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บทคดัย่อ 

ปัจจัยที่ท  าให้เกดิร้ิวรอยมีได้หลายสาเหตุ เช่น อายุ แสงแดด มลภาวะ หรือแม้แต่การ

แสดงอารมณ์ทางใบหน้า เพ่ือที่จะรักษาร้ิวรอยที่เกิดข้ึนน้ี การใช้ครีมเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม 

และในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาสารสกัดเบต้ากลูแคนในเร่ืองของผลในการรักษาร้ิวรอยบน

ใบหน้าและผลข้างเคียงที่เกิดข้ึน โดยอาสาสมัครเพศหญิงอายุ 35-60 ปี จ านวน 24 ราย ได้รับ

การทาครีมผสมสารสกดัเบต้ากลูแคน 3% ที่คร่ึงหน่ึงของใบหน้าและทายาหลอกที่อีกคร่ึงหน่ึงของ

ใบหน้าอีกข้างหน่ึง วันละ 2 คร้ังในเวลาเช้า และ ก่อนนอน เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ผู้วิจัยประเมิน

ผลการรักษาโดยใช้เคร่ือง Visia version 6 เพ่ือวัดค่าร้ิวรอย และค่าการจัดอันดับ Percentile ที่ร้ิว

รอยบริเวณรอบดวงตา ผลการทดสอบพบว่า ใบหน้าด้านที่ทาครีมผสมสารสกัดเบต้ากลูแคน 3 % 

มีค่าร้ิวรอยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) และผลการจัดอันดับค่า Percentile อยู่ใน

อนัดับที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

หลังจบงานวิจัย อาสาสมัครพึงพอใจในครีมผสมสารสกัดเบต้ากลูแคน 3% มากกว่า

ยาหลอกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน จากการทดลองสรุปได้ว่า การทาครีมผสมสารสกัดเบต้า

กลูแคน 3% น้ัน ได้ผลในการรักษาร้ิวรอย และไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ  

 

ABSTRACT 

There are several factors lead to wrinkle problems such as aging , sunlight , 

pollution or even emotional facial expression. Many people seek for a treatment to eliminate 

wrinkles and the most popular way to reduced those wrinkles is by using facial moisturizer 

cream. Our study is focus on moisturizer with 3% Beta glucan extract. 

The purpose of this independent study is to study efficacy andside effects for 

eliminating facial wrinkles. A study group is 24 female subjects, age between 35-60 years 

old, each person will apply the moisturizer cream with 3% Beta glucan extract on half of 

their face and apply placebo cream on another side for 2 times per day, in the morning and 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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at night, continually use for 14 weeks. The evaluation has done by Visia version 6 

equipment to study the wrinkle and the percentile ranking for skin. 

The results of wrinkles test were as follows: Among subjects who use 3% Beta 

glucan extract cream, their wrinkles were significantly reduced(p<0.05) in the area of eyes 

wrinkle and the result of the percentile ranking test, there is significantly increased ranking 

(p<0.05) in the same araea. After the test was done, those subjects was significantly 

satisfied with the cream with 3% beta glucan extract more than the placebo cream. To 

summarize, using3% beta glucan extract cream is one of the efficient way for wrinkle 

treatment and there is no side effect found 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาประสทิธผิลของครีมเบต้ากลูแคนในการรักษาร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตา 

2. เพ่ือศึกษาผลข้างเคียงของการใช้ครีมเบต้ากลูแคน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ครีมเบต้ากลูแคนในการรักษา  

  

สมมุติฐานของการศึกษา  

ครีมเบต้ากลูแคนสามารถช่วยลดร้ิวรอยรอบดวงตาได้ 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มีรายงานทางวิทยาศาสตร์บ่งช้ีว่าเบต้ากลูแคนเป็น film-formimg moisturizer  

ที่น ามารักษาแผลผ่าตัด แผลไฟไหม้ ได้ผลตอบสนองที่ดีและช่วยฟ้ืนฟูรอยแผล วัตถุประสงค์คือ 

การศึกษาการซึมผ่านของBeta glucan จากข้าวโอต๊ในผิวหนังมนุษย์ และประเมิณผลทางการรักษา

ถึงประสิทธิภาพการลดลงของร้ิวรอยและรอยย่น การศึกษาเร่ืองการซึมผ่านของผิวหนังน้ีได้

ด าเนินการในผิวที่หน้าท้องของคน ใช้ 0.5 % solution Beta glucan เทยีบเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อ 

1 ตารางเซนติเมตร ผลที่ได้แสดงให้เหน็ว่า แม้จะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ แต่การซึมผ่าน

ลึกลงไปในผิวหนังลึกถึงช้ันหนังก าพร้าและหนังแท้ ผลการศึกษาทางการแพทย์โดยอาสาสมัคร 

27 คน พบว่า ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของ Beta glucanในการรักษาเร่ืองร้ิวรอยและรอยเห่ียว

ย่นบนใบหน้า  หลังจากการรักษา 8 สัปดาห์ ได้ท าการวิเคราะห์แบบdigital image ของ silicone 

replica แสดงให้เหน็ถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของร่องลึกและความยาวของร้ิวรอยรวมถึงความ

หยาบกร้าน 

งานทดลองน้ีมีการท าในมนุษย์และในหลอดทดลองได้แสดงให้เหน็ถึงประสิทธิภาพ

ของ Beta glucan ในการซึมผ่านผิวของเน้ือเย่ือมนุษย์ ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยน้ี ได้
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สนับสนุนให้ใช้Beta glucanจากข้าวโอต๊ในการท าให้ผิวหนังดูมีสุขภาพดี และใช้ในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางค์บ ารุงผิว DOI: 10.1111/j.1463-1318.2005.00268_3.x 

Beta Glucan เป็น polysaccarideที่ประกอบเป็นผนังเซลล์ ที่พบในยีสต์ เช้ือรา 

(รวมถึงเหด็) แบคที่เรียบางชนิด สาหร่าย และธัญพืช โดยBeta glucan จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันเน้ืองอก ป้องกันเบาหวาน ป้องกันการติดเ ช้ือ ลด

คอเลสเตอรอลในเลือด และช่วยเพ่ิมภมูิคุ้มกัน ซ่ึงประสิทธิภาพเหล่าน้ีได้ถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้า

น้ีแล้ว อย่างไรกด็ี การส่งเสริมสุขภาพผิวจากอนุพันธ์เบต้ากลูแคนจากธัญพืชและจุลินทรีย์ยัง

ได้รับความสนใจอยู่น้อย เพราะบทความทางวารสารมักมุ่งเน้นไปทางการท างานของสารต้าน

อนุมูลอิสระ การลดร้ิวรอย การกันรังสี UV จากแสงแดด ความสามารถในการสมานแผล ความ

ชุ่มช้ืนของผิว และเร่ืองการซึมผ่านได้ดีของเบต้ากลูแคนดังน้ันจึงมาสนใจเบต้ากลูแคนในเร่ือง

เคร่ืองส าอางค์เพราะจากคุณสมบัติในการซึมผ่านได้ดี มันยังสามารถออกฤทธิ์ได้ลึกอีกด้วย 

Copyright ©  2013 John Wiley & Sons, Ltd. 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

อาสาสมคัร 

อาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง35-60ปี มีร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตา ไม่รับประทานยา

หรืออาหารเสริมที่ต้านอนุมูลอสิระ และไม่มีประวัติแพ้อาหารและยา 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา  

1. ครีม 3 % เบต้ากลูแคนสายพันธุ ์Saccharomyces Cerevisiae 

2. ครีม placebo เพ่ือเป็นกลุ่มควบคุม 

3. เคร่ือง Visia version 6   

4. ใบประเมินความพึงพอใจ 

5. ใบบันทกึผลข้างเคียงของการรักษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. วิธกีารเกบ็ข้อมูลด้วยเคร่ือง Visia version 6  

โดยวัดร้ิวรอยจากหัวตายาวไปจนถึงหางตา ออกมา 1.5 เซนติเมตร  ที่ใบหน้าทั้ง  

2 ข้าง  ตรวจร้ิวรอยของอาสาสมัครก่อนการใช้ครีมด้วยเคร่ืองVisia version 6 และหลังจาก

อาสาสมัครใช้ครีมไปแล้ว 14 สัปดาห์ ให้ตรวจสภาพผิวด้วยเคร่ืองVisia version 6 โดยวัดค่าที่

ต าแหน่งเดิมที่ก  าหนดไว้และลงบันทกึ 

2. ให้อาสาสมัครประเมินความพึงพอใจของการรักษาร้ิวรอย โดยประเมินในสัปดาห์

ที่ 14 
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3. ให้อาสาสมัครประเมินผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังใช้ครีมเบต้า

กลูแคน โดยประเมินในสปัดาห์ที่ 14 

 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ pair t-test ที่ก  าหนดค่าความ 

เช่ือมั่น95% 

2. การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครในการใช้ครีมทั้ง 2 กลุ่ม 

3. ศึกษาผลข้างเคียงจากการใช้ครีม โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

 

ผลการวิจยั  

 ในการศึกษาผลของครีมเบต้ากลูแคนในการลดร้ิวรอยบริเวณหางตา ได้ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 24 คน เพศหญิง มีอายุ 35-60ปี โดยที่อายุเฉล่ียเท่ากับ 49.87 ปี และ 

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 7.52 โดยที่ทุกรายมีคุณสมบัติครบตามเกณฑใ์นการคัดเลือก 

ในงานวิจัยน้ีท าการศึกษาทดลองแบบ randomized, double blind control trial   

ในการทดสอบ ผู้วิจัยได้ท าการถ่ายภาพด้วยเคร่ือง visia version 6 ก่อนและหลังจากน้ันผู้วิจัยให้

อาสาสมัครทาครีม 3%เบต้ากลูแคน ที่ร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตาด้านหน่ึง และทาครีม placebo  

ที่ร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตาอกีด้านหน่ึง  

ผลทีไ่ดท้ั้งหมด รวบรวมน าเสนอเป็น 3 รูปแบบของการเปรียบเทียบ  

โดยเปรียบเทยีบเป็นนับจ านวนเส้นของร้ิวรอย (feature count) และเปรียบเทยีบการ

จัดอันดับความมีผิวที่ดูดี(percentile)โดยอิงจากค่าฐานข้อมูลรวมที่มีอายุ เพศและสีผิวเดียวกัน

จากคน 100คน  

1.  เปรียบเทียบจ านวนเส้นของร้ิวรอยและค่า percentile บริเวณร้ิวรอยรอบดวงตา

ของอาสาสมัคร ก่อนการวิจัยทั้งด้านที่จะทาครีม placebo และด้านที่จะทาครีม 3% เบต้ากลูแคน 

2. เปรียบเทียบจ านวนเส้นของร้ิวรอยและค่า percentileบริเวณรอบดวงตาของ

อาสาสมัคร บริเวณก่อนและหลังทาครีมผสมสารสกดัเบต้ากลูแคน 3%จนครบเข้าร่วมงานวิจัย 14 

สปัดาห์ 

3. เปรียบเทียบจ านวนเส้นของร้ิวรอยและค่าpercentileบริเวณรอบดวงตาของ

อาสาสมัคร บริเวณก่อนทา placebo และหลังทา placebo จนจบงานวิจัยที่ 14 สปัดาห์ 
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ผลการทดลอง 

1. การลดลงของร้ิวรอย (wrinkle) โดยใช้เคร่ือง visia version6 เปรียบเทยีบระดับ

ร้ิวรอยในช่วงระยะเวลาก่อนการวิจัยและสัปดาห์ที่ 14 ในการวิจัย โดยวัดในต าแหน่งร้ิวรอย

บริเวณรอบดวงตา 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในสปัดาห์ที่ 14 

3. ผลหรืออาการข้างเคียงที่เกดิข้ึน 

 

อภิปรายผลการทดลองค่า Percentile  

 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาในเร่ืองของการจัดอันดับ percentile บริเวณร้ิวรอยรอบ

ดวงตา หลังจากให้อาสาสมัครทาครีม 3 % เบต้ากลูแคน  มาเปรียบเทียบกับด้านที่ทาครีม 

Placebo เป็นเวลา 14 สัปดาห์ พบว่ามีผิวรอบดวงตาที่ทาครีม 3 % เบต้ากลูแคนมีค่า percentile

ที่เพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเร่ือยๆ ในสปัดาห์ต่อๆไป 

 

 
 

ภาพที ่1  แสดงการจัดอนัดับ percentile ร้ิวรอยบริเวณหางตาเปรียบเทยีบก่อนและหลังใช้ครีม 

14 สปัดาห์ ในทั้ง 2 กลุ่มวิจัย  
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สรุป 

 การมีผิวที่เรียบเนียน ไร้ร้ิวรอย เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ด้วยอายุที่มากข้ึน ส่งผล

ต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนที่สามารถสร้างได้ลดน้อยลงแต่กลับถูกท าลายมากข้ึน ท าให้ผิว

ยุบตัวเกดิร้ิวรอยและรอยเห่ียวย่นได้ โดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาที่เป็นผิวที่เกิดร้ิวรอยอย่างเหน็

ได้ชัดเจนที่สุด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดร้ิวรอยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม และจากการศึกษาวิจัยน้ี 

สรุปได้ว่า ครีม 3% เบต้ากลูแคนสามารถลดร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตาได้ดี เมื่อใช้เป็นประจ าอย่าง

ต่อเน่ือง 14 สปัดาห์ และยังไม่พบอาการข้างเคียง 
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