่งเสริมใหเ้กิดความสวยงาม
1
  ถือเป็นหนึ่งในวิธีการท่ีมนุษยน์ ามาใชใ้นการดูแล ร่างกายประกอบกับในปัจจุบนัมี

กระแสของการคืนสู่ธรรมชาติ สมุนไพรจงึเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ  ท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ และดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบัน    ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรมากข้ึน  
ขม้ินชัน

2 
เปน็สมุนไพรท่ีคนไทยรู้จักกันดี มีชื่อ วิทยาศาสตรว์่า Curcuma longa Linn.       ชื่อวงศ ์

Zingiberaceae ชื่อท้องถ่ิน ขม้ินแกง, ขม้ินชัน, ขม้ินหยอก, ขม้ินหัว, ขี้ม้ิน, ตายอ, สะยอ, หม้ิน  มีฤทธ์ิลดการอักเสบ 
ฤทธ์ิฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อีกท้ังยังมีการทดลองทางคลินิกในการใช้รกัษาแผล    ในอินเดียผู้หญงิชาวฮินดู3ใช้ผงขมิน้ชันทา
ผิวในการลดการงอกของขน  

วงจรของขน
4
ไม่ได้งอกตลอดเวลา แต่มีวงจรในการเจริญเติบโต  ช่วงท่ีเสน้ขนมีการเจริญเตบิโตเรียกวา่ 

anagen เป็นระยะที่ hair follicle อยู่ลึกท่ีสุดในชั้นหนงัแท้  เสน้ผมมีสีเข้ม มีหลอดเลือดมาเลีย้งมาก ด้วยกลไกท่ียัง
ไม่ทราบแน่  เม่ือสุดระยะ anagen แล้ว เส้นขนจะเข้าสู่ระยะ catagen เปน็ช่วงเวลาสัน้ ๆ 2-3 สัปดาห์ เป็นระยะที ่
hair follicle เลื่อนสูงขึน้ สีผมเริ่มจาง มีการแยกตัวออกจากหลอดเลือดท่ีมาเลี้ยง  ต่อมาเส้นขนจะเขา้ระยะสุดท้ายคือ 
telogen เป็นระยะทีเ่ส้นขนหยุดการเจริญและเลื่อนตวัขึ้นไป    เส้นขนจะอยู่ระยะนี้ประมาณ 3 เดือน ก็จะถูกเสน้ขน 
anagen ท่ีขึ้นใหม่ดันให้หลุดไป 

มีงานงานวิจัยของ Gurmel S. Sidhu และคณะ5
 พบว่าการใชส้ารสกัดจากขม้ินชันชว่ยเพิ่ม Transforming 

growth factor-β1 (TGF-β1) ในแผล ช่วยให้แผลหายเร็วขึน้ ซึ่ง TGF-β1 จะพบอยู่บริเวณ Outer root sheath 
ใน hair follicle6 จะมีบทบาทในการขัดขวางระยะเจริญเติบโตของเส้นขน (anagen) และชักน าให้เกิดระยะหยุดการ
เจริญเติบโตของเสน้ขน (Catagen) เร็วขึ้น  

การศึกษาวิจัยนี้ไดน้ าสมุนไพรคือ ขม้ินชัน ท่ีมีรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ท่ีแสดงถึงฤทธ์ิในการเพิ่ม TGF-
β1 น ามาเพื่อพัฒนาเปน็ต ารับครีมในการชะลอการงอกของขน ซึ่งจะเป็นการสง่เสริมการใชส้มุนไพรพืน้บ้าน และยัง
ช่วยลดปัญหาการงอกของขนในท่ีท่ีไม่ต้องการ   น่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อไป   จึงเปน็ท่ีมาของงานวิจัยนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขม้ินชันในการชะลอการงอกของขน   ประเมินต ารับครีมผสมสารสกัด

จากขม้ินชันในอาสาสมัคร โดยประเมินการก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ร่วมกับการประเมินประสิทธิผลใน

การชะลอการงอกของขน 
 
วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษานี้ท าในอาสาสมัครท่ี รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร  ตัง้แต่เดือนสงิหาคม ถึง

ตุลาคม พ.ศ. 2552   ขนาดตัวอยา่งท่ีเข้ารว่มการศึกษา จ านวน 32 คน     มีเกณฑ์คัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษา 
(Inclusion criteria) ดังนี ้
     1.  เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 - 60 ป ีท่ีเข้ารับการรักษาที ่ร.พ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กรุงเทพฯ 
     2. มีสุขภาพแข็งแรง  



     3. ไม่มีประวัติเป็นหอบหืด หรือภูมิแพ้ 
     4. ไม่มีผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณหน้าแข้ง 
     5. ทุกเชื้อชาต ิ
     6. ทุกสีผิว (skin type) 
เกณฑ์คัดออกอาสาสมัคร (Exclusion criteria) 
     1. หญิงท่ีก าลังตั้งครรภ์ 
     2. ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทแก้แพ้ (บริเวณท่ีจะทดสอบ) ภายในหนึ่งเดือนก่อนทดสอบ 
     3. สัมผัสแสงแดดจัด โดยไม่มีการปกป้อง (บริเวณท่ีจะทดสอบ) ภายในหนึ่งเดือนก่อนทดสอบ 
     4. ดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด 
เกณฑ์การเสนอให้เลิกจากการศึกษา 
     1. อาสาสมัครขอถอนตัวออกจากการศึกษาหรือเกิดอาการข้างเคียงอ่ืน ๆ จนไม่สามารถทนได้ 
 
ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
  1. ขออนุมัติท าการศึกษาในอาสาสมัครจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  2. ทดสอบการก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังในอาสาสมัคร ด้วยวิธี     patch test 
วิธีทดสอบ 
  1) ใช้วิธี Closed patch test ในผิวหนังของอาสาสมัครจ านวน 20 คน เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วอ่านผลการทดสอบ 
  2) โดยท าความสะอาดบริเวณท่ีจะทดสอบ(สะบักขวาด้านหลัง) และเช็ดให้แห้งด้วยแอลกอฮอล์ 
  3) เตรียมแผ่น patch โดยหยดครีมขม้ินชัน ครีมเบส ลงในช่องสี่เหลี่ยม 
  4) น าแผ่น patch มาติดบริเวณสะบักขวาด้านหลังของอาสาสมัคร 
  5) ท้ิงไว้ 48 ชั่วโมง แล้วดูผลหลังจากเปิดออกแล้วประมาณ 20 นาที (เพื่อให้สภาพผิวหนังกลับคืนสู่ปรกติ)  การ
แปรผลจะดูจากระดับความรุนแรงของผิวหนังอักเสบท่ีเกิดจากการทดสอบ โดยแบ่งเป็นระดับคะแนนดังนี้ 

  0         ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง 
+1         ขนาดท่ีท าให้ผิวหนังแดงแต่ไม่บวมนูน  
+2         ขนาดท่ีท าให้ผิวหนังแดงและบวมนูน 
+3         ขนาดท่ีท าให้ผิวหนังเป็นตุ่ม มีน้ าเหลืองขังภายใน 
+4         ขนาดท่ีท าให้ผิวหนังพองเปื่อยเป็นแผลเน่า 

  
วิธีการวิจัย ระบุวิธีท าการทดลองที่จะกระท าในคน 

1)  อาสาสมัครพบแพทย์ในวันแรกของการวิจัย (D0) โดยล้างบริเวณหน้าแข้งให้สะอาดท้ัง 2 ข้าง  แพทย์
ตรวจสภาพผิวหนังและก าหนดบริเวณของขาท่ีจะทดสอบ  จากนั้นก าจัดขนบริเวณท่ีทดสอบด้วยวิธีการแว๊กซ์ และใช้

เครื่องมือ Aramo®SG  ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดจ านวนของเส้นขนท่ีบริเวณขาท้ัง 2 ข้าง   (บริเวณของขาท่ีจะทดสอบคือ 
บริเวณท่ีวัดจากจุดต่ าสุดของกระดูกสะบ้าเข้าด้านใน 2 นิ้ว แล้วลากลงมา 5 นิ้ว)  

2)  อาสาสมัครน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อเป็นเวลา 84 วัน ในระหว่างท่ีอยู่ในการวิจัยนี้ อาสาสมัครต้องหลีกเลี่ยง
การโดนแดดแรง ๆ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวอื่น ๆ ทาบริเวณท่ีก าหนด ในระหว่างท่ีอยู่ในการวิจัยนี้ 

3)  อาสาสมัครจะได้รับไดอารี่ 1 ชุด เพื่อบันทึกการใช้ประจ าวัน รวมท้ังอาการแพ้และไม่สบายต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ หากเกิดอาการแพ้ที่รุนแรงใด ๆ  

4)  อาสาสมัครจะกลับมาพบแพทย์อีกตามท่ีนัดไว้ ( 4 , 8 , 12 สัปดาห์หลังจากเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์) เพื่อท าการ
ตรวจจ านวนเส้นขน โดยท าการตรวจวัดบริเวณเดิมท่ีเคยก าหนด ด้วย เคร่ืองมือ Aramo®SG ซึ่งเป็นเคร่ืองมือวัดจ านวน
ของเส้นขนท่ีบริเวณขาท้ัง 2 ข้าง 
 
การวิเคราะหท์างสถิต ิ



               การประเมินประสิทธิผลของครีมท่ีมีสารสกัดจากขม้ินชันโดยประเมินผลด้วย  Aramo®SG ในแง่จ านวน 
และขนาดของเส้นขนเป็นมิลลิเมตรท่ีหน้าแข้งท้ังสองข้าง   ใช้สถิติในการประเมินการลดลงของเส้นขน  

- ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติเป็น pair T-test  
- ถ้าข้อมูลไม่มีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติเป็น Wilcoxon Match Pair sign rank test  ก าหนดค่าความเชื่อม่ัน 

95% (p-value 0.05%)  
 

ผลการศึกษา 
 

ตารางที่  1  ค่า Paired Samples Test ของความยาวของเสน้ขน เม่ือเทียบครีมขม้ินชันกับครีมเบสในวนัเดียวกัน 
 

  Paired 
Differences 

    t df Sig.    
(2-tailed) 

  Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

     Lower Upper    
Pair 1 Cur_D28 - Base_D28 -.01930500 .10573784 .01930500 -.05878816 .02017816 -1.000 29 .326 

Pair 2 Cur_D56 - Base_D56 .01072600 .25322236 .04623187 -.08382878 .10528078 .232 29 .818 

Pair 3 Cur_D84 - Base_D84 .00398733 .15423087 .02815858 -.05360342 .06157809 .142 29 .888 

หมายเหต ุ Cur_D28- Base_D28  หมายถึง  เทียบความยาวของเส้นขนระหว่างครีมขม้ินชนักับครีมเบส ในวนัท่ี 28 
 
จากตารางท่ี 1 เป็นการค านวณค่าทางสถิติโดยใช้ Paired Samples T-test 
    
1. คู่แรก (Pair 1) เป็นการประเมินประสิทธิผลของครีมขม้ินชัน D28 กับครีมเบส D28  โดยการวัดความยาวของเสน้ขนเทียบ 
ในวันเดียวกัน ได้ค่า 0.326 ซึ่งมากกว่า 0.05 แปลผลได้ว่า ครีมขม้ินชันท่ีใช้ทานัน้ไม่สามารถชะลอการงอกของขนได้
อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเทียบกับครีมเบสเม่ือใช้ระยะเวลาเท่ากัน 
2.  คู่สอง (Pair 2) ก็เป็นการประเมินประสิทธิผลของครีมขม้ินชัน D56 กับครีมเบส D56  โดยใช้การวัดความยาวของเสน้ 
ขนเทียบในวนัเดียวกันเช่นกัน  ได้ค่า 0.818 ซึ่งมากกว่า 0.05 แปลผลได้ว่า ครีมขม้ินชันท่ีใช้ทานัน้ไม่สามารถชะลอการ
งอกของขนได้อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเทียบกับครีมเบสเม่ือใช้ระยะเวลาเท่ากัน 
3.  คู่สาม (Pair 3) เปน็การประเมินประสิทธิผลของครีมขม้ินชัน D84 กับครีมเบส D84 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการวิจัย  

โดย 
ใช้การวัดความยาวของเสน้ขนเทียบในวนัเดียวกันเช่นกัน  ได้ค่า 0.888  ซึ่งมากกว่า 0.05 แปลผลได้ว่า ครีมขม้ินชันท่ีใช้
ทานั้นถึงแม้ทาต่อเนื่องกันถึง 3 เดือนก็ยังไม่สามารถชะลอการงอกของขนได้อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเทียบกับครีมเบสเม่ือ
ใช้ระยะเวลาเท่ากัน 
 
 ตารางที่  2  ค่า Paired Samples Test ของความหนาของเส้นขน เม่ือเทียบครีมขม้ินชันกับครีมเบสในวันเดียวกัน 
 

  Paired 
Differences 

    t df Sig.    
(2-tailed) 



  Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

     Lower Upper    
Pair 1 Cur_D28 - Base_D28 -.00128700 .00704919 .00128700 -.00391921 .00134521 -1.000 29 .326 

Pair 2 Cur_D56 - Base_D56 .00099033 .00927803 .00169393 -.00247414 .00445481 .585 29 .563 

Pair 3 Cur_D84 - Base_D84 .00129800 .00672244 .00122734 -.00121220 .00380820 1.058 29 .299 

หมายเหต ุ Cur_D28- Base_D28  หมายถึง  เทียบความหนาของเส้นขนระหว่างครีมขม้ินชนักับครีมเบส ในวนัท่ี 28 
 
จากตารางท่ี 2 เป็นการค านวณค่าทางสถิติโดยใช้ Paired Samples T-test 
 
1. คู่แรก (Pair 1) เป็นการประเมินประสิทธิผลของครีมขม้ินชัน D28 กับครีมเบส D28  โดยการวัดความหนาของเส้นขนเทียบ
ในวันเดียวกัน ได้ค่า 0.326 ซึ่งมากกว่า 0.05 แปลผลได้ว่า ครีมขม้ินชันท่ีใช้ทานั้นไม่สามารถท าให้เส้นขนท่ีงอกขึ้นมา
ใหม่มีขนาดบางลงกว่าเดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเทียบกับครีมเบสเม่ือใช้ระยะเวลาเท่ากัน 
2. คู่สอง (Pair 2) ก็เป็นการประเมินประสิทธิผลของครีมขม้ินชัน D56 กับครีมเบส D56  โดยใช้การวัดความหนาของเส้น
ขนเทียบในวันเดียวกันเช่นกัน  ได้ค่า 0.563 ซึ่งมากกว่า 0.05 แปลผลได้ว่า ครีมขม้ินชันท่ีใช้ทานั้นไม่สามารถท าให้เส้น
ขนที่งอกขึ้นมาใหม่มีขนาดเล็กลงได้อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเทียบกับครีมเบสเม่ือใช้ระยะเวลาเท่ากัน 
3. คู่สาม (Pair 3) เป็นการประเมินประสิทธิผลของครีมขม้ินชัน D84 กับครีมเบส D84 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการวิจัย  
โดยใช้การวัดความหนาของเส้นขนเทียบในวันเดียวกันเช่นกัน  ได้ค่า  0.299  ซึ่งมากกว่า 0.05 แปลผลได้ว่า ครีม
ขม้ินชันท่ีใช้ทานั้นถึงแม้ทาต่อเนื่องกันถึง 3 เดือนก็ยังไม่สามารถท าให้เส้นขนท่ีงอกขึ้นมาใหม่มีขนาดบางลงกว่าการทา
ครีมเบสได้อย่างมีนัยส าคัญ    
 
ตารางที ่ 3  ค่าการวัดระดับความเข้มสีของเสน้ขนในอาสาสมัครเม่ือเทียบครีมขม้ินชันกับครีมเบสในสปัดาห์ท่ี 12 
วิเคราะห์โดย Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนด α = 0.05        วิเคราะห์โดย Wilcoxon Signed Ranks Test   
สรุปผลได้ว่า   ค่าความเข้มสีของเสน้ขนทีว่ัดได้ เม่ือทาครีมเบสต่อเนื่อง ณ สปัดาห์ท่ี 12 น้อยกว่า ค่าความเข้มสีของ

เส้นขนท่ีวัดไดเ้ม่ือทาครีมท่ีมีสารสกัดขม้ินชัน ณ สปัดาห์ท่ี 12 

หมายเหตุ   ค่าความเข้มสีของเส้นขนโดยวัดจากโปรแกรม  Image Tool Version 3.0 
                   ถ้าค่าเท่ากับ 0 จะมีสีเข้มท่ีสุด  และ ค่าเท่ากับ 255 จะมีสเีข้มน้อยท่ีสุด 
 

สีเข้มมากท่ีสุด <----------------------------------------------------------->  สีเข้มน้อยท่ีสุด 

       0                                      255 
 ดังนัน้ ความเข้มสีของเส้นขนด้านท่ีทาครีมสารสกัดขม้ินชัน ณ สปัดาห์ท่ี 12  มีความเข้มน้อยกวา่ (สีจาง

กว่า) ด้านท่ีทาครีมเบส ณ สปัดาห์ท่ี 12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1 ความยาวเฉลี่ยของเสน้ขนของอาสาสมัครท่ีใช้ครีมขม้ินชันกับครีมเบส 

จากกราฟดูแนวโน้มของเส้นไปในทิศทางเดียวกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ความหนาเฉลี่ยของเสน้ขนของอาสาสมัครท่ีใช้ครีมขม้ินชนักับครีมเบส 

จากกราฟดูแนวโน้มของเส้นไปในทิศทางเดียวกัน 
สรุปการวิจัย 

ผลการประเมินประสิทธิผลของต ารับในอาสาสมัครโดยการวัดความยาวและความหนาของเสน้ขนดว้ย

เคร่ือง Aramo® SG และวัดระดับสีของเส้นขนดว้ยโปรแกรม Image Tool Version 3.0 ไดผ้ลสรุปดังนี ้
1. ในการทดลองนี้ไม่มีอาสาสมัครเกิดอาการแพ้ครีมขม้ินชันท่ีทา 



2.  ความยาวและความหนาของเสน้ขนหลังจากการใช้ครีมขม้ินชัน  ให้ผลไม่แตกต่างกับครีมเบสอย่างมี
นัยส าคัญตั้งแตเ่ดือนแรกจนถึงสิน้สุดการทดลอง 

3.  ระดับความเข้มของสีขนหลงัจากการทาครีมขม้ินชัน ณ สัปดาหท่ี์ 12 ซึ่งวัดด้วยโปรแกรม Image Tool 
Version 3.0    ให้ผลแตกต่างกับครีมเบส ณ สัปดาห์ที่ 12 อย่างมีนัยส าคัญ  (Asymp. Sig.  มีค่าเทา่กับ 0.0215)  ด้าน
ท่ีทาด้วยครีมขม้ินชันจะให้ระดับสีของเส้นขนอ่อนกวา่ข้างท่ีทาดว้ยครีมเบส 

4.  มีเพียง 5 คน (16.67%) รายงานว่า มีอาการร้อนวูบวาบบริเวณท่ีทาในชว่งสปัดาห์แรก 
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