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บทคัดย่ อ
บทนา: ภาวะผมบางจากพันธุกรรมเป็ นภาวะที่พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง ปั จจุบนั การรักษามาตรฐานหลักคือ
การใช้ยาทาไมน๊อกซิดิลและยารับประทานฟิ แนสเตอไรด์ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยบางคนอาจได้รับผลการรักษาที่ไม่ดีหรื อมี
อาการข้างเคียงจากการรักษา จึงเป็ นที่มาของการคิดค้นวิธีการรักษาแบบใหม่ ซึ่งในช่วงที่ผา่ นมาได้มีรายงานการนาแสง
เลเซอร์พลังงานต่ามาใช้ในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของการใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่า ในการรักษาภาวะผมบางจาก
พันธุกรรมในผูป้ ่ วยชาวไทย
วิธีการศึกษา: เป็ นการศึกษาแบบ randomized, sham device-controlled, double-blind clinical study โดยมีผปู ้ ่ วยที่
เข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งหมด 40 คน เป็ นชาย 20 คน และหญิง 20 คน ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะได้รับการแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน
โดยการสุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่ได้รับการรักษาโดยหมวกเลเซอร์ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาโดยหมวกหลอก
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะได้รับหมวกให้นากลับไปใช้ที่บา้ น โดยใช้ครั้งละ 20 นาที จานวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะได้รับ
การประเมินจานวนเส้นผมต่อพื้นที่ ขนาดของเส้นผม และอาการข้างเคียง ที่ก่อนการรักษา 8, 16 และ 24 สัปดาห์หลังการ
รักษา และได้รับการประเมินภาพถ่ายทางคลินิกโดยแพทย์และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ 24 สัปดาห์หลังการรักษา ข้อมูลต่างๆ จะถูก
นามาเปรี ยบเทียบกันโดยวิธีการทางสถิติ
ผลการศึกษา: ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จานวน 36 คนแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 19 คน และกลุ่มควบคุม 17 คน ได้รับการตรวจติดตามจน
สิ้นสุดการวิจยั ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการรักษาโดยหมวกเลเซอร์ มีการเพิ่มขึ้นของจานวนเส้นผมต่อพื้นที่
และขนาดของเส้นผมมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาโดยหมวกหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001 และ 0.002
ตามลาดับ) และได้รับการประเมินผลจากภาพถ่ายทางคลินิกแบบดีข้ ึนทั้งโดยแพทย์และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั มากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.0002 และ 0.0026 ตามลาดับ) ในขณะที่มีรายงานอาการข้างเคียงเพียง ผมร่ วงมากขึ้น
ชัว่ คราว และคันหนังศีรษะเล็กน้อย ซึ่งหายได้เองโดยไม่ตอ้ งรักษาแม้จะทาการใช้หมวกอย่างต่อเนื่องต่อไป
สรุปผล: หมวกเลเซอร์พลังงานต่า มีประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมทั้งในเพศชาย
และเพศหญิง
คาสาคัญ: โรคผมบางจากพันธุกรรม, เลเซอร์พลังงานต่า

A study of low-level light therapy for the treatment of androgenetic alopecia in Thai patients
Noppanun Chalermroj, MD; Saranya Khunkhet, MD; Poonkiat Suchonwanit, MD.
Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Abstract
Background: Androgenetic alopecia (AGA) is the common alopecia in men and women. Minoxidil and
finasteride are the evidence-based treatments which show a favorable result. However, patients who get poor
response or side effects from the treatments are in need of additional options. Recently, our institute
(Ramathibodi Hospital, Mahidol University) has developed a novel low-level light therapy (LLLT) device for the
treatment of AGA.
Objectives: To evaluate the efficacy and safety of a novel LLLT helmet-type device for the treatment of AGA.
Methods: A randomized, sham device-controlled, double-blind clinical study was conducted. Forty subjects (20
male and 20 female) with AGA were recruited into the study and randomized to be treated either a laser cap with
660 nm or a sham device, in a home-based setting. Each subject wore a device three times a week for 24 weeks.
Hair density, hair diameter and adverse events were evaluated at baseline, 8-, 16- and 24-week follow-up visit.
Global photographic assessment (GPA) by investigators and subjects were scored at 24-week follow-up visit. All
parameters were statistically compared to determine the efficacy and safety of laser cap device.
Results: Thirty-six subjects (19 laser cap and 17 sham device) completed the study. At 24 weeks, laser cap
revealed significantly superior to shame device for increasing of hair density and diameter (p < 0.001 and 0.002,
respectively), and showed higher response in GPA by investigators and subjects (p = 0.0002 and 0.0026,
respectively). Side effects included temporary hair loss and mild pruritus with spontaneous recovery within few
weeks.
Conclusions: A novel LLLT helmet-type device represents an effective treatment option for both male and
female AGA without reported adverse effects.
Keywords: Androgenetic alopecia, low level laser therapy, photobiomodulation
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บทนา
ภาวะผมบางจากพันธุกรรมเป็ นภาวะที่พบได้บ่อยทั้งในเพศชาย (androgenetic alopecia, AGA) และเพศหญิง
(female pattern hair loss, FPHL) โดยร้อยละ 70 ของผูช้ าย และร้อยละ 40 ของผูห้ ญิง จะเกิดภาวะนี้ในความรุ นแรงระดับใด
ระดับหนึ่งในชีวติ 1 จากการศึกษาที่ผา่ นมายังไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าภาวะนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใด แต่
ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็ นผลจากพันธุกรรมแบบหลายยีนร่ วมกัน (polygenic)2 ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพ และมีผลต่อจิตใจของ
ผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก3
ผูป้ ่ วยจะมีอาการหลุดร่ วงของเส้นผมอย่างต่อเนื่องบริ เวณแนวผมด้านหน้าและส่วนกลางศีรษะ (frontal and
vertex area) โดยกระบวนการเกิดโรค เกิดจากฮอร์โมน testosterone ถูกเปลี่ยนเป็ น dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีฤทธิ์
มากกว่า โดยอาศัยเอนไซม์ 5-α reductase จากนั้น DHT จะจับกับ androgen receptor บริ เวณรู ขมุ ขน ส่งผลให้จานวนของ
เส้นผมในระยะงอก (anagen) ลดลง เส้นผมมีขนาดเล็กลง สั้นลง และมีเส้นผมในระยะพักเพื่อรอหลุดร่ วง (telogen) เพิ่มขึ้น
ส่งผลทาให้มีอาการทางคลินิกโดยมีผมบางลงจนมีศีรษะล้าน2
ภาวะผมบางจากพันธุกรรมในเพศชายมีลกั ษณะรู ปแบบที่ชดั เจน เริ่ มต้นจากมีการถอยร่ นของแนวผมบริ เวณขมับ
2 ข้าง (bitemporal recession) ต่อมาผมบริ เวณกลางศีรษะจะบางลง ถ้าโรคดาเนินต่อไปผมจะบางทัว่ ๆศีรษะ ยกเว้นแนวผม
ด้านข้างและหลัง (occipital และ temporal areas) ส่วนภาวะผมบางจากพันธุกรรมในเพศหญิง จะมีลกั ษณะผมบางทัว่ ศีรษะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ เวณกลางกระหม่อมและด้านบนของหนังศีรษะ แนวผมด้านหน้าและด้านข้าง มักจะยังคงเดิม1
การรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมในปัจจุบนั มีหลายวิธี โดยการรักษาที่เป็ นที่นิยม และใช้กนั มายาวนาน คือ
การรักษาโดยการใช้ยา ได้แก่ ยาในกลุ่ม 5-α reductase inhibitor เช่น finasteride และ dutasteride เป็ นต้น อย่างไรก็ตามยา
กลุ่มนี้มีผลข้างเคียงที่พบได้ เช่น decreased libido, erectile dysfunction และ gynecomastia เป็ นต้น อีกทั้งยังมีขอ้ ห้ามใช้ใน
ผูห้ ญิงวัยเจริ ญพันธุ4์ ยาอีกกลุ่มที่ได้ผลดี ได้แก่ยา minoxidil ชนิดทา5 ซึ่งพบผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้โดยอาจเกิดจากการ
แพ้ยา minoxidil เอง หรื ออาจเกิดจากตัวทาละลายยา เช่น irritant contact dermatitis จาก alcohol หรื อ allergic contact
dermatitis จาก propylene glycol และ minoxidil6 เป็ นต้น ผลการรักษาด้วย ยา minoxidil ชนิดทาพบว่ากว่าร้อยละ 60 ของ
ผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ นึ บริ เวณ vertex แต่ไม่ได้ผลกับการรักษาผมบางบริ เวณ fromtotemporal สาหรับยา finasteride
ชนิดรับประทานนั้น พบว่าผูป้ ่ วยร้อยละ 67 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนเมื่อให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาเป็ นเวลา 2 ปี 7
ในปัจจุบนั การรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมด้วยเลเซอร์กาลังเป็ นที่สนใจ และมีบทบาททางการแพทย์เพิ่ม
มากขึ้นเรื่ อยๆ8 โดยพบมีรายงานว่าเลเซอร์หลายชนิดอาจกระตุน้ ให้เกิดการงอกของขนมากขึ้นได้9-12 สาหรับงานวิจยั ที่ศึกษา
ถึงประสิ ทธิภาพของเลเซอร์ต่อการกระตุน้ การงอกของผมและการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมมีหลายชิ้นที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ก่อนหน้า ต่างก็ได้ขอ้ สรุ ปในทางเดียวกันโดยพบว่า แสงเลเซอร์พลังงานต่า (low-level light therapy) ในช่วงความ
ยาวคลื่น 500–1,100 nm มีประสิ ทธิภาพในการเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมในผูป้ ่ วยภาวะผมบางจากพันธุกรรมได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ13-24 อย่างไรก็ตามกลไกที่เลเซอร์สามารถกระตุน้ การงอกของผมนั้นยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการที่เลเซอร์กระตุน้ การทางานของเซลล์ตวั อ่อนในรู ขมุ ขน จากการที่ผลงานวิจยั ต่างๆที่มีมานั้นได้แสดงถึง

ประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของเลเซอร์พลังงานต่าในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรม จึงได้เริ่ มมีการนามาใช้กนั
อย่างแพร่ หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาขาวิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมมือกับทีมวิศวกรทาการออกแบบและประดิษฐ์หมวกเลเซอร์
พลังงานต่า ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ออกแบบและประดิษฐ์โดยคนไทยเรี ยกว่า Rama laser cap โดยใช้แสงที่มีความยาวคลื่น 660
นาโนเมตร (nm) ซึ่งเป็ นคลื่นแสงในช่วงที่มีประสิ ทธิภาพในการกระตุน้ การงอกของเส้นผม โดยแหล่งกาเนิดแสงที่ใช้คือ
หลอดที่มีความยาวคลื่น 660 nm จานวน 224 หลอด ให้พลังงาน 3.5 มิลลิวตั ต์ (mW) ต่อพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร (cm2) ซึ่ง
เป็ นพลังงานที่เหมาะสมต่อ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังสัมผัสของมนุษย์ โดยได้ทาการทดสอบใช้ในผูป้ ่ วยที่มีผม
บางติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ไม่พบว่าก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆกับผูท้ ี่ทดสอบการใช้งาน
เนื่องจากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมด้วยเแสงเลเซอร์พลังงานต่าในผูป้ ่ วยชาวไทย
ยังมีอยูน่ อ้ ย และยังไม่มีงานวิจยั ใดในผูป้ ่ วยชาวไทยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่าการทาวิจยั
จะเป็ นประโยชน์ในการค้นหาทางเลือกในการรักษาภาวะดังกล่าวนอกเหนือจากการใช้ยา หรื อการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
ดังนั้นเพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของการใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่า ในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรม
ในผูป้ ่ วยชาวไทย ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทางานวิจยั นี้ข้ ึน โดยใช้หมวกเลเซอร์ที่ประดิษฐ์ข้ นึ มาเป็ นอุปกรณ์ในการรักษาผูป้ ่ วย
วิธีการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบ prospective randomized double-blind sham device-controlled study และได้รับ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล (เลขที่
อนุญาต 01-59-22 ว) โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เป็ นผูป้ ่ วยที่เข้ามารับการรักษาที่แผนกผูป้ ่ วยนอกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้วยภาวะผมบางจากพันธุกรรม เนื่องจากเป็ นการศึกษาแบบ pilot study จึงกาหนดจานวนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด 40 คน ที่
ความประสงค์จะเข้าร่ วมในการศึกษา โดยเป็ นเพศชายจานวน 20 คน และเพศหญิงจานวน 20 คน ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มี
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรื อได้รับการรักษาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวงจรของเส้นผม
เมื่อผูป้ ่ วยลงชื่อในใบแสดงความยินยอมเข้าร่ วมวิจยั แล้ว ผูป้ ่ วยจะได้รับการสุ่มคัดเลือกเข้ากลุ่มด้วยวิธี block
randomization โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม เป็ นกลุ่มทดลองที่ใช้หมวกเลเซอร์ (Rama laser cap) จานวน 20 คน เป็ นชาย 10 คน
และเป็ นหญิง 10 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้หมวกหลอก (sham device, placebo) ที่มีลกั ษณะเหมือนกับหมวกเลเซอร์จริ ง
จานวน 20 คน เป็ นชาย 10 คน และเป็ นหญิง 10 คน หลังจากนั้นจะทาการเก็บข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เช่น อายุ เพศ
ประวัติการรักษา ประวัติโรคประจาตัว เป็ นต้น และทาการตรวจร่ างกายทัว่ ไป ร่ วมกับประเมินระดับความรุ นแรงของภาวะ
ผมบางจากพันธุกรรมตาม Hamilton-Norwood scale ในเพศชาย และLudwig scale ในเพศหญิง
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั กลุ่มทดลองจะได้รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่า โดยใช้หมวกเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 660
nm ส่วนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั กลุ่มควบคุมจะได้รับการรักษาด้วยหมวกหลอกที่ใช้หลอด LED ที่มีลกั ษณะภายนอกเหมือนกับหมวก
จริ ง โดยให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั นากลับไปใช้ที่บา้ น โดยให้สวมหมวกนานครั้งละ 20 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน ติดต่อกันเป็ นเวลา
24 สัปดาห์ โดยนัดติดตามผลการรักษาทุก 8 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 8, 16 และ 24) ในการตรวจติดตามแต่ละครั้งผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
จะได้รับการบันทึกอาการต่างๆ ได้รับการตรวจความหนาแน่นของเส้นผมและขนาดของเส้นผมด้วยเทคนิค
phototrichogram รวมถึงถ่ายภาพทางคลินิกด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียดสูงเพื่อนามาประเมินและเปรี ยบเทียบ
ผลการรักษา
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทุกคนจะได้รับการประเมินในช่วงนัดติดตามผลการรักษา โดยประเมินผลการรักษาจากการวัด
จานวนเส้นผม (hair density) เป็ นจานวนเส้นผมต่อพื้นที่ 1 cm2 และขนาดของเส้นผม (hair shaft diameter) เป็ นหน่วย

ไมโครเมตร (µm) ด้วยเทคนิค phototrichogram ที่ตาแหน่งเดิมของหนังศีรษะในบริ เวณที่ทาการรักษาที่ก่อนเริ่ มการรักษา
และสัปดาห์ที่ 0, 8, 16, และ 24 หลังการรักษา นอกจากนี้จะได้รับการประเมินผลการรักษาด้วย global photography
assessment (GPA) จากภาพถ่ายเปรี ยบเทียบบริ เวณที่ผมบาง 2 ภาพ ที่ดา้ นหน้า (frontal view) และกลางกระหม่อม (vertex
view) เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการรักษา 24 โดยแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และตัวผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั เอง ให้คะแนน
ความเปลี่ยนแปลงก่อนหลังการรักษาแบบ 7-point scale ได้แก่ -3: ความหนาและความหนาแน่นของผมลดลงอย่างมาก, -2:
ความหนาและความหนาแน่นของผมลดลงปานกลาง, -1: ความหนาและความหนาแน่นของผมลดลงเล็กน้อย, 0: ไม่มีความ
เปลี่ยนแปลง, +1: ความหนาและความหนาแน่นของผมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, +2: ความหนาและความหนาแน่นของผมเพิ่มขึ้น
ปานกลาง และ +3: ความหนาและความหนาแน่นของผมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และประเมินผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา
โดยบันทึกอาการต่างๆ เช่น อาการแสบ, แดง, บวม, ผิวลอก หรื อ อาการอื่นๆ โดยแพทย์ผทู ้ าการรักษา และผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั ในทุกช่วงของการติดตามผลการรักษา ดังสรุ ปวิธีการวิจยั ไว้ในแผนภูมิแสดงการทาวิจยั (รู ปที่ 1)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั จะใช้สถิติเชิงพรรณนารายงานค่าเฉลี่ยต่างๆของข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
เป็ นค่า mean หรื อ median ตามลักษณะการกระจายของข้อมูล ใช้สถิติ chi square test, Fisher’s exact test หรื อ t-test ในการ
เปรี ยบเทียบตามความเหมาะสมของลักษณะข้อมูล ใช้สถิติ ANOVA ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ hair density และ hair
shaft diameter ในช่วงเวลาต่างๆ ของการรักษา พิจารณาความมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั 40 คน

เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน

เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน

Low-level laser cap
วันละ 20 นาที 3 วันต่อสัปดาห์

Sham device
วันละ 20 นาที 3 วันต่อสัปดาห์

ประเมินผล
สัปดาห์ที่ 0, 8, 16 และ 24
- Phototrichogram: จานวนเส้นผมและขนาดเส้นผม
- อาการข้างเคียง
สัปดาห์ที่ 0 และ 24
- ถ่ายภาพเพื่อประเมิน global photography assessment
รูปที่ 1: แผนภูมิแสดงสรุ ปกระบวนการทาวิจยั

ผลการศึกษา
จากจานวนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด 40 คน เหลือผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ติดตามจนจบการวิจยั ทั้งหมด 36 คน เป็ นกลุ่มทดลอง
จานวน 19 คนและกลุ่มควบคุมจานวน 17 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ออกจากการวิจยั จานวน 4 คน เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั หญิงใน
กลุ่มทดลอง 1 คน และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่มควบคุม 3 คน เป็ นชาย 1 คน และหญิง 2 คน สาเหตุของการออกจากงานวิจยั ใน
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมดคือ มีเหตุจาเป็ นส่วนตัวทาให้มารับการตรวจติดตามไม่ได้ ได้แก่ เปลี่ยนที่อยูอ่ าศัย เปลี่ยนงาน 3 คน
และเปลี่ยนลักษณะทรงผม 1 คน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ intention-to-treat
analysis จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการออกจากงานวิจยั ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในตารางที่ 1 ได้แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของ
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้ง 2 กลุ่ม จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
Age, y
Mean (SD)
Age of onset of hair loss, y
Mean (SD)
Duration of hair loss, y
Mean (SD)
Classification
Norwood-Hamilton (10 men), n (%)
III vertex
IV
V
Ludwig (10 women), n (%)
I
II
III
Hair density (hair/cm2)
Mean (SD)
Hair diameter (m)
Mean (SD)

Laser cap
N = 20

Sham device
N = 20

p value

38.9 (11.3)

35 (14.1)

NS

31.1 (11.1)

29 (15.3)

NS

7.8 (3.7)

6 (2.2)

NS

3 (30)
5 (50)
2 (20)

2 (20)
6 (60)
2 (20)

NS

4 (40)
5 (50)
1 (10)

5 (50)
4 (40)
1 (10)

NS

112.4 (18.9)

115.4 (16.7)

NS

53.8 (11.6)

54.2 (15.1)

NS

AGA; androgenetic alopecia, NS; not significant

การประเมินประสิ ทธิภาพของการรักษา ในกลุ่มทดลองพบว่าจานวนเส้นผมเพิ่มขึ้นจาก 112.4 ± 18.9 เส้น/cm2
เป็ น 123.2 ± 19.1 เส้น/cm2 และขนาดของเส้นผมเพิ่มขึ้นจาก 53.8 ± 11.6 µm เป็ น 58.2 ± 15.8 µm หลังการรักษาเป็ นเวลา
24 สัปดาห์ ส่วนในกลุ่มควบคุมพบว่าจานวนเส้นผมเพิ่มขึ้นจาก 115.4 ± 16.7 เส้น/cm2 เป็ น 119.5 ± 17.7 เส้น/cm2 และ
ขนาดของเส้นผมเพิ่มขึ้นจาก 54.2 ± 15.1 µm เป็ น 56.9 ± 17.9 µm หลังการรักษาเป็ นเวลา 24 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพของการรักษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า ตั้งแต่เริ่ มจนสิ้นสุดการรักษา กลุ่มทดลองมีจานวน
เส้นผม และขนาดของเส้นผมเพิม่ ขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05, ANOVA)โดยเมื่อเปรี ยบเทียบ
ในแต่ละช่วงระยะเวลาจะพบว่ากลุ่มทดลองเริ่ มมีจานวนเส้นผมเพิม่ ขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ 16 สัปดาห์หลังการรักษา (p <
0.001) และกลุ่มทดลองเริ่ มมีขนาดเส้นผมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ 24 สัปดาห์หลังการรักษา (p = 0.002) ดังแสดงไว้
ในรู ปที่ 2A และ 2B

รูปที่ 2 A: ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของเส้นผมที่เปลี่ยนแปลงจากก่อนรักษา ของกลุ่ม Rama laser cap และกลุ่ม sham device ณ สัปดาห์ที่ 8,
16 และ 24, B: ค่าเฉลี่ยของขนาดของเส้นผมที่เปลี่ยนแปลงจากก่อนรักษา ของกลุ่ม Rama laser cap และกลุ่ม sham device ณ สัปดาห์ที่ 8, 16
และ 24, *p < 0.05 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

รูปที่ 3 A: การประเมิน global photographic assessment แบบ 7-point scale ของกลุ่ม Rama laser cap และกลุ่ม sham device โดยแพทย์, B: การ
ประเมิน global photographic assessment ของกลุ่ม Rama laser cap และกลุ่ม sham device โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั

เมื่อเปรี ยบเทียบผลการรักษาจากภาพถ่ายระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (global photography assessment)
โดยใช้ 7-point scale ที่ 24 สัปดาห์พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่มทดลองได้รับการประเมินผลที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งจากการ
ประเมินโดยแพทย์และการประเมินโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 3A และ 3B สาหรับภาพเปรี ยบเทียบของผูเ้ ข้าร่ วม
วิจยั ในกลุ่มทดลองที่สปั ดาห์ที่ 0 และ 24 จะแสดงไว้ในรู ปที่ 4 หากเปรี ยบเทียบผลการรักษาจากภาพถ่ายโดยประเมินแบบดี
ขึ้นหรื อไม่ดีข้ นึ ที่ 24 สัปดาห์ ผลที่ได้คือผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่มทดลองได้รับการประเมินผลแบบดีข้ นึ โดยแพทย์จานวน 17
คน (ร้อยละ 89.4) และโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั 16 คน (ร้อยละ 84.2) ในขณะที่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่มควบคุมได้รับการประเมินผล
แบบดีข้ ึนโดยแพทย์จานวน 5 คน (ร้อยละ 29.4) และโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั 6 คน (ร้อยละ 35.2) จะพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่ม
ทดลองได้รับการประเมินผลแบบดีข้ นึ มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งจากการประเมินโดยแพทย์ (p =
0.0002) และการประเมินโดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (p = 0.0026)

รูปที่ 4: ภาพเปรี ยบเทียบของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่มทดลองทั้งเพศชายและเพศหญิง ระหว่างช่วงก่อนรักษาและหลังรักษาที่ 24 สัปดาห์ แสดงให้
เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของเส้นผมที่ปกคลุมศีรษะ

รูปที่ 5 A: การประเมิน global photographic assessment โดยแพทย์ตามระดับความรุ นแรงของโรคผมบางจากพันธุกรรมในกลุ่ม Rama laser cap
เพศชาย, B: การประเมิน global photographic assessment โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ตามระดับความรุ นแรงของโรคผมบางจากพันธุกรรมในกลุ่ม Rama
laser cap เพศชาย

เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมิน global photographic assessment ในกลุ่มทดลองแยกเป็ นระดับความรุ นแรง
ของภาวะผมบางจากพันธุกรรมตาม Hamilton-Norwood scale ในเพศชาย และ Ludwig scale ในเพศหญิง พบว่าในเพศชาย
Hamilton-Norwood ระดับที่ 4 จะมีแนวโน้มได้รับผลการประเมินทั้งจากแพทย์ (คะแนนประเมิน 2 ร้อยละ 20 และ 1 ร้อย
ละ 30) และผูร้ ่ วมวิจยั เพศชาย (คะแนนประเมิน 3 ร้อยละ 20 และ 2 ร้อยละ 20) ว่าได้ผลการรักษาดีที่สุด ดังแสดงไว้ในรู ป
5A และ 5B ส่วนในเพศหญิงพบว่า Ludwig ระดับ 2 จะมีแนวโน้มได้รับผลการประเมินจากแพทย์ (คะแนนประเมิน 2 ร้อย
ละ 10 และ 1 ร้อยละ 30) และผูร้ ่ วมวิจยั เพศหญิง (คะแนนประเมิน 2 ร้อยละ 20 และ 1 ร้อยละ 20) ว่าได้ผลการรักษาดีที่สุด
ดังแสดงไว้ในรู ป 6A และ 6B และหากพิจารณาจากปั จจัยเฉพาะเรื่ องเพศเพียงอย่างเดียว จะพบว่าผลการประเมิน global

physical assessment ระหว่างเพศชายและเพศหญิงต่างก็ได้ผลดีข้ ึน แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั การ
ประเมินจากแพทย์ (p = 0.97) และจากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (p = 0.99)

รูปที่ 6 A: การประเมิน global photographic assessment โดยแพทย์ตามระดับความรุ นแรงของโรคผมบางจากพันธุกรรมในกลุ่ม Rama laser cap
เพศหญิง, B: การประเมิน global photographic assessment โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ตามระดับความรุ นแรงของโรคผมบางจากพันธุกรรมในกลุ่ม Rama
laser cap เพศหญิง

การประเมินความปลอดภัยจากอาการข้างเคียงของการรักษาพบว่า ในกลุ่มทดลองมีรายงานผมร่ วงเพิ่มขึ้นชัว่ คราว
ในผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั 3 คน (ร้อยละ 15.7) โดยเกิดในช่วง 8 สัปดาห์แรกแล้วหายไป และมีอาการคันศีรษะเล็กน้อย 2 คน (ร้อยละ
10.5) ส่วนในกลุ่มควบคุมพบมีอาการคันศีรษะเล็กน้อย 1 คน (ร้อยละ 5.8) โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมดที่มีอาการผิดปกติ
ดังกล่าว เกิดอาการเพียงชัว่ คราวในระยะเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ และอาการผิดปกติต่างๆ หายไปได้เองโดยที่ไม่ได้ทาการ
รักษา และยังคงใช้หมวกในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
อภิปรายผลการศึกษา
ในปัจจุบนั การใช้แสงเลเซอร์ พลังงานต่าในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรม ได้เป็ นที่สนใจและเริ่ มมีการ
ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากมีรายงานวิจยั ที่รายงานถึงประสิ ทธิภาพที่ดี และความปลอดภัยที่สูงของการรักษาวิธีน้ ี ออกมามาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ข้อได้เปรี ยบที่สาคัญอีกประการของการรักษาโดยวิธีน้ ีคือ สามารถใช้ได้ท้ งั ในผูป้ ่ วยเพศชายและเพศหญิง โดยที่
ไม่มีขอ้ จากัดการใช้เหมือนกับการใช้ยารักษาผูป้ ่ วย งานวิจยั นี้ได้รายงานประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะผมบางทางพันธุกรรมโดยใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่าจากหมวกเลเซอร์ (Rama laser cap) ที่ใช้ในกลุ่มทดลอง
เปรี ยบเทียบกับหมวกหลอก (sham device) ที่ใช้ในกลุ่มควบคุม โดยพบว่ามีประสิ ทธิภาพดีกว่า และไม่พบอาการข้างเคียงที่
รุ นแรงจากการรักษา
ผลของการใช้หมวกเลเซอร์พลังงานต่าในการรักษาภาวะผมบางทางพันธุกรรมจากงานวิจยั นี้พบว่า สามารถเพิ่ม
ความหนาแน่นของเส้นผมในกลุ่มทดลองได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญได้ต้ งั แต่ 16 สัปดาห์หลังการรักษา และ
เพิ่มขนาดของเส้นผมได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญได้ที่ 24 สัปดาห์หลังการรักษา รวมถึงผลการประเมินจาก
ภาพถ่ายเปรี ยบเทียบผลการรักษาที่ 24 สัปดาห์โดยแพทย์และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั พบว่าหมวกเลเซอร์ได้ผลการรักษาดีกว่าหมวก
หลอกอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นการยืนยันว่าหมวกเลเซอร์น้ ีมีประสิ ทธิภาพดีในการรักษาภาวะผมบางทางพันธุกรรม
เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์แสงเลเซอร์พลังงานต่าในรู ปแบบหวี หรื อหมวกที่เคยมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปก่อนหน้านี้13-24

กลไกการออกฤทธิ์ของหมวกเลเซอร์ชนิดนี้ อธิบายได้จากการใช้แสงความยาวคลื่น 660 nm ในขนาดพลังงานต่า
ซึ่งเป็ นช่วงความยาวคลื่นและช่วงพลังงานที่มีการสันนิษฐานว่า สามารถกระตุน้ การทางานของเซลล์ตวั อ่อนภายในรู ขมุ ขน
ให้มีการทางานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เส้นผมเติบโตได้ดีข้ ึน ทาให้มีจานวนเส้นผมเพิ่มขึ้นและมีขนาดใหญ่ข้ ึน กระบวนการนี้
เรี ยกว่า photobiomodulation โดยมีการกระตุน้ การทางานของ cytochrome c oxidase และเพิ่ม mitochondrial electron
transport ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของ adenosine triphosphate มีผลทาให้วงจรเส้นผมมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีระยะ anagen
เพิม่ ขึ้น และระยะ telogen ลดลง ส่งผลในทางคลินิกทาให้มีจานวนของเส้นผมและขนาดของเส้นผมเพิม่ ขึ้น ในขณะที่มีเส้น
ผมหลุดร่ วงน้อยลง26-30
ผลจากการวิจยั อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาโดยหมวกหลอก เมื่อ
ติดตามผลการรักษาไปก็จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจานวนเส้นผมและขนาดของเส้นผมเช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลอง แต่มีการ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจอธิบายได้จากพลังงานจากหลอด LED ของหมวกหลอกอาจมีฤทธิ์ในการกระตุน้ เซลล์ตวั อ่อน
ในรู ขมุ ขนเช่นเดียวกัน แต่กระตุน้ ในระดับที่ไม่มาก หรื ออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวงจรเส้นผมตามฤดูกาลส่งผลให้
มีปริ มาณเส้นผมเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ซึ่งได้มีรายงานปรากฏการณ์น้ ีไว้ในวารสารการแพทย์ที่มีการเผยแพร่ ก่อนหน้า25
ลักษณะของผูป้ ่ วยแบบใดที่จะเหมาะสมกับการรักษาด้วยหมวกเลเซอร์ จากผลการวิจยั จะพบว่าในเพศชายที่มี
ความรุ นแรงของโรคแบบ Hamilton-Norwood ระดับที่ 4 และในเพศหญิงที่มีความรุ นแรงของโรคแบบ Ludwig ระดับ 2 ถือ
เป็ นระดับความรุ นแรงของโรคที่ได้รับการประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาด้วยหมวกเลเซอร์ได้ดีที่สุด สันนิษฐานว่า
ในระดับความรุ นแรงของโรคดังกล่าวเมื่อมีการตอบสนองที่ดีข้ ึนต่อการรักษา จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนกว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับระดับความรุ นแรงของโรคที่นอ้ ยเกินไปหรื อมากเกินไป อย่างไรก็ตามทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็ให้ผล
การตอบสนองต่อการรักษาด้วยหมวกเลเซอร์ดีไม่แตกต่างกัน
การรายงานผลงานวิจยั นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบรวมทั้ง 2 เพศเข้าด้วยกัน โดยไม่แยกวิเคราะห์เป็ นแต่ละเพศ
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ผลแบบแยกเพศแล้วพบว่า ได้ผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์แบบรวมข้อมูล
ประกอบกับข้อมูลจากงานวิจยั ต่างๆ ที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้พบว่า ในอุปกรณ์เลเซอร์พลังงานต่าชนิดเดียวกันจะให้
ประสิ ทธิภาพในการรักษาดีไม่แตกต่างกันในแต่ละเพศ และหากพิจารณาถึงถึงกลไกการออกฤทธิ์ ของแสงเลเซอร์พลังงาน
ต่าจะพบว่า กลไกสาคัญเป็ นการกระตุน้ การทางานของเซลล์ตวั อ่อนในรู ขมุ ขนโดยตรง ซึ่งในปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลที่บอกว่า
เซลล์ตวั อ่อนมีความแตกต่างกันในแต่ละเพศ นอกจากนี้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบรวมจะช่วยเพิ่มขนาดของประชากรในการ
วิเคราะห์ ทาให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ด้านความปลอดภัยจากการใช้หมวกเลเซอร์ชนิดนี้ พบรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและมีอาการ
เพียงชัว่ คราว สามารถหายได้เองโดยไม่ตอ้ งรักษา อาการผมร่ วงมากขึ้นในช่วง 8 สัปดาห์แรกแล้วหายไป อธิบายได้จากมี
ภาวะ telogen effluvium จากเลเซอร์พลังงานต่าไปกระตุน้ การเติบโตของเส้นผม ทาให้เส้นผมในระยะ telogen บางส่วน
หลุดร่ วงก่อนเวลาอันควรจากวงจรเส้นผมที่เข้าสู่ระยะ anagen มากขึ้นและเร็ วขึ้น ซึ่งอาการนี้ได้มีรายงานการเกิด
เช่นเดียวกันกับรายงานวิจยั ที่มีมาก่อนหน้า17 สาหรับอาการคันศีรษะเล็กน้อยที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากสภาพของหนังศีรษะที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากใช้หมวก ส่งผลทาให้อาการคันหนังศีรษะเกิดขึ้นได้
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบ prospective, randomized, double-blind placebo-controlled study และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ intention-to-treat analysis ทาให้ผลการวิจยั ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ไม่ได้ศึกษาถึงการหา
ค่าพลังงานที่ดีที่สุดที่ให้ประสิ ทธิภาพสูงที่สุดในการกระตุน้ การเติบโตของเส้นผม ซึ่งต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะ
ทดลองในขนาดพลังงานรวมต่างๆ ต่อไป ข้อสาคัญอีกประการคืองานวิจยั นี้ไม่ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์เลเซอร์

พลังงานต่าชนิดอื่น จึงทาให้สรุ ปไม่ได้วา่ ได้ผลดีหรื อด้อยกว่าจากการดูตวั เลขการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากในแต่ละงานวิจยั ใช้เทคนิควิธีการประเมินผลการรักษาที่ต่างกัน
สรุปผล
การศึกษาวิจยั นี้ได้แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดี ในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมทั้งในเพศ
ชายและเพศหญิงของหมวกเลเซอร์พลังงานต่า Rama laser cap โดยมีประสิ ทธิภาพเพิ่มจานวนเส้นผมอย่างมีนยั สาคัญที่ 16
สัปดาห์หลังการรักษา และเพิม่ ขนาดของเส้นผมอย่างมีนยั สาคัญที่ 24 สัปดาห์หลังการรักษา ซึ่งสามารถนามาพิจารณาใช้
เป็ นทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยใช้เป็ นการรักษาหลักหรื อใช้เป็ น
การรักษาเสริ มร่ วมกับการใช้ยามาตรฐาน นอกจากนี้ยงั สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคผมร่ วงชนิดอื่นๆได้
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