
การศึกษาผลการรกัษาสิว ดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑ ์Phyto-C 

     

     พญ.จงัคนภิา วิทยานุภาพยืนยง 

     ศ.ดร.พรเทพ เทียนสิวากุล 

 

บทคดัย่อ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทางเลือกในการรักษาสิว ที่สามารถลดการเกิดสิวและลดผลข้างเคียงจากยาที่ใช้

ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาผลการรักษาสิว ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C 

(PhytoCeuticals, Inc. USA) ในผู้ที่เป็นสิวระดับเลก็น้อยและปานกลาง โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ Phyto-C มี

คุณสมบัติ 4 ประการในการรักษาสิวได้แก่ ต้านเช้ือแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านสารอนุมูลอิสระและ 

ต้านการท างานของฮอร์โมนแอนโดรเจน   

วิธีด าเนินงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลองเชิงน าร่อง (Pilot Study) โดยศึกษาผู้ที่มีปัญหาสิว

ในระดับเลก็น้อยและปานกลาง ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 25 คน ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C ประเมินผลการรักษาสิวตามระบบ Leeds Revised acne grading system และใช้

เคร่ือง VISIA ประเมินสภาพผิว ทุกสัปดาห์ที่ 0, 2, 4, 6 และ 8 ใช้แบบสอบถามประเมินผลข้างเคียง 

และความพึงพอใจต่อการรักษา วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ประเมินผลการรักษาโดยดู total lesion count 

และค านวณ acne severity index เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา และ ใช้สถิติ Pair T-Test 

เปรียบเทยีบปริมาณสวิก่อน และหลังได้รับผลิตภัณฑ ์Phyto-C 

ผลการศึกษาพบว่า หลังใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์Phyto-C ต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง

มีจ านวนสิวอุดตันและสิวอักเสบแต่ละชนิดลดลงอย่างต่อเน่ือง ยกเว้นสิวอักเสบตุ่มแดงที่เร่ิมมีค่าลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่8 พบว่าความรุนแรงของสิว มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใน

ชายลดลงร้อยละ71.59 หญิงลดลงร้อยละ63.23และจ านวนสิวรวม ในชายลดลงร้อยละ72.19 หญิงลดลง

ร้อยละ62.45 และจากการประเมินด้วยเคร่ืองVISIA พบว่าสภาพผิวหน้าของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้ นในทุก

คุณลักษณะ ยกเว้นจุดด่างด าที่ผิวด้านบน ร้ิวรอยและ รอยแดง โดยสรุปกลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C มี

ประสิทธิภาพในการรักษาสิว และท าให้สภาพผิวหน้าดีขึ้ นในหลายคุณลักษณะ แต่ควรมีการศึกษาใน

ระยะเวลาที่นานข้ึน เพ่ือศึกษาผลของการยับย้ังการอักเสบในระยะยาวของสิวอักเสบตุ่มแดง ดูการ

เปล่ียนแปลงของจุดด่างด าที่ผิวด้านบน ร้ิวรอยและ รอยแดงในระยะเวลาที่นานข้ึน 

ค าส าคญั : สวิ ผลิตภัณฑ ์Phyto-C 

 

Abstract 

We have studied an alternative method of acne treatment that contains the property of 

reducing both acne and side effects commonly found in present day treatments. The purpose of the 

study was to study the effect of acne treatment with Phyto-C (PhytoCeuticals, Inc. USA), in 
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subjects with mild to moderate acne. This study used Phyto-C products, which possess 4 acne 

treatment properties: anti-bacteria, anti-inflammation, antioxidant, and anti-androgen. 

The pilot study conducted in this research used 25 subjects from Bangkok and nearby 

provinces, age 14-50, with low to moderate facial acne vulgaris. The patients were provided with 

Phyto-C skincare products. Efficacy were assessed by Leeds Revised acne grading system (1998) 

with 3-way photograph and skin condition was further assessed by VISIA Scan at Weeks 0, 2, 4, 

6, and 8. Side effects were evaluated by the doctor using questionnaires, and the patients evaluated 

treatment satisfaction. Basic information of samples (sex and status) was analyzed by descriptive 

statistics consisting of frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The result 

was measured by total lesion counts and acne severity index between before and after the treatment. 

Paired t-test was used to compare the acne quantity before and after using Phyto-C products.  

The result showed that, after 8 weeks of continuous use, patients with low to moderate 

acne vulgaris experienced reducing acne. The number of comedones acne and inflammatory acne 

has decreased continuously except for papules that began to decline significantly in week 8. The 

acne severity index (ASI) significantly decreased by 71.59% in male patients and 63.23% in 

female patients. Moreover, the total lesion count (TLC) in acne decreased significantly by 72.19% 

in male patients and 62.45% in female patients. The VISIA assessment showed that facial skin of 

the sample group has improved in all features except dark spots on the skin, wrinkles and redness. 

In summary, Phyto-C products are effective in treating acne and improving facial skin in various 

features. However, more studies in longer period of time should be conducted in order to study the 

long-term anti inflammatory effect on papules and the changes on dark spots on skin, wrinkles and 

redness for a longer period of time. 

Keyword : Acne, Phyto-C product 

 

บทน า 

สิวเป็นปัญหาผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของหน่วยของต่อมรูขุมขน และไขมัน  พบมาก

บริเวณใบหน้าและล าตัวส่วนบน พบในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น พบได้จนถึงช่วงวัย 40-50 ปี 

สวิไม่ได้เป็นโรคที่ท  าให้เกิดอันตรายถึงชีวิต แต่เป็นปัญหาที่กระทบโดยตรงทางด้านจิตใจ มีความเสี่ยงต่อ

โรคซึมเศร้ามากขึ้น 3 เท่า และมีความคิดอยากฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการรักษามาตรฐานน้ันได้ผลดี

แต่กม็ีผลข้างเคียงจากการรักษา ได้แก่ อาการระคายเคืองผิวหนัง อาการระคายเคืองกระเพาะและทางเดิน

อาหาร และการเกิดภาวะเช้ือแบคทเีรียดื้อยาปฏชีิวนะ (Whitney A, 2014)นอกจากน้ีผู้ป่วยสิวจ าเป็นที่

จะต้องรับภาระหนักส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาสิวที่เป็นโรคเร้ือรัง ทางผู้วิจัยได้หาทางเลือกในการ
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รักษาสิว ที่สามารถลดการเกิดสิวและลดผลข้างเคียงจากยาที่ใช้ในปัจจุบัน พบว่าผลิตภัณฑ์Phyto-C มี

คุณสมบัติ 4 ประการในการรักษาสวิ  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลการรักษาสิว ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C ในผู้ที่เป็นสิวระดับเลก็น้อยและปาน

กลาง 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

สิว เป็นโรคเร้ือรัง พบได้ในลักษณะต่างๆ เช่น สิวอุดตัน แบ่งเป็น สิวหัวปิด (Closed 

comedones) หรือสิวหัวเปิด (Open comedones) สิวอักเสบ ตุ่มแดง (Papules) สิวหัวหนอง (Pustules) 

สิวหัวช้าง (Nodulocystic acne) ซีสต์ (Cysts) หรือฝี (Abscess) และ รอยแผลเป็นจากสิว ได้แก่ รอย

แดง รอยด า หลุมสิว หรือ แผลนูน (Nguyen R, 2010)สาเหตุของการเกิดสิวมีหลายปัจจัย เช่น ความ

ผิดปกติของการหล่ังไขมันที่มากข้ึนของต่อมไขมัน เกิดการอุดตันของท่อไขมันและรูขุมขนท าให้เป็นสิว 

ฮอร์โมนเพศชายที่มีอทิธพิลต่อการเกดิสวิสงู และจากเช้ือแบคทเีรียโดยเฉพาะเช้ือ P.acnes จากงานวิจัยใน

ปัจจุบันเช่ือว่าสิวสามารถเกิดจากเช้ือ S. aureus ได้ด้วย โดยปัจจัยที่ท  าให้เกิดสิวมากหรือน้อย เช่น 

พันธุกรรม ระบบฮอร์โมนเคร่ืองส าอาง สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ความเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

สขุลักษณะ การใช้ยาด้วย (สชุาดา นิลก าแหง. 2556) 

เน่ืองจากการรักษามาตรฐานน้ันได้ผลดีแต่กม็ีผลข้างเคียงจากการรักษา ได้แก่ อาการระคาย

เคืองผิวหนัง อาการระคายเคืองกระเพาะและทางเดินอาหาร และการเกิดภาวะเช้ื อแบคทีเรียดื้ อยา

ปฏชีิวนะ มีการศึกษาในหลอดทดลองพบว่า P. acnes มีฟิล์ม (Biofilm) เคลือบรูขุมขน ท าให้เกิดการลด

การตอบสนองต่อยาปฏชีิวนะ (Coenye et al., 2008) ได้มีการศึกษาวิจัยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรักษาสิว 

เพ่ือน ามาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน เน่ืองจากสมุนไพรไม่ใช่ยาปฏชีิวนะ จึงไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาของเช้ือ

แบคทเีรีย ลดผลข้างเคียงของยา และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ (Kanlaya V, 2011) 

มีการศึกษาในเซลล์พบว่าพืชที่มี essential oils flavonoids alkaloids phenolic compounds มี

ฤทธิ์ในการต้านและยับย้ังเช้ือแบคทเีรียของสวิ มีฤทธิ์ต้านการอกัเสบ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซ่ึงจะมาก

หรือน้อยสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสารที่ใช้ นอกจากน้ีสารโพลีฟีนอล (Polyphenol) ในปริมาณสูง จะมี

ฤทธิ์ต้าน androgen โดยพืชหรือสมุนไพรที่สามารถรักษาสิวได้ ต้องมีคุณสมบัติ 4ประการคือ ต้านเช้ือ

แบคทเีรีย ต้านการอักเสบ ต้านสารอนุมูลอิสระและ ต้านการท างานของฮอร์โมนandrogen (Ali-Shtayeh 

et al., 2013) 

Phyto-C มีส่วนประกอบหลัก คือ Standardized Olive Leaves Extract, Vitamin B12, 

Pentapeptide, Mandelic acid, Glycolic acid, Salicylic acid, Lactic acid ซ่ึงมีคุณสมบัติในการรักษาสวิ 
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มีผลการวิจัยเกี่ยวกบัการใช้น า้มันมะกอกที่มีสารโอลีโอแคนธลัว่า สามารถป้องกัน ต้านและลด

การอักเสบได้โดยสามารถยับย้ังเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส(COX) ซ่ึงเป็นเอนไซม์กระตุ้นให้เกิดการ

อกัเสบ ( Cicerale et al., 2012) 

สารโอเลยูโรเปอิน (oleuropein) เป็นองค์ประกอบหลักของสารโพลีฟีนอลที่สกัดได้จากใบ

มะกอก มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน มีคุณสมบัติยับย้ังและท าลายของเช้ือโรค ( Uematsu et al., 2011)  

สามารถป้องกันผิวไม่ให้เป็นผ่ืนแดงที่เกิดรังสีจากแสง UVB ได้ (Perugini et al., 2008) พบว่าสารเวอร์

บาสโคไซด์อาจรวมตัวอยู่กับสารโอเลยูโรเปอินที่อยู่ในรูปของโอเลยูโรเปโอไซต์ (oleuropeosides) ซ่ึงมี

ฤทธิ์ต้านการท างานของแบคทเีรีย ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส (Qiusheng et.al., 2005) 

พบว่าสารไฮดรอกซีไทโรซอล (hydroxytyrosol) ซ่ึงเป็นสารประกอบฟีนอลในใบมะกอก เป็นสารต้าน

ออกซิเดชัน และต้านเช้ือจุลินทรีย์ (Leonardis AD & Macciola, 2008) จากการศึกษาพบสารในกลุ่มฟ

ลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นสารต้านออกซิเดชันที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้าน

การท างานของจุลินทรีย์ และยังมีฤทธิ์ลดการปลดปล่อยสารฮีสตามีนอกีด้วย (López-Lázaro M, 2009) 

มีศึกษาเร่ือง การรักษาสวิด้วยแผ่นกรดซาลิไซลิค พบว่า Salicylic Acid สามารถลดการเกิดสิว 

ช่วยลดจุดด่างด าที่เกิดจากสิวได้ มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวได้ดีกว่า benzoyl peroxide แต่พบอาการ

ข้างเคียงจากการใช้ Salicylic Acid คือ มีกลุ่มตัวอย่างบางคนเกิดอาการระคายเคือง ผิวหน้าแห้งและลอก

เป็นขุย (Zander E & Weisman S, 1992) 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบทดลองเชิงน าร่อง (Pilot Study) โดยศึกษาผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็น

สิวในระดับเล็กน้อยและปานกลาง ทั้งชาย และหญิง ที่มีช่วงอายุ 14-50 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 25 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) และให้

อาสาสมัครใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C ตามขั้นตอน ประเมินผลการรักษาสิวตามระบบ Leeds Revised 

acne grading system จากภาพถ่าย 3 มุม และใช้เคร่ือง VISIA ในการประเมินสภาพผิว ทุกสัปดาห์ที่ 0, 

2, 4, 6 และ 8 ใช้แบบสอบถามประเมินผลข้างเคียงโดยแพทย์ และตัวอาสาสมัครเอง ประเมินความพึง

พอใจต่อการรักษา ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา และประเมินผลการรักษา

โดยดู total lesion count และ acne severity index เปรียบเทยีบก่อนและหลังการรักษา โดยใช้สถิติ Pair 

T-Test  

 

 

 

 

 

 

1377



ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 

ภาพที่ 1 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 52 และเพศชาย

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48ตามล าดับ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิง ชายมีอายุ 20 ปี 

ได้แก่จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15และ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ตามล าดับ อายุเฉล่ีย

ของกลุ่มตัวอย่าง 21.08ปี โดยสรุปการศึกษาน้ีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและชายจ านวนใกล้เคียงกัน ที่อยู่

ในช่วงวัยรุ่น ซ่ึงมีเร่ืองฮอร์โมนและความเครียดจากการเรียนมากระทบได้ในช่วงการวิจัย 

 

      

คา่เฉลีย่จ าแนกตามสวิประเภทตา่ง ๆ

Error Bars show Mean +/- 1.0 SE

Bars show Means
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ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียจ านวนเมด็สวิจ าแนกตามสวิชนิดต่าง ๆ 

      Closed comedones 

Nodulocystic 

        Open comedones 

        Papules 

        Pustules 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามจ านวนแบบต่าง ๆ 

สปัดาหท่ี์  Mean  SD  P-Value  %ท่ีลดลง  

Closed comedones  

0  44.48  67.915  -  -  

2  37.52  59.642  .002*  6.96  

4  31.20  48.059  .004*  6.32  

6  24.24  40.513  .001*  6.96  

8  15.16  28.310  .001*  9.08  

Open comedones  

0  6.32  3.338  -  -  

2  5.08  2.797  .007*  1.24  

4  4.56  2.844  .001*  9.64  

6  3.76  2.146  .001*  0.8  

8  1.96  1.059  .000*  1.8  

สปัดาหท่ี์  Mean  SD  P-Value  %ท่ีลดลง  

Papules  

0  4.48  2.931  -  -  

2  4.36  3.414  .889  0.12  

4  5.84  3.912  .052  1.48  

6  4.56  2.678  .913  1.28  

8  3.08  1.998  .040*  1.48  

Pustules  

0  7.36  5.203  -  -  

2  5.32  4.220  .066  2.04  

4  4.24  3.307  .014*  1.08  

6  2.40  2.179  .000*  1.84  

8  1.60  1.384  .000*  0.8  

Nodulocystic acne  

0  6.24  5.293  -  -  

2  4.68  3.520  .077  1.56  

4  3.40  2.738  .002*  1.28  

6  2.44  1.529  .001*  0.96  

8  1.76  1.562  .000*  0.68  
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าภายหลังการใช้ ผลิตภัณฑ์ Phyto-C ต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 

สัปดาห์ ผู้ที่มีสิวเลก็น้อยถึงระดับปานกลางมีปริมาณสิวลดลง โดยผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ Pair T-

Test พบว่า จ านวนสิวอุดตันหัวปิด สิวหัวเปิด สิวอักเสบตุ่มแดง สิวหัวหนอง และ สิวหัวช้าง ก่อน และ 

หลังใช้ผลิตภัณฑ์ Phyto-C มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มสิว

อุดตันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ต้ังแต่สัปดาห์ที่2 ถึงสัปดาห์ที่8 และพบว่ากลุ่มสิวอักเสบ มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญต้ังแต่สัปดาห์ที่4 ถึงสัปดาห์ที่8 ยกเว้นสิวอักเสบตุ่มแดงที่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในสัปดาห์ที่8 เท่าน้ัน สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ Phyto-C สามารถรักษาสิวอุดตัน

และสิวอักเสบที่มีหนอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดลงต้ังแต่สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4 ตามล าดับ แต่

ในสิวอักเสบตุ่มแดง ซ่ึงเป็นสิวอักเสบระยะแรก กลับพบว่าเร่ิมลดลงในสัปดาห์ที่8 ซ่ึงอาจเกิดได้จาก

ฮอร์โมนและความเครียดในช่วงสอบของกลุ่มตัวอย่าง ที่ท  าให้สวิเกดิการอกัเสบในช่วงสปัดาห์ก่อนหน้า  

 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามค่า ASI และ TLC แบ่งตามสปัดาห์ที่ 0–8  

Weeks 
ASI (Acne Severity Index) TLC (Total Lesion Count) 

Male Female Male Female 

0 29.25 ± 16.286 34.35 ± 19.943 49.16 ± 27.702 87.07±85.549 

2 23.38 ± 13.227 

(.201) 

27.75 ±  21.855 

(.008*) 

39.83 ± 21.762 

(.022*) 

72.77 ±77.581 

(.001*) 

4 19.08 ± 10.766 

(.027*) 

27.12 ± 22.373 

(.006*) 

33.58 ± 20.584 

(.002*) 

63.70 ±64.963 

(.002*) 

6 14.48 ± 6.819 

(.005*) 

18.10 ± 15.760 

(.000*) 

24.25 ± 11.482 

(.001*) 

49.54 ±54.896 

(.001*) 

8 8.31 ± 5.289  

(.001*) 

12.63 ± 

12.156(.000*) 

13.67 ± 7.215 

(.000*) 

32.69±39.506 

(.001*) 

 

จากตารางที่2 พบว่าหลังใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา8 สัปดาห์ ค่าเฉล่ียความรุนแรงของสิว (ASI) 

และ จ านวนสิวรวม (TLC) ของกลุ่มตัวอย่างชาย หญิง มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยความรุนแรงของสิว ในชายลดลงร้อยละ71.59 หญิงลดลงร้อยละ63.23 และจ านวนสิวรวม ในชาย

ลดลงร้อยละ72.19 หญิงลดลงร้อยละ62.45 โดยพบว่าจ านวนสิวรวมกลุ่มตัวอย่างชาย หญิง มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ ในสัปดาห์ที่ 0 – 2, 0 – 4, 0 – 6 และ 0 – 8 และความรุนแรงของสิวของ

กลุ่มตัวอย่างหญิง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในสัปดาห์ที่ 0 – 2, 0 – 4, 0 – 6 และ 0 – 8 

แต่พบว่าความรุนแรงของสิวของกลุ่มตัวอย่างชาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในสัปดาห์ที่ 0 – 

4, 0 – 6 และ 0 – 8 สรุปผลิตภัณฑ์Phyto-C สามารถรักษาสิวได้ โดยลดความรุนแรงของสิว และ 

จ านวนสวิรวมได้ 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการประเมินสภาพผวิดว้ยเครือ่ง VISIA 

 

ก่อน      หลัง  

  
 

ภาพที ่3 ผลการประเมินสภาพผิวด้วยเคร่ือง VISIA ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ ์

 

ผลการประเมินสภาพผิวด้วยเคร่ือง VISIA พบว่า ความเรียบเนียน (Texture) รูขุมขนกว้าง 

(Pores) การสะสมตัวของเมลานินที่ผิดปกติใต้ผิวที่มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า (UV Spots) การสะสมตัวของ

เมลานิน บนผิว และใต้ผิว (Brown Spots) เมด็สีสังเคราะห์จาก P. Acnes (Porphyrins) ของก่อน และ

หลังใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้ Pair 

T-test โดยที่จุดด่างด าที่ผิวด้านบน(spot) ร้ิวรอย(Wrinkle) รอยแดง (Red Area) ของก่อน และ หลังใช้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ Phyto-C มี

คุณสมบัติที่ท  าให้สภาพผิวหน้าดีข้ึน ยกเว้นในด้านจุดด่างด าที่ผิวด้านบน ร้ิวรอย และ รอยแดง ซ่ึงสัมพันธ์

กบัสวิอกัเสบตุ่มแดงที่เร่ิมลดลงในสปัดาห์สดุท้ายของการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน พบว่าภายหลังการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C ต่อเน่ืองเป็น

เวลา 8 สปัดาห์ ผู้ที่มีสวิเลก็น้อยถึงระดับปานกลางจะมีปริมาณสวิลดลง และมีรอยสิวลดลงโดยผลจากการ

วิเคราะห์ทางสถิติ Pair T-Test พบว่า จ านวนสิวอุดตันหัวปิด สิวหัวเปิด สิวอักเสบตุ่มแดง สิวหัวหนอง  

และ สิวหัวช้าง ก่อน และหลังใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ ์

Phyto-C ช่วยรักษาสิวได้ทุกประเภท ในกลุ่มสิวอุดตันจะเหน็ผลด้านการลดการอุดตันได้เรว็ที่สุด ในกลุ่ม
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สิวอักเสบ พบว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือสิวหนอง แต่สิวอักเสบตุ่มแดง ควรมีการศึกษาที่

นานขึ้น เพ่ือศึกษาผลของการยับย้ังการอกัเสบในระยะยาว ของสวิอกัเสบตุ่มแดง 

จากเคร่ือง VISIA สรุปได้ว่าหลังใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเรียบเนียน รูขุมขน 

การสะสมตัวของเมลานินที่ผิดปกติใต้ผิวที่มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า การสะสมตัวของเมลานินบนผิว และใต้

ผิว และ เมด็สีสังเคราะห์จาก P. acnes ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ยังคงมีปัญหาในเร่ืองของมีจุดด่างด าที่

ผิวด้านบน ร้ิวรอย และรอยแดง มีค่าเพ่ิมขึ้น และคงที่ตามล าดับ ซ่ึงจุดด่างด าที่ผิวด้านบน และร้ิวรอยที่มี

ค่าเพ่ิมข้ึน มีรอยโรคสัมพันธ์กับสิวหัวหนองและ สิวหัวช้างที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญต้ังแต่สัปดาห์ที่4จนจบ

การวิจัย รอยแดงที่มีค่าคงที่ สมัพันธก์บัสวิอกัเสบตุ่มแดงที่พบว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญในสัปดาห์ที่8 ควร

มีการศึกษาที่นานข้ึน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการรักษารอยสิวเร่ืองจุดด่างด าที่ผิวด้านบน ร้ิวรอยและรอย

แดง 

จากการศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอความคิดเหน็ว่า หลังจากใช้

ผลิตภัณฑ์ Active serum มีผลท าให้รู้สึกแสบ และคันที่บริเวณใบหน้า ผลิตภัณฑ์Superheal olive gel มี

ความรู้สกึเหนอะหนะซึมซับเข้าสู่ผิวค่อนข้างช้า ใช้แล้วท าให้ผิวมีความมันมากขึ้น  
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