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seed coat

สมุนไพรรักษาสิว

Anti-inflammation

ขมิน้ชัน

ชาเขยีว

ไพล (สารสกดั)
(VO_R terpinen-4-ol 32%)

มะกรูด(VO_L)

วา่นหางจระเข้

α-mangostin
P.  acne

Wound healing

Antioxidant

Inhibit growth of

Ethanol extract มะขามป้อม 2.5 + EE มะแขวน่ 2 มก./มล.



งานวิจยัทางคลินิก

ค่าเฉล่ียรอยสิวทั้งหมด ลดลง58.33%
ค่าเฉล่ียดชันีความรุนแรง ลดลง 39.02%

ชาเขียว

มีแนวโนม้ใหผ้ลการรักษาสิว
เลก็นอ้ยถึงปานกลาง 

ไพล
โลชนั 2% 

ทาวนัละ 2 คร้ัง 6 สัปดาห์ 

วดัการแพร่กระจายของสิว 
papules และpustules

เจล  1% 

randomized, double blinded, 
placebo controlled trial 

ร้อยละของจ านวนสิวท่ีลดลง wkท่ี 2, 4 และ 8



ผลต่อเช้ือ Propionibacterium acnes

(MIC, MBC มคก./มล.)
α-mangostin 1.95 3.91

α-mangostin 13.51% w/w 7.81 15.53
สารสกดัเปลือกมงัคุด DMST 14917 450 900

สายพนัธ์ุรุนแรงDMST 14918 900 1,200.  

เจลสารสกดัเอทานอล 1% w/w 

สารสกดัเปลือกมงัคุด

ตา้นเช้ือ P. acnes,  S. epidermidis MIC 1.56 มก./มล
ใกลเ้คียง 1% w/w clindamycin, 2.5% benzoyl peroxide

ประสิทธิภาพถูก ท าลายเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน



งานวิจยัทางคลินิก:  สารผสมกบัการรักษาสิว

ตา้นเช้ือ P. acnes, S. epidermidis* S. aureus*

(*ฤทธ์ิดี)  ดีกวา่สารสกดัมงัคุดหรือสารสกดัต ารับยา

สารสกดัผสมต ารับยาเบญจโลกวเิชียร 

สารสกดัมังคุด สารสกดัว่านหางจระเข้ และผงขมิน้แห้ง
ยาเตรียมสตูร A สารผสม สตูร B สารผสมเพิ่ม salicylic acid 

ทาสวิ 2 ครัง้/วนั 8 wk ตรวจทกุ  2 wk
ลดการอักเสบของสวิ ชนิดหัวแดงหรือเป็นหนอง 

สิว comedone ไม่มีผล
ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง



งานวิจยัทางคลินิก:  สารผสมกบัการรักษาสิว

โลชัน่วุน้วา่นหางจระเขแ้ละน ้ามนักะเพรา(2%v/v)

ทาหลงัล้างหน้า เช้า-เยน็ 4 สปัดาห์ บรรเทาอาการอกัเสบของสวิ
สตูรท่ีมีวุ้นวา่น มากกวา่ 50% บรรเทาอาการอกัเสบได้ดี เร็วกว่า 1% Clindamycin 
phosphate solution ประสทิธิภาพรักษาสวิอักเสบมากกว่าวุ้นว่านหางจระเข้
อย่างเดียว 

สารสกดั Aloe vera 10%, 

propolis 20%, tea tree oil 3%

อาการทางคลินิก ดีกวา่ กลุ่ม placebo. 

กลุ่มทดลอง อาการบวมแดงของสิวลดลงหลงัใช ้15 วนั
กลุ่มท่ีไดรั้บยา erythromycin 30 วนั



งานวิจยัทางคลินิก

ทาหน้าบริเวณที่มีสิว วันละ 2 ครั้ง 6 สัปดาห์ 
ลดการอักเสบของสิว แต่ไม่มีผลต่อสิวอุดตันที่ไม่อักเสบ 
ต ารับครีมท าให้ผิวหน้ามันเล็กน้อย แต่ไม่ท าให้หน้าลอกหรือคัน

: น ้ามนัหอมระเหยใบมะกรูดผสม

อาสาสมัครชายและหญิง จ านวน 10 คน 

แมงกะแซง ตะไคร้ กะเพรา และโหระพา



น ้ามนัจากเมลด็องุ่น

 น า้มนั ชบุด้วยก๊อซ 1 ชัน้ อีกชัน้โปรยด้วยผงสาร 
proanthocyanidin จากนัน้พบัเข้าหากนัแล้ว 
น าไปฆา่เชือ้) 

 บรรเทาอาการอกัเสบ และต้านอนมุลูอิสระ 
กระตุ้นเซลล์บริเวณบาดแผลให้เจริญเติบโต 
และช่วยให้แผลหายเร็วขึน้

• สารผสม น า้มนังา 1-30% 
• น า้มนัจากเมลด็องุ่น 1-50% 
• สาร sanguinarin จากพืช
วงศ์ Papaveracee 0.001-
0.5%

สารผสมน ้ามนังา
สิทธิบัตร

Antioxidant & anti-inflammation (proanthocyanidins ยบัยัง้ 5-LOX)
สมานแผล 100 มก./กก. ทา 13 วนั ขนาดแผลลดลง 84.6% (กลุม่ควบคมุ 74.1%) 
เนือ้เย่ือมี hydroxyproline ซึง่เป็นสว่นประกอบของ collagen เพิ่มขึน้



Anti aging

เม่ืออายเุพิ่มข้ึน ผวิหนงัมีการเปล่ียนแปลง
 Wrinkles

 Skin tension

 Reduced moisture 

 Reduced skin lipids 

 Increased inflammation/redness 

 Hyper pigmentation

 ผมร่วง

 โครงสร้างผมอ่อนแอลง



สารและพืชท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอาง anti-aging

Free radical scavengers

Skin matrix protectantUV protectants

Moisturizers

Anti-aging

Catechin

Pycnogenol

Catechin

Apigenin

Carotenoids

Curcumin

Pycnogenol

Resveratrol

Catechin

Phenolic cpds

Isoflavone

Flavonoids

Silymarin

Phenolic cpds

แตงกวา
สมอไทย
สมอ arjuna
วุ้นว่านหางจระเข้

ชา
มะขามป้อม
ถั่วเหลือง
ทบัทมิ

ขมิน้ชัน
ขิง
ชา
บัวบก
บัวหลวง
ดาวเรือง 

กะเม็ง
ขมิน้ชัน
ชะเอม
มะขามป้อม
โหระพา

ใบฝร่ัง
ทบัทมิ
ถั่วเหลือง
สมอไทย



งานวิจยัสมุนไพรในเคร่ืองส าอาง anti-aging

ป้องกนั/ลดร้ิวรอย

กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

เพิม่ความชุ่มช้ืน/ลดภาวะหน้าแห้ง

เพิม่ความยืดหยุ่น/เพิม่ความกระชับ

ยบัยั้งการสร้างเม็ดสี

ลดความหย่อนคล้อย

เพิม่ไขมันผวิหนัง

ชะลอความแก่ของผวิ

ลดความหยาบกร้าน

เพิม่ความอ่อนนุ่มของผวิ

เพิม่การไหลเวยีนโลหิต

เพิม่การดูดซึมสารอาหาร



ครีมท่ีมีส่วนผสมของสารเคอร์คูมินอยดจ์ากขม้ิน

ชายและหญิงสุขภาพดี 33 คน เฉล่ีย 39.7±6.6 ปี มี
ร้ิวรอยบนใบหนา้
แบ่งใบหนา้เป็น 2 ส่วน ทาก่อนนอน ทุกวนั นาน 8
สัปดาห์  
ครีมขม้ิน ท าใหผ้วิหนา้ดีกวา่ภายใน 2 สัปดาห์  
สารเคอร์คูมินอยดจ์ากขม้ินช่วยตา้นการเกิดร้ิวรอย

ครีมขม้ิน ครีมพื้นฐาน

ครีมขม้ินชนัช่วยใหร้อยยน่ บริเวณหางตา 
ลดลงไดภ้ายใน 5 สัปดาห์



สารสกดัจากร าขา้ว

อาสาสมคัรเพศหญิง 72 คน ใหใ้ชโ้ลชนั ทาหนา้ วนัละ 2 คร้ัง 8 สปัดาห์ 
เพิ่มความชุ่มช้ืนผวิ
เพิ่มความยดืหยุน่ของเซลลผ์วิท่ีแกม้ 

ช่วยเพิ่มไขผวิหนงับริเวณหนา้ผากของอาสาสมคัร
อาสามคัร 30 คน โดยใหท้าครีมสารสกดัในนีโอโซม หรือเจลบนใบหนา้
เทียบกบัครีมเบส วนัละ 2 คร้ัง วดัดว้ยเคร่ืองcorneometer, 

vapometer และ confocal Raman microspectroscopy

มีความชุ่มช้ืนเพิ่มข้ึน 20, 3 และ 30% ตามล าดบั



ผลแตงกวา 

 น้ าคั้น 14–16% ผสมลงในผลิตภัณฑ์มาร์คหน้า ท าให้การไหลเวียนโลหิต 
การดูดซึมสารอาหารบนใบหน้าดีขึ้น และช่วยลดภาวะหน้าแห้ง ท าให้
ผิวหน้านิ่มขึ้น

 น้ าจากผลแตงกวา หรือสารสกัดจากผลแตงกวา 1-35% หรือ สารสกัด
จากผล 3-5 ส่วนโดยน้ าหนัก ผสมในผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าท าให้ผิวหน้าชุ่ม
ชื้น ท าให้ผิวขาว

น้ าจากผลแตงกวา 20-22 % ในครีมบ ารุงผิวหน้า ท าให้ผิวหน้าชุ่มชื้น 
อ่อนละมุน และขาวขึ้น



บวับก
ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นและกระชับ
เจล 
• 4 สัปดาห์ ผิวข้างที่ทาเจล กระชับ 

และยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 
• คนไม่ได้ทดลองจนครบ เนื่องจาก

ระคายเคือง

ครีม  
ทา 84 วัน ลดการหย่อนคล้อยของ
ผิว และจุดด่างด าบนใบหน้าได้ 

สารสกัดบิวทีลีนไกลคอลจากบัวบก (1%), สารสกัดน ้าโรสแมรี่ 
(0.3%) และสารtetrahydrocurcuminจากขมิ น (0.1%) ทา

หน้าคนละข้างกับยาหลอก วันละ 2 ครั ง 

ลดเลือนริ วรอย ครีมผสม asiaticoside 0.1% 

ทาบริเวณรอบดวงตาข้างที่มีริ้วรอย วันละ 2
ครั้ง 12 สัปดาห์ ตาอีกข้างทาครีมหลอก 
65% มีริ้วรอยรอบดวงตาลดลง 

ลิปติกมี 
asiaticoside 0.2% 
ลดความลึกและรอย
ย่นบนริมฝีปาก



• ลดเลือนร้ิวรอย  
• ฤทธ์ิกระตุน้การสร้างคอลลาเจน  

ครีมท่ีมีสารสกดัมะขามป้อม 2% และ
สารสกดัหมากสง 0.5% 
ทาครีม ทัว่ใบหนา้ ตอนเชา้ และก่อน
นอนทุกวนั 4 สัปดาห์ 
อาสาสมัครมีความพงึพอใจในการลดลง
ของร้ิวรอยในระดบัปานกลาง (50%) แต่
ไม่สามารถประเมินการเปล่ียนแปลงของ
ร้ิวรอยจากภาพถ่ายก่อนและหลงัการใช้

สารสกดัความเขม้ขน้ 0.1 มก./
มล. เพ่ิมปริมาณType I collagen

(ในเซลล ์fibroblast จาก
ผวิหนงัหนูแรท) 

สารสกดั 50% เอทานอล 5, 10, 20 และ 40 มคก./มล.  
กระตุน้การสร้าง Type I collagen ในเซลล ์fibroblastคน
เพิ่มการแพร่กระจายของเซลล ์และเพิ่มTissue inhibitor of metalloproteinase-1 
(TIMP-1) 

ยบัย ั้งเอนไซม ์matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) แต่ไม่มีผลต่อ MMP-2 

ผลมะขามป้อม



วา่นหางจระเข้

• เพิ่มความชุ่มช้ืนใหผ้วิ 

• ลดรอยเห่ียวยน่

• ลดจุดด่างด า  

ครีมผสม lyophilised Aloe vera gel 0.25 และ 0.5% 
w/w 
• เพ่ิมปริมาณน ้าในผวิ  คร้ังแรกท่ีใช ้
• ใชต่้อเน่ืองวนัละ 2 คร้ัง 4 สัปดาห์ เพ่ิมปริมาณน ้าในผวิ

เคลือบในถุงมือ ช่วยใหผู้ท่ี้มีปัญหามือแหง้ และอกัเสบอาการดี
ข้ึน หลงัใช ้2-6 วนั ไม่พบอาการขา้งเคียง 

ผูป่้วยโรคสะเกด็เงิน ทาครีม 0.5% 3 คร้ัง/วนั 4 สปัดาห์ 
อาการดีข้ึน ลดอาการคนั
ความรุนแรงของโรคสะเกด็เงิน PASI score 
ลดลงจาก 9.7 เหลือ 2.2 (กลุ่มยาหลอกไม่เปล่ียนแปลง)  
ครีมท่ีไม่มี aloin ใหผ้ลเท่ากบักลุ่มยาหลอก

ยบัย ั้งเอนไซม ์tyrosinase มากกวา่ 60% เม่ือเทียบกบักรดโคจิค  

สารกลุ่ม chromones จากใบ ยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซมไ์ทโรซิเนสท่ีแยกไดจ้ากเห็ด

aloin ยบัย ั้งการเคล่ือนตวัของเมด็สี
เมลานินท่ีแยกจากผวิหนงัของคางคกได ้

กระตุน้การสร้าง hyaluronic acid, fibroblast, 

ยบัย ั้ง เอนไซม ์elastase



ตวัอยา่งการตั้งต ารับ Moisturizer
1 วา่นหางจระเข ้สารสกดัใบ Moisturizing agent, 

impart elasticity

2 น ้าคั้นแตงกวา Moisturizing and firming agent

3 สารสกดัชะเอมเทศ Astringent

4 ลูกซดั (เมลด็) Softening and soothing agent 

5 มะขามป้อม Antioxidant

6 น ้ามนัมะพร้าว Soothing agent 

7 น ้ามนัอลัมอนด ์Hydrating and firming agent 

8 น ้ามนัมะกอก Prevent drying and chafing 

9 น ้ามนัร าขา้วสาลี Nourishing and occlusive agent 

10. Sandal wood oil Alleviate itching and 
cooling agent 

11 สารสกดัใบสะเดา Rejuvating and extrafoliating

agent 

Kapoor Shweta, Saraf Swarnlata. Formulation and Evaluation of Moisturizer Containing 
Herbal Extracts for the Management of Dry Skin. Pcog J 2010; 2(11): 409-



In vitro antioxidant, collagenase inhibition, and in vivo anti-

wrinkle effects of combined formulation containing Punica

granatum, Ginkgo biloba, Ficus carica, and Morus

alba fruits extract

ทา cream 2% 56 วนั
ลดริว้รอย ความลกึ ความยาว และบริเวณ
11.5, 10.07, and 29.55% ตามล าดบั

ตวัอยา่งต ารับลดร้ิวรอย



เคร่ืองส าอางป้องกนัมลพษิAnti-pollution

มลพิษ 
• แสงแดด 
• ควนัจากท่อไอเสีย
• ควนับุหร่ี 
• ฝุ่ นละอองในอากาศ

มะเร็งผวิหนงัoxidative stress

การแก่ก่อนวยั (premature aging)

ผวิหนงัอกัเสบ(inflammation)

โรคผืน่ภูมิแพผ้วิหนงั(atopic dermatitis) 

กระตุน้อาการแสดงของโรคสะเกด็เงิน
(psoriasis)



วตัถุประสงคข์องการใชเ้วชส าอางในกลุ่มน้ี

๑. ป้องกนัผวิหนงัไม่ใหถู้กท าลายจากมลภาวะ โดยการท าความ
สะอาดเอาของเสียผสมของไขมนัผวิหนงั (sebum) ส่ิงสกปรก
ท่ีคา้งอยูบ่นผวิหนงั ฝุ่ นละออง และควนั ท่ีเรียกวา่
Sebollution ออก 
๒. เคลือบหรือปกป้องผวิหนงัไม่ใหส้มัผสัมลภาวะ 
๓. การเพิ่มความสามารถของผวิหนงัชั้นนอกสุดในการท าหนา้ท่ี
ปกป้องผวิ (skin barrier integrity) 

การทดสอบจะท าในรูป in vivo ผวิหนงัของอาสาสมคัร หรือ in vitro ท าใน cell model 



เคร่ืองส าอางป้องกนัการเส่ือมสภาพจากมลภาวะ
1. ท าความสะอาด หรือขัดผิว เพื่อลดมลพิษที่ติดค้างบนผิว 
2. ป้องกันการสะสมและการซึมผ่านของสารมลพิษบนผิวหนัง 
3. ฟื้นฟูและเสริมสร้างโครงสร้างและการท างานของระบบป้องกันผิว
4. ลดการสูญเสียน้ าและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว 
5. เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ 
6. ลดอาการอักเสบ  
7. ควบคุมการสร้างเม็ดสีผิว  
8. เพิ่มการสร้างคอลลาเจนและหรือ อีลาสติน 
9. ปกป้องกันผิวจากการท าลายของรังสียูวี



สมุนไพรท่ีใชใ้น antipollution 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ขมิน้ชัน
√ √ √ √

ข้าว
√ √ √ √ √

งา
√ √

ชาเขยีว
√ √ √ √ √

แตงกวา
√ √

บัวบก
√ √ √ √ √

ไพล
√ √ √

1. ตา้นอนุมูลอิสระ
2. ตา้นการอกัเสบ
3. ลดการสร้างเมด็สี ยบัย ั้ง/รักษาฝ้า
4. เพ่ิมความยดืหยุน่ กระชบัผวิ
5. ลดความหยาบกร้าน
6. ปกป้องแสงแดด
7. เพ่ิมความชุ่มช้ืน
8. ลดร้ิวรอยเห่ียวยน่

9. Clinical Trial



สมุนไพรท่ีใชใ้น antipollution 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

มะกรูด √ √

มะขาม √ √ √

มะขามป้อม √ √ √ √ √ √

มะพร้าว √ √

มังคุด √ √ √

ว่านหางจระเข้ √ √ √

หม่อน √ √ √ √ √

องุ่น √ √ √ √ √

1. ตา้นอนุมูลอิสระ
2. ตา้นการอกัเสบ
3. ลดการสร้างเมด็สี ยบัย ั้ง/รักษาฝ้า
4. เพ่ิมความยดืหยุน่ กระชบัผวิ
5. ลดความหยาบกร้าน
6. ปกป้องแสงแดด
7. เพ่ิมความชุ่มช้ืน
8. ลดร้ิวรอยเห่ียวยน่

9. Clinical Trial



Whitening

Tyrosinase inhibitor

Kojic acid

Licorice extract
สารสกดัโกฐน ้าเตา้
สารสกดัใบหม่อน
สารสกดัมะหาด



ท าไมหา้มใช ้Hydroquinone

ถูกส่ังห้ามใส่ในผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางทีว่างจ าหน่ายทัว่ไป 
อย. ก าหนดให้ใช้ไฮโดรควโินนไม่เกนิ 2%

ผลข้างเคยีง ระคายเคืองต่อผวิ เกิดจุดด่างขาวท่ีหนา้ ผวิหนา้
ด า เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย ท าให้เกดิโรคผวิหนังขึน้ เกดิตุ่ม
นูนสีด าบริเวณโหนกแก้มและสันจมูก ซ่ึงเป็นบริเวณทีท่ายา
บ่อยๆหากใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานานมากกว่า 6 เดือน จะท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงของเน้ือเย่ือภายในผวิหนังท าให้เกดิเป็น
ฝ้าถาวรสีน า้เงินอมด าได้  เพิม่โอกาสเส่ียงต่อการเป็น
มะเร็งผวิหนังด้วย



มะหาด
ช่ือทางวทิยาศาสตร์ Artocarpus lakoocha Roxb. 

ประเทศไทยใชส้ารสกดัแก่นมะหาดในการถ่ายพยาธิ 
• oxyresveratrol และ resveratrol ในสารสกดัมะหาดมี

ฤทธ์ิในการยบัย ั้งเอน็ไซม ์tyrosinase ในหลอดทดลอง  
• โดยoxyresveratrol ยบัย ั้งเอน็ไซม ์tyrosinase ได้

มากกวา่สาร resveratrol ถึง 20 เท่า 

Tyrosinase inhibitor



การทดสอบสารสกดัมะหาด
ในอาสาสมคัร ใชส้ารสกดัมะหาดท่ีความเขม้ขน้ 0.25% w/v ในสารละลาย 
propylene glycol เปรียบเทียบกบั สารสกดั licorice 0.25% w/v 

และ kojic acid 3% w/v ในสารละลายเดียวกนั โดยทาสารสกดัท่ีตน้แขน  
ผลท่ีไดด้งัน้ีคือ

มะหาด kojic acid licorice

ระยะเวลาท่ีผวิขาวข้ึน 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 

ต ารับเคร่ืองส าอางโลชัน่ชนิดไขมนัในน ้า (oil-in-water emulsion) 

เพิ่มประสิทธิภาพของสารสกดัมะหาด (0.10 %w/w) ท าใหผ้วิขาวไดเ้ร็วข้ึน 
เม่ือใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์



Arbutin

Tyrosinase inhibitor

• ไดจ้ากพืชหลายชนิด เช่น Bearberry, Blueberry, Buckeye, 

Cranberry, Mulberry, Pear, และ Aesculus californica

• ยบัย ั้งเอน็ไซม ์Tyrosinase และ DOPA ท าใหย้บัย ั้งการผลิตเมด็สี  
Melanin

(-,, deoxy)

hydroquinone

Deoxy-arbutin
ความแตกต่างของสีผวิหลงัใช ้1 เดือน



สมุนไพรกบัเส้นผม

ท าใหผ้มงอก
ว่านมหาเมฆ

สารสกดัน ้าจากผล  5 มคก/มล
กระตุน้การงอกของต่อมรากผม  
ต่อเน่ือง 3 วนั แต่ความเขม้ขน้ท่ี
สูง ท าใหเ้ซลลเ์ส่ือมลง

• สารสกดัน ้า 0.5-5 microg/ml กระตุน้การงอกของต่อม
รากผม ต่อเน่ือง 4 วนั 

• สารสกดัเอทานอล  มีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์5α-reductase 

ซ่ึง เป็นเอนไซมท่ี์ยบัย ั้งการเจริญของเส้นขน และมีฤทธ์ิ
กระตุน้การงอกของเส้นขนของหนูแรท

Centerox® lotion ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ถึง 
41% ใชว้ธีิ  wash test เพิ่มความแขง็แรงของเส้นผม 
เม่ือใชว้ธีิ pull test  (วจิยัทางคลินิก) และเพิ่ม 
laminin-5 expression ซ่ึงมีผลต่อการงอกของเสน้ผม
33% ในหลอดทดลอง

6-gingerol ยบัย ั้ง
การงอกของเส้นผม
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%จ านวนคน ท่ีมีเส้นผมเท่าเดิม หรือเพิ่มข้ึน

%ของจ านวนเส้นผมท่ีเพิ่มข้ึน ในเดือนท่ี 6

ผลของสารสกดัว่านมหาเมฆ ต่อการงอกของเส้นผม

Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 
5α-reductase inhibitor in the treatment of male-
pattern baldness: a multicenter, randomized, 
double-blind, placebo-controlled study



ผมเป็นรังแคจากเช้ือรา

ทองพนัชัง่
ยบัย ั้งเช้ือรา โดยสาร rhinacanthin-C มีฤทธ์ิแรงท่ีสุด ตา้นเช้ือรา T. 

rubrum, T. mentagrophytes และ Microsporum gypseum และ
Candida albicans

rhinacanthin-C

สารสกดั ดว้ยกลีเซอรินในเอทานอล 
20-30%(v/v) ควบคุม 
rhinacanthin-C > 2 mg/ml  ไม่มีสี
เขียวของคลอโรฟิลล์
ไม่ตอ้งมีการระเหยตวัท าละลายออก

สารส าคัญจากใบ:

Rhinacanthins
(naphthoquinone)



อาหารกบัผวิสวย

ถั่วเหลือง 
• มีสารพวก genistein

• ท าใหมี้การสร้าง 
collagen 

• ยบัย ั้งเอนไซมท่ี์ท าลายเซลล์
ผวิหนงั และท าใหเ้ซลลแ์ก่ 

Nutraceuticals



อาหารกบัผวิสวย
ผกัหรือผลไม้สีแดง เหลือง 

ประกอบดว้ยสาร lycopene ซ่ึงเป็น 
antioxidant 

เพิ่มการสร้าง collagen 

ช่วยป้องกนั UV

ตวัอยา่งเช่น พริกหวาน  beet root แครอท ส้ม
ฟักขา้ว  มะละกอ



ผกัใบเขียว 

มี lutein 

ช่วยสร้างคอลลาเจน 

boost skin hydration, 
elasticity, 

ลดร้ิวรอยเห่ียวย่น 

ตัวอย่างผกัได้แก่ คะน้า ผกัโขม 
หน่อไม้ฝร่ัง



ถัว่เมลด็ และ กรดไขมนั

ถัว่เมลด็ ช่วยสร้างสาร 
hyaluronic acid ควร
รับประทานอยา่งนอ้ย 2 ชอ้น
โตะ๊ต่อวนั
กรดโอเมกา ช่วยสร้างคอลลา
เจน ไดแ้ก่ ปลาแซลมอน ทูนา 
มะม่วงหิมพานต์ อลัมอนด์



Do and Don’t for Beauty

Do

กินแป้งนอ้ย
อาหารไม่หวาน

อาหาร preserved เช่น 
ไสก้รอก ผกัดอง หน่อไมด้อง 
ปลาสม้ เป็นตน้

หลีกเล่ียงใช ้microwave

• อาหาร Antioxidant 
• อาหารท่ีมีกาก ใยอาหาร ผกัใบ

เขียว
• ใชเ้น้ือสตัว ์กลุ่มปลา  เช่น
ปลาแซลมอน  ปลากะพง ปลา
ตาเดียว 

• ด่ืมน ้าอุณหภูมิหอ้ง วนัละมากๆ

Don’t



อาหารแนะน า สลดัผกั

ขา้วย  า

แกงป่า

แกงแค

แกงสม้ชะอมทอด



สวยจากข้างใน….สวยไดอ้ยา่งไร

อาหารเจ๋ง Clean food

อารมณ์ชิว Cool mood

ออกก าลงักาย
ถ่ายอุจจาระทุกวนั



ขอบคุณคะ

รศ.รุ่งระว ี เตม็ศิริฤกษ์กลุ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
Line ID: rungravi


