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บทคัดย5อ
ในทางเภสัชกรรมไทยลักษณะทางเภสัชวัตถุของ ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) จัดเปHนพืชวัตถุ พบ
ขึ้นเปHนวัชพืชตามที่รกรJางหรือริมทางทั่วไป นิยมนํามาทําเปHนอาหารและยาสมุนไพร มีสรรพคุณและประโยชน
ทางยามาแตMโบราณ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ในการตJานเชื้อสิว Propionibacterium acnes
ของสารสกัดผักเสี้ยนผี โดยใชJลักษณะทางเภสัชวัตถุของผักเสี้ยนผี จากแปลงปลูก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
นํามาสกัดสารออกฤทธิ์และทดสอบฤทธิ์ในการตJานเชื้อกMอสิว P. acnes โดยนําเมล็ดพันธจาก ปทุมธานี มา
ปลูกที่ จังหวัดสมุทรสาคร และเก็บทั้งตJน ตามอายุพืช คือ 8, 9,10 สัปดาห ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวMาสาร
สกัดผักเสี้ยนผี จากผักเสี้ยนผีที่มีอายุ 10 สัปดาห. มีฤทธิ์ตJานเชื้อจุลชีพ ตMอเชื้อ P. Acnes ATCC6919 มากสุด
มีคMา MIC =0.49mg/ml. MBC= 15.625 mg/ml อยMางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปHนองคความรูJที่
ชMวยสMงเสริมการใชJประโยชนจากผักเสี้ยนผีและนําไปสูMการศึกษาตMอยอดพัฒนาผลิตภัณฑไดJตMอไปในอนาคตไดJ
คําสําคัญ: สารสกัดผักเสี้ยนผี, Propionibacterium acnes. จังหวัด สมุทรสาคร
Abstract
In Thai pharmacy Cleome viscosa are classified as medicinal plant. Cleome viscosa
are weeds generally found at roadside or vacant land. It is widely used as food and also as
herbal medicine because of its anti-microbial, anti-bacterial and anti-inflammation
quality.The objective of this research is to study anti- Propionibacterium acnes activity of
Cleome viscosa using materia medica characteristics of Cleome viscosa, which were grown
on a farm in Samut Sakhon province. Harvesting age for substance extraction and. Seeds of
Cleome viscosa from Patumthani province are planted in SamutSakhon province. The entire
plant were harvested, dried and grounded after 8 weeks, 9 weeks and 10 weeks. Using
ethanol as solvent, active ingredients were extracted and tested against Propionibacterium.
The research found that 10-week Cleome viscosa has the best effect of suppressing and
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exterminating Propionibacterium at 0.49 mg/ml. and 0.16mg/ml., however .This quality of
Cleome viscosa should be further researched and developed for future products
Keywords: Cleome viscosa extract , Propionibacterium acnes. Samutsakhon Province
บทนํา
ในเภสัชกรรมไทยลักษณะทางเภสัชวัตถุของ ผักเสี้ยนผี(Cleome viscosa) จัดเปHนพืชวัตถุ ประเภท
ผักโดยมีลักษณะใบเปHนแฉกคลJายใบละหุMง แตMเล็กกวMามาก ทั้งใบและตJนเปHนขนเหนียวชื่นคลJายใบตะขบฝรั่ง
ดอกเล็ ก สี เ หลื อ งเปH น ชM อ มี ฝr ก เล็ ก ยาวคลJ า ยฝr ก ถั่ ว เขี ย ว ทั้ ง ตJ น และใบมี ก ลิ่ น เหม็ น เขี ย ว และฉุ น ดJ า น
พฤกษศาสตรของผักเสี้ยนผีมีประมาณ 20 สกุล ในประเทศไทยพบเปHนวัชพืชเปHนไมJลJมลุก มีความสูงประมาณ
1 เมตร สMวนตMาง ๆ ของตJนจะมีตMอมขนเหนียวสีเหลืองปกคลุมอยูMห นาแนMน มีกลิ่นเหม็นเขี ยวใบเปHนใบ
ประกอบ มี 3-5 ใบยMอย กJานใบยาวประมาณ 1-6 เซนติเมตร โดยมากเปHนสีน้ําตาลแดง สMวนใบยMอยมีลักษณะ
เปHนรูปรี มักเปHนสีเดียวกันกับกJานใบและมีขน ใบประดับคลJายใบ มี 3 ใบยMอย ยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร
ดอกเปHนชMอที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร มีดอกจํานวนมาก กลีบดอกสี
เหลืองมี 4 กลีบ ผลมีลักษณะเปHนฝrกคลJายถั่วเขียวแตMมีขนาดเล็กมาก ยาวประมาณ 1-4 นิ้ว ตรงปลายผลมี
จะงอยแหลม ในเภสัชกรรมไทยมีการนําผักเสี้ยนผีมาทําเปHนยากินลดไขJจากการอักเสบ และ ยาทาภายนอก
เพื่อรักษาแผลอักเสบและฝv มามากกวMา 100 ปv ในดJานพฤกษเคมีเบื้องตJนพบสารประกอบหลัก ในผักเสี้ยนผี
เชM น แทนนิ น อั ล คาลอยล ฟลาโวนอยดเปH น ตJ น ทางเภสั ช วิ ทยาทั้ งตJ น ของผั กเสี้ ย นผี มีส ารธรรมชาติ ที่ มี
สรรพคุณมากมายที่นMาสนใจคือ มีฤทธิ์ตJานอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ตJานการอักเสบ และฤทธิ์ตJานเชื้อจุลชีพไดJบาง
ชนิด เชMน Propionibacterium acnesแตMการใชJฤทธิ์จากสมุนไพร มักพบปrญหาเรื่องปริมาณสารสําคัญ
เนื่ องจากไมMมีพืชสมุน ไพรใดที่ มีองคประกอบและปริ มาณสารเทM ากั น หรือใกลJ เ คีย งกัน หากองคประกอบ
ลักษณะภายนอกตามเภสัชกรรมไทย เชMน รูปรMาง ขนาด ลักษณะ สี กลิ่น รส จึงใชJ อายุของสมุนไพร สถานที่
ปลู กตM า งกั นซึ่ งเปH น ตั ว กํา หนดลั กษณะของพื ช สมุน ไพร และการตรวจสอบเอกลั กษณทางเคมีเ พื่ อหากลุM ม
สารสําคัญจึงเปHนสิ่งจําเปHนเพราะเปHนตัวชMวยควบคุมมาตรฐานดJานคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร กMอนนํามา
กําหนดเปHนมาตรฐานสมุนไพรที่จะใชJเปHนตัวยาสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑแตMละครั้ง
Propionibacterium acnes เปHน แบคที เรี ยแกรมบวก รูป แทM งขนาดเล็ก เจริญไดJ ในสภาวะที่ ไมM มี
ออกซิเจน ไมMสรJางสปอร เปHนเชื้อประจําถิ่น (Normal Flora) ที่ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีไขมันมาก เปHน
แบคทีเรียที่กMอใหJเกิดสิว P. acnes ผลิต Lipease และสารที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ําซึ่งมีคุณสมบัติ กระตุJนการ
รวมตัวกันของเม็ดเลือดขาวชนิด นิวโทรฟzล เอนไซม lipase สามารถสลาย Triglycerides ใหJเปHนกรดไขมัน
อิสระ ซึ่งสามารถซึมผMานทMอตMอมไขมัน ไปสูMหนังกําพรJาใกลJเคียงไดJ แลJวรMวมกับ แอนติบอดี และ คอมพลีเมนต
จากน้ําเหลือง ทําใหJเกิดปฏิกิริยา เกิดเอนไซม hydrolytic ขึ้นใหมMซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลสูง สามารถกระตุJน
เม็ดเลือดขาวทั้ง ชนิด นิวโทรฟzล และ มาโครฟาจไดJโดยตรง โดย ไมMตJองมีแอนติบอดี หรือ คอมพลีเมนต
เอนไซมที่เกิดขึ้นใหมMนี้จะยMอยเคอราตินและเสJนขน ทําใหJเกิด Comedone การอักเสบ และระคายที่ไมM
เกี่ยวกับภูมิตJานทานในประเทศไทยจากรายงาน ของสถาบันโรคผิวหนังพบวMา สิวเปHนโรคที่ติดอันดับ 1 ของปv
พ.ศ. 2561ที่ผูJป{วยเขJารับการรักษาที่ สถาบันโรคผิวหนังของประเทศไทย มีการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อ
ราและจุลินทรียไดJจาก ใบและลําตJน โดยสกัดดJวยเอทานอล (Williams, et al. 2003) และมีการรวบรวม
ขJอมูล ดJานพฤกษศาสตรผักเสี้ยนผีโดย สํารวจกลไกทางเคมี ของผักเสี้ยนผีที่เกี่ยวขJองกับ การมีฤทธิ์ตJานเชื้อ
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จุลชีพ เชMน ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อจุลินทรียหรือจุลชีพอื่นๆ A Upadhyay et al (2014) ปrจจุบันเองก็เริ่ม
มีการใชJสมุนไพรมาทําผลิตรักษาสิว เชMนเปลือกมังคุด ฟ}าทะลายโจร บัวบก เปHนตJน
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาฤทธิ์ในการตJานเชื้อสิว Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผี
โดยใชJลักษณะทางเภสัชวัตถุของผักเสี้ยนผี ตามอายุในการเก็บ ตามหลักเภสัชกรรมไทย เพื่อนํามาสกัดสาร
ออกฤทธิ์และทดสอบฤทธิ์ในการตJานเชื้อกMอสิว P. acnes ของผักเสี้ยนผีทั้งตJนที่เก็บ จากแปลงปลูก จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งองคความรูJนี้จะไปชMวยสMงเสริม การใชJประโยชนจากผักเสี้ยนผี และนําไปสูMการศึกษาตMอยอด
หรือพัฒนาผลิตภัณฑรักษาสิวไดJ ตMอไปในอนาคต
วัตถุประสงคAของการวิจัย
เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการตJานเชื้อสิว Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผีจากแปลงปลูก
ที่ สมุทรสาคร โดยใชJลักษณะทางเภสัชวัตถุของผักเสี้ยนผี ตามหลักเภสัชกรรมไทย ตามอายุในการเก็บ เพื่อ
นํามาสกัดสารออกฤทธิ์และทดสอบฤทธิ์ในการตJานเชื้อกMอสิว P. acnes จากแปลงปลูก จังหวัด สมุทรสาคร.
สมมุติฐานการวิจัย
สารสกัดผักเสี้ยนผี มีฤทธิ์ในการตJานเชื้อสิว Propionibacterium acnes ไดJ
ขอบเขตการวิจัย
ดJานประชากร คือ สารสกัดผักเสี้ยนผี อายุ 8, 9, 10 สัปดาห จากแปลงปลูก ที่อําเภอบJานแพJว
จังหวัด สมุทรสาคร
ดJานเนื้อหา คือ ศึกษา ฤทธิ์ในการตJานเชื้อสิว Propionibacterium acnes จากสารสกัดจากผักเสี้ยน
ผีที่มี อายุ8, 9, 10 สัปดาห ดJวยการหาคMา ความเขJมขJนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) และฆMาเชื้อ (MBC)
Propionibacterium acnes โดยวิธี Broth microdilution
ดJานเวลา การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการศึกษาในชMวงเวลา เดือน กรกฎาคม 2561- พฤศจิกายน 2562
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปH น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (In vitro) เพื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ใ นการตJ า นเชื้ อ สิ ว
Propionibacterium acnes จากสารสกัดจากผักเสี้ยนผี ดJวยการหาคMา ความเขJมขJนต่ําสุดที่สามารถยับยั้ง
เชื้อ (MIC) และฆMาเชื้อ (MBC) Propionibacterium acnes โดยวิธี Broth microdilution.
2. วัสดุและวิธีการ
2.1 นําผักเสี้ยนผีดอกเหลืองไปเปรียบเทียบกับตัวอยMางพรรณไมJที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร สํานักหอ
พรรณไมJ กรมอุทยานแหMงชาติสัตวป{าและพันธุพืชวMาเปHน ผักเสี้ยนผี ชนิดสายพันธุ วงศCapparaceae ชื่อ
วิทยาศาสตร คือ Cleome viscosa L. ไดJรับการยืนยันวMาคือ ผักเสี้ยนผี
2.2 เตรียมพืช โดยเก็บผักเสี้ยนผีจากแปลงปลูก ที่ อําเภอบJานแพJว จังหวัดสมุทรสาคร ตามอายุ
การปลูกคือ 8 ,9,10 สัปดาห ในจํานวน เทMาๆ กัน นํามาแยกลJาง แยกอบที่อุณหภูมิ 50 องศา เปHนเวลา 5
ชั่วโมง แลJวนํามาแยกบดหยาบ
2.3 การเตรียมสารสกัดผักเสี้ยนผีนําผงสมุนไพรที่บดแยกครั้งละ 200 กรัม ตามอายุของผักเสี้ยนผี
ทําการหมักดJวยแอลกอฮอล 95% ในอัตราสMวน 1:5( Khadiza Khanam, Murshida Begum, Azizulislam,
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RonokZahan, Ekramul Haque, 2015. p14.) จากนั้นนําไประเหิดดJวยเครื่องกลั่นสุญญากาศ (Rotary
Evaporator) เพื่อเอาแอลกอฮอลออก จะไดJสารสกัดผักเสี้ยนผี ซึ่งมีลักษณะเหนียวขJน สีเขียวเขJม ปริมาณ
8.98 กรัม ,9.85 กรัม, 10.64 กรัม ตามลําดับนําไปจัดเก็บไวJในตูJเย็นที่อุณหภูมิ 4 องคศาเซลเซียส เพื่อใชJ ใน
การวิเคราะหในลําดับตMอไป
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ สําหรับทดสอบเชื้อ
1. เชื้อแบคทีเรีย P.acnes ATCC6919
2. อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิด Brain Heart Infusion (BHI) (HiMedia Laboratories
Pvt.Ltd.,India)
3. วัสดุและอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวขJอง ไดJแกM 96 Well Microplate Flat Bottom, ตูJปลอดเชื้อ และ
ตูJบMมเชื้อ เปHนตJน
การเตรียมตัวอยMางและวิธีการทดสอบ
นําสารสกัดผักเสี้ยน มาละลายใน ethanal ใหJไดJความเขJมขJนเริ่มตJน 500 mg/ml จากนั้นนํามาทําใหJ
ไรJเชื้อโดยกรองผMาน เมมเบรน ที่มีรูพรุน 0.2 µmปzเปตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวลงใน 96 Well Microplate
หลุมละ 100 µl ปzเปต ตัวอยMางที่เตรียมใสMหลุมที่ 1 ปริมาตร 100 µl ผสมสารตัวอยMางใหJเขJากัน จากนั้นปzเปต
สารละลายในหลุมที่ 1 ปริมาตร 100 µl ไปใสMในหลุมที่ 2 และทําเชMนเดียวกันจนถึงหลุมที่ 12 โดยในหลุมที่
12 ใหJปzเปตสารผสมทิ้ง 100 µl (เจือจางแบบ 2 fold serial dilution รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1)
จากนั้นเติมเชื้อแบคทีเรียซึ่งไดJทําการปรับความขุMนใหJใกลJเคียงกับ 0.5 Mcfarland Standard ใสMลงในทุกหลุม
ๆ ละ 100 µl แลJวบMมในตูJบMมเชื้อที่อุณหภูมิ 37±1°C เปHนเวลา 24-48 ชั่วโมง อMานผลคMาความเขJมขJนต่ําสุด
(MIC) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย โดยสังเกตหลุมสุดทJายที่ใสและไมMมีตะกอนของเชื้อที่กJนหลุม
หาคMา MBC โดยดูดอาหารในหลุมที่ใสปริมาตร 5 µl มาหยดลงบนอาหาร BHI Agar ทิ้งไวJใหJแหJง แลJวบMมในตูJ
บMมเชื้อที่อุณหภูมิ 37±1°C เปHนเวลา 24-48 ชั่วโมง สังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อบนผิวอาหาร ความเขJมขJน
ต่ําสุดของสารสกัดที่สามารถฆMาเชื้อไดJจะไมMพบการเจริญเติบโตของเชื้อบนผิวอาหารคือคMา MBC
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทางเภสัชวัตถุของผักเสี้ยนผี จากแปลงปลูก อําเภอบJานแพJว จังหวัดสมุทรสาคร ที่
นํามาทําสารสกัด
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบ ส5วนต5างๆของผักเสี้ยนผี
ตJนจากแปลงปลูก 8 สัปดาห ความสูง 1. เมตร มีดอกตูม ฝrกและใบยังสีอMอน 9 สัปดาห มีความสูง
1.25 เมตร ตJนดูสมบูรณกวMา คือ มีดอกมาก ฝrกยาวและอวบ 10 สัปดาห จะ มีความสูง 1.60เมตร ลําตJนเสJน
รอบวง 7เซนติเมตร มีตMอมขนเหนียว สีเหลืองปกคลุมอยูMหนาแนMน มีกลิ่นเหม็นเขียว ใบมีขนาดใหญMมี 3-5 ใบ
ยMอย กJานใบยาว 9 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลือง มี 4 กลีบ ผลมีลักษณะ เปHนฝrกคลJายถั่วเขียว สีเขJมอวบ ยาว
3นิ้ว ตรงปลายผล มีจะงอยแหลม มีขนาดใหญMกวMาชMวง 8 สัปดาหมาก
2. ผลการทดสอบฤทธิ์ในการตJานเชื้อสิว Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผีจาก
แปลงปลูก ที่ สมุทรสาคร
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ตารางที่ 2 คMาความเขJมขJนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อและฆMาเชื้อแบคทีเรีย P.acnes ATCC6919
ATCC
.................
โดยวิธี broth microdilution ของตัวอยMาง

สรุปผลการทดสอบ
ผลจากการศึกษาพบวMาสารสกัดจากผักเสี้ยนผี อายุ 8 สัปดาห ไมMมีฤทธิตJานเชื้อสิว เริ่มมีฤทธิตJานเชื้อ
สิวP.acnes ATCC6919 ไดJตั้งแตMอายุ 9 สัปดาห สMวนอายุ 10 สัปดาห มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียP. Acnes ATCC6919 ที่กMอใหJเกิดสิว MIC เทMากับ 0.49 mg/ml และความสามารถในการ
ฆM า เชื้ อ แบคที เ รี ย ไดJ MBC เทM า กั บ 0.16mg/ml. ดั ง นั้ น จะเห็ น ไดJ วM า ผั ก เสี้ ย นผี -มี ผลตM
ผ ลตM อ ฤทธิ์ ตJ า นเชื้ อ สิ ว
Propionibacterium acnes ดJวยปrจจัยทางเภสัชวัตถุ เชMน อายุ ลักษณะ สถานที่ ดินที่ปลูก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษานีนี้มีความสอดคลJองในเรื่อง ฤทธิ์ตJานเชื้อจุลชีพเหมือนงานวิจัยของ A.Upadhyay et
al (2014) และ Williams, et al. (2003)
(
โดยงานวิจัยดังกลMาวมิไดJกลMาวถึง ลักษณะ ขนาด หรือ อายุของ
ผักเสี้ ยนผี โดยทั่ว ไปมั กเก็บ ตามที่ร กรJ าง หรื อ ริมทางที่พบเจอไดJทั่วไปซึ่ งไมM อาจทราบอายุ แตMงานวิจั ย นี้
ตJองการหาปrจจัย ลักษณะทางเภสั
เภสัชวัตถุของผักเสี้ยนผี ที่มีผลตMอสารสกัดผักเสี้ยนผีทีท่ีมีฤทธิ์ตJานเชื้อสิวไดJ และ
ใหJผลสม่ําเสมอ จึงนําเมล็ดพันธุผักเสี้ยนผีดอกเหลืองจากอํ
จากอําเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี มาปลูกเองที่แปลง
ปลูก อําเภอบJบJานแพJว จังหวัด สมุทรสาคร ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน และมีโครงขMายแมMน้ําลํา
คลองเชื่ อ มโยงถึ ง กั น กระจายอยูM ทั่ ว พื้ น ที่ ก วM า 170 สาย ทั้ ง ที่ เ ปH น คลองธรรมชาติ และคลองขุ ด มี ก าร
ชลประทานชM
ทานชMวยระบายน้ําสภาพพื้นที่จึงเหมาะที่จะทําการเพาะปลู
การ
กพืชนานาชนิด สMงผลใหJไดJผักเสี้ยนผีที่มี
ขนาดใหญMกวMาที่เก็บจากริริมทางทั่วไป หากนําไปศึกษาตMอยอดหรือพัฒนาตJนพันธุ ใหJไดJสารสําคัญมากขึ้นแลJว
จัดทําเปHนมาตรฐาน เชMนอายุการเก็บผักเสี้ยนผี จากแปลงปลูกอําเภอบJานแพJว จังหวัดสมุทรสาคร พบวMา
ผักเสี้ยนผีอายุ 8 สัปดาห ความสูง 1. เมตร มีดอกตูม ฝrกและใบยังมีสีอMอน ไมMมีฤทธิ์ตJานเชื้อสิว P. acne แตM
อายุตั้งแตM 9 สัปดาหขึ้นไปมีฤทธิตJานเชื้อสิว P.acnesATCC6919 กMอนนํามาพัฒนาผลิลิตภัณฑหรือมีคMากลาง
เปรียบเทียบกMอนนําผักเสี้ยนผีที่ไดJไปผลิต ก็จะสMงเสริมใหJมีการนําผักเสี้ยนผีใปใชJ
ใปใชJมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาพบวM าสารสกั ด หยาบจากผั กเสี้ย นผี มีฤทธิ์ ในการตJา นเชื้อสิ ว Propionibacterium
acnes ตั้งแตMอายุ 9 สัปดาหขึ้นไป ดังนั้นจึงสามารถ นํามาศึกษาตMอ ในผักเสี้ยนผี เชMน พันธุ อายุ ดินและ
สถานที่ ปลู ก ของผั กเสี้ ยนผี ซึ่ งมี ผ ลตM อองคประกอบทางเคมี สารสํ า คัญ ที่มีฤทธิ์ ฤทธิ์ ทางเภสั ชกรรม และ
ทางพฤกษเคมี เพื่ อ จั ด ทํ า เปH น มาตรฐาน ใชJ ค วบคุ ม กM อ นนํ า มา พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ ควรมี คM า กลาง
เปรียบเทียบ กMอนนําผักเสี้ยนผีที่ไดJ ไปผลิต ผลิตภัณฑ
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