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1. เพือS ให้ทราบถึงกระบวนการสร้างเม็ดสีและกลไกของสารทีทS าํ ให้ผวิ ขาวทีใS ช้เป็ นยา
และเครือS งสําอาง
[. สามารถอธิบายและแนะนําการเลือกผลิตภัณฑ์ทปSี ลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้แก่
ผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง
บทคัด ย่อ
ผลิตภัณฑ์ททSี าํ ให้ผวิ ขาวนัน] มีการใช้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย
สารทีชS ่วยลดการสร้างเม็ดสีนัน] ถูกนํามาใช้ทงั ] ในวงการยาและเครืSองสําอาง สารทีจS ดั เป็ นยาทีมS ี
การใช้ใ นประเทศไทย เช่น ไฮโดรควิโ นน กรดเรทิโ นอิก และกรดอะซิล าอิก สารเหล่ านี]ม ี
ประสิทธิภาพดี แต่เนืSองจากสามารถก่อผลข้างเคียงรุนแรงได้จงึ ต้องอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
แพทย์และเภสัชกร เพืSอตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีมS ปี ริมาณมากขึน] จึงมีการวิจยั
ศึกษาและพัฒนาสารใหม่ทSมี ปี ระสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัยสําหรับใช้เป็ น ส่วนผสมใน
เครืSองสําอางทีSทําให้ผวิ ขาว ซึSงแนวทางการลดการสร้างเม็ดสีทใSี ช้ในทางเครืSองสําอางสามารถ
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แบ่งได้เป็ น b แนวทาง ได้แก่ การขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์และการขนส่งเม็ดสี การหลุด
ลอกของเม็ดสีทสSี ะสมในชัน] ผิวหนัง และการป้ องกันการสร้างเม็ดสีดว้ ยสารกันแดด
คํา สํา คัญ : สารทําให้ผวิ ขาว เครืSองสําอาง การสร้างเม็ดสี เมลานิน
Abstract

Skin whitening products have been in use for ages, particularly in Asian countries.
A variety of topical depigmenting agent have been used in pharmaceutical and
cosmeceutical field. According to Thai FDA, hydroquinone, retinoic acid, and azelaic acid
are classified as drugs due to the concern on their safety. Nowadays, many skin whitening
agents, which are safe and effective, have been developed to fulfill customer’s need. The
cosmetology approach for reducing skin pigmentation is divided into 3 procedures;
reducing melanin synthesis and transportation, removing the accumulated melanin, and
protecting the skin from UV rays.
Keywords: skin whitening agents, cosmetics, melanogenesis, melanin
บทนํา
ผิวกระจ่างใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดําและรอยแผลเป็ นต่าง ๆ เป็ นผิวในอุดมคติของคนไทย
รวมถึงคนในแถบเอเชีย ซึSงไม่ได้จํากัดแค่ในผูห้ ญิงเท่านัน] แต่ผชู้ ายเองก็ตอ้ งการมีผวิ กระจ่างใส
เช่นกัน ทําให้ความต้องการของผลิตภัณ ฑ์เ พืSอผิว กระจ่า งใสมีการเติบโตมากขึน] โดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษทีSผ่านมา ในปั จจุบนั เราสามารถพบเห็นผลิตภัณฑ์ทSที ําให้ผวิ ขาวมากมายใน
ท้องตลาด จากการสุ่มตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากหลายหน่ วยงานพบว่า ร้อยละ [n ของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี] มกั มีการลักลอบใส่สารห้ามใช้ในเครืSองสําอาง เช่น ปรอท ซึSงเห็นผลทําให้
ผิวหน้าขาวใสอย่างรวดเร็วในช่วงแรก แต่มอี าการข้างเคียงคือทําให้เกิดอาการแพ้ ผิวบาง ฝ้ า
ถาวร นอกจากนี]ยงั อาจเกิดการสะสมของปรอททีSผวิ หนังและอวัยวะต่าง ๆ ได้1 ดังนัน] เภสัชกร
จึง ควรให้ความรู้แ ละคํา แนะนํ า ในการเลือ กผลิต ภัณ ฑ์ทSีป ลอดภัย และมีป ระสิท ธิภ าพให้แ ก่
ผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง
กระบวนการสร้างเม็ด สีแ ละกระบวนการควบคุม การสร้า งเม็ด สี
สีผวิ ของมนุ ษย์มอี ิทธิพลมาจากเม็ดสีในชัน] ผิวหนังทีSเรียกว่าเมลานิน (Melanin) ซึSง
แบ่ ง ออกได้เ ป็ น [ ชนิ ด คือ ฟี โ อเมลานิ น (Pheomelanin) ทีSม ีสีเ หลือ งแดง และยูเ มลานิ น
(Eumelanin) ทีมS สี นี ํ]าตาลเข้มโดยปริมาณและชนิดของเม็ดสีทสSี ร้างขึน] จะเป็ นตัวกําหนดสีผวิ ของ
คนเรา เมลานินมีหน้ าทีSป้องกันอันตรายจากรังสียูวี สารอนุ มูลอิสระ ป้ องกันไม่ให้ดเี อ็นเอถูก
2

ทําลาย รวมถึงช่วยป้ องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังเนืSองจากรังสียวู ี แต่อย่างไรก็ตามการสร้างเม็ด
สีทมSี ากเกินไปก็ทาํ ให้เกิดปั ญหาต่างๆได้ เช่น สีผวิ ไม่สมํSาเสมอ ฝ้ า กระ และจุดด่างดํา[,b
เมลานินสร้างมาจากเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocyte) ทีอS ยู่ในชัน] ผิวหนังส่วนล่างของ
ชัน] หนังกําพร้า โดยกระบวนการสร้างเมลานินจะเกิดขึน] ภายในเซลล์และถูกกักเก็บในถุงหุม้ เม็ด
สีเรียกว่าเมลาโนโซม (melanosome) จากนัน] ถุงหุ้มเม็ดสีจะถูกส่งต่อและกระจายไปยังเซลล์
ผิวหนังทีอS ยูใ่ นชัน] หนังกําพร้าซึSงเรียกว่าเคอราติโนไซต์ (keratinocyte)2

รูปทีA B ภาพแสดงโครงสร้างผิวหนังชัน] หนังกําพร้า2
กระบวนการสัง เคราะห์เ มลานิ น เป็ นกระบวนการเกีSย วข้อ งกับ ปฏิกิร ิย าทีSม ีค วาม
ซับ ซ้อนหลายขัน] ตอน ขัน] ตอนทีSเ ป็ นขัน] กํา หนดอัต รา (rate-limiting step) ของกระบวนการ
สังเคราะห์เมลานินอาศัยการทํางานของเอนไซม์ทสีS าํ คัญคือไทโรซิเนส (tyrosinase) ไทโรซิเนส
เป็ นเอนไซม์ทเSี กียS วข้องกับขัน] ตอนแรกของการสร้างเมลานิน ทําหน้าทีเS ปลียS นแอล-ไทโรซีน (Ltyrosine) ซึSงเป็ นสารตัง] ต้นในการสังเคราะห์เมลานินให้เป็ นแอล-โดปา (L-DOPA) และแอล-โด
ปาควิโนน (L-DOPAquinone) ตามลําดับ ซึSงทัง] [ ขัน] ตอนนี]จะใช้ออกซิเจนเป็ นอนุ มูลอิสระทีS
กระตุ้นให้เกิดปฏิกริ ยิ า ในการสังเคราะห์ยูเมลานิน แอล-โดปาควิโนนจะถูกเปลียS นแปลงด้วย
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน โดยอาศัยเอนไซม์ TYRP-2 และ TYRP-1 จนกลายเป็ น ยูเมลานิน ส่วน
การสร้างฟี โอเมลานินจะเกิดขึน] เมืSอมีกรดอะมิโนซิสเทอีน (Cystein) อยูใ่ นถุงหุม้ เม็ดสี โดยแอลโดปาควิโนนจะถูกเปลีSยนเป็ น cysteinyldopa และกลายเป็ นฟี โอเมลานินในขัน] ตอนสุดท้าย3,4
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รูปทีA C ปฏิกริ ยิ าในขัน] ตอนการสังเคราะห์เมลานิน[
การสร้างเม็ดสีถูกควบคุมด้วยกระบวนการทีSมคี วามซับซ้อน การสร้างเมลานินผ่าน
ทางตัวรับสัญญาณทีSเ รียกว่า melanocortin 1 receptor (MC1R) เป็ นเส้นทางหลักทีSทําหน้าทีS
ควบคุมกระบวนสร้างเม็ดสี โดยตัวรับสัญญาณนี]มกี ารแสดงออกมากในเซลล์เมลาโนไซต์ เมืSอ
MC1R ถูกกระตุน้ ด้วย Melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) หรือ adrenocorticotropic
hormone (ACTH) จะเหนีSยวนําให้เกิดการสร้าง adenylyl cyclase และเกิดการเพิมS จํานวนของ
cyclic AMP (cAMP) ภายในเซล ล์ ทํ า ให้ เ กิ ด การแ สดงออกของ โปรตี น ทีS สํ า คั ญ คื อ
Microphthalmia-associated transcription factor (MITF) ซึSงควบคุมการถอดรหัส พัน ธุ ก รรม
ของเอนไซม์สาํ คัญทีใS ช้ผลิตเมลานิน ได้แก่ ไทโรซิเนส TYRP-1 และ TYRP-2 2,5,6
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รูป ทีA D กระบวนการควบคุมการสร้างเมลานิน2
เม็ดสีเมลานินทีถS ูกสร้างขึน] จะถูกกักเก็บไว้ในถุงหุ้มเม็ดสีทเSี รียกว่าเมลาโนโซม และจะ
ถูกส่งต่อไปยังเซลล์เ คอราติโนไซต์เ พืSอส่ง ต่อเม็ดสีไปยังผิวหนังชัน] บน ซึSงตัว รับทีSมบี ทบาท
สําคัญในกระบวนการนี]คอื Protease-activated receptor-2 (PAR-2) โดยทีSตวั รับนี]สามารถถูก
กระตุน้ ให้มกี ารเพิมS จํานวนได้เมือS ได้รบั รังสียวู }ี

รูปทีA E กระบวนการขนส่งเมลาโนโซมและตัวรับ PAR-27
ปัจจัย ทีA ม ีผลต่อ การสร้า งเม็ด สี
กระบวนการสร้างเม็ดสีสามารถถูกกระตุ้น ได้จากหลายปั จจัย ฮอร์โมน (hormones)
พรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) รวมถึงไซโตไคน์ (cytokines) ชนิดต่างๆเป็ นปั จจัยภายใน
ทีSมผี ลต่อการสร้างเมลานิน ในช่วงการตัง] ครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกําเนิดเป็ นช่วงทีSมี
ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึน] สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีเพิมS ขึน] และทําให้เกิดฝ้ าได้6,8,9
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ความผิดปกติของผิวหนังทีเS กียS วข้องกับกระบวนการอักเสบเช่น สิวอักเสบ โรคผืนS ภูมแิ พ้ผวิ หนัง
(atopic dermatitis) จะส่งผลให้เกิดอนุ มลู อิสระ เกิดการหลังพรอสตาแกลนดิ
S
นและไซโตไคน์ ซSึง
จะกระตุน้ ให้เกิดการสร้างเมลานินและเกิดเป็ นรอยดําหลังผิวหนังอักเสบ (post-inflammatory
hyperpigmentation; PIH)10 นอกจากนี]รงั สียวู นี บั ก็นับว่าเป็ นปั จจัยภายนอกทีสS าํ คัญทีกS ระตุน้ ให้
เกิดการสร้างเม็ดสีได้เช่นกัน
รังสียวู ที Sมี ผี ลต่อผิวหนังแบ่งตามความยาวคลืSน ได้เป็ นยูวเี อ (UVA) และยูวบี ี (UVB)
ซึงS รังสียวู ที งั ] [ ชนิดนี]มผี ลทําให้สารพันธุกรรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) เกิดความเสียหายได้ เมืSอ
สารพันธุกรรมได้รบั ความเสียหายจะส่งผลให้เกิดการกระตุน้ ยีน pro-opiomelanocortin (POMC)
นําไปสู่การสร้าง α-MSH และ ACTH ทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเมลานินผ่านทาง MC1R
ส่งผลให้เกิดการเพิมS ขึน] ของ MITF ซึงS นําไปสูก่ ารสร้างเมลานินทีเS พิมS ขึน] นอกจากนี]รงั สียวู ยี งั ทํา
ให้เกิดการเพิมS จํานวนของเซลล์เมลาโนไซต์ การแสดงออกของตัวรับสัญญาณ MC1R รวมถึง
เอนไซม์และเปปไทด์ตา่ งๆสําหรับการสร้างเมลานิน6,8-9

รูปทีA H ภาพแสดงกระบวนการสร้างเมลานินโดยมีรงั สียวู เี ป็ นตัวกระตุน้ ƒ
สารทีA ทาํ ให้ผิว ขาว
1.สารทีทS าํ ให้ผวิ ขาวทีจS ดั เป็ นยา
ไฮโดรควิโ นน (Hydroquinone) เป็ นสารยับ ยัง] การสร้า งเม็ด สีทSีม ีก ารใช้ม าอย่ า ง
ยาวนาน ออกฤทธิ …โดยยับยัง] การทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส มีประสิทธิภาพดีในการรักษาฝ้ า
โดยความเข้มข้นทีใS ช้ในการรักษาจะอยู่ในช่วง 2-5% การใช้ยาทีคS วามเข้มข้นสูงทําให้เกิดการ
ระคายเคือ งได้ และอาจเกิด ฝ้ า ถาวร (ochronosis) รวมไปถึง เกิด พิษ ต่ อ ดวงตา หากใช้ย า
ต่อเนืSองเป็ นระยะเวลานาน นอกจากนี]ยงั มีขอ้ ห้ามในการใช้ในหญิงตัง] ครรภ์และให้นมบุตร10,12-13

6

รูปทีA 6 โครงสร้างทางเคมีของไฮโดรควิโนน
กรดเรทิโนอิก (Retinoic acid) เช่น เตรทติโนอิน (Tretrinoin) ในความเข้มข้น n.n[‡n.ˆ% มีฤทธิ …ผลัดเซลล์ผวิ หนังชัน] บนทีมS เี ม็ดสีเมลานินหลุดลอกออก ยานี]อาจทําให้เกิดอาการ
ระคายเคือง หน้าแดง และผืSนแพ้แสง (phototoxic) ได้จงึ ควรเลียS งการใช้ยาในช่วงเวลากลางวัน
และควรเลียS งแสงแดด นอกจากนี]ยงั สามารถเกิดพิษต่อทารกในครรภ์ จึงควรหลีกเลียS งการใช้ใน
ผูท้ ตSี งั ] ครรภ์หรือวางแผนจะตัง] ครรภ์ 10,12
กรดอะซิลาอิก (Azelaic acid) เป็ นสารทีมS ขี อ้ บ่งใช้ในการรักษาฝ้ า เนืSองจากมีฤทธิ …ต้าน
การทํางานของไทโรซิเนส มีการศึกษาพบว่ากรดอะซิลาอิกทีคS วามเข้มข้น 20% มีประสิทธิภาพ
ในการรัก ษาฝ้ า เหนื อ กว่ า ไฮโดรควิโ นนความเข้ม ข้น 2% อย่ า งไรก็ต ามมีก ารรายงานถึง
ผลข้างเคียงของกรดอะซิลาอิกว่าสามารถทําให้ผวิ แห้ง แดงและเกิดอาการระคายเคืองได้ 10,12,13
ในปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาอนุพนั ธ์ของกรดอะซิลาอิกขึน] สําหรับใช้ในเครือS งสําอาง

รูปทีA L โครงสร้างทางเคมีของกรดอะซิลาอิก
2. สารทีทS าํ ให้ผวิ ขาวทีใS ช้ในเครืSองสําอาง
สารทําให้ผวิ ขาวทีใS ช้ในเครืSองสําอางสามารถแบ่งประเภทตามกลไกการออกฤทธิ …ได้ดงั นี]
2.1 สารทีอS อกฤทธิ …ต่อกระบวนการสร้างเมลานิน
[.ˆ.ˆ สารทีมS ฤี ทธิ …ยับยัง] เอนไซม์ไทโรซิเนส
เนืSองจากเอนไซม์ไทโรซิเนสมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสี ดังนัน] ในการวิจยั
และพัฒนาสารทีทS ําให้ผวิ ขาวจึงเน้นศึกษาสารกลุ่มนี]เป็ นหลัก ตัวอย่างสารทีSมฤี ทธิ …ยับยัง] การ
ทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส เช่น
กรดโคจิ ก (Kojic acid) เป็ นสารทีS ไ ด้ จ ากรา Aspergillus sp. มี ก ารนํ า มาใช้ ใ น
เครืSองสําอางอย่างจํา กัด เนืS องจากมีร ายงานเรืSองความเป็ นพิษต่ อเซลล์และความไม่คงตัว ใน
ระหว่างการเก็บรักษา12 กรดโคจิกมีฤทธิ …ยับยัง] ไทโรซิเนสโดยจับกับอะตอมของทองแดงทีSอยู่ใน
บริเวณเร่ง (active site) ของเอนไซม์ จากการศึกษาทางคลินิกพบว่ากรดโคจิกความเข้นข้น 1%
มีประสิทธิภาพดีในการรักษาฝ้ า กระ และรอยดําหลังผิวหนังอักเสบ อย่างไรก็ตามได้ม ีการ
ทบทวนถึงความปลอดภัยของการใช้กรดโคจิกในเครืSองสํา อาง และในปั จจุบนั กรดโคจิกได้รบั
การยอมรับว่ามีความปลอดภัยในการใช้เป็ นส่วนผสมในเครืSองสําอาง14,15
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รูปทีA M โครงสร้างทางเคมีของกรดโคจิก
อาร์บูตนิ (α-Arbutin) เป็ นสารธรรมชาติทเSี ป็ นอนุ พนั ธ์ของไฮโดรควิโนน มีฤทธิ …ยับยัง]
ไทโรซิเนสได้ดแี ละมีความปลอดภัยมากกว่าไฮโดรควิโนน จึงนิยมนํ ามาใช้ในทางเครืSองสําอาง
กันอย่างแพร่หลาย12 จากการศึกษาพบว่าอาร์บูตนิ ทีSความเข้มข้น 3% มีประสิทธิภาพดีในการ
รักษาฝ้ าˆŒ

รูปทีA N โครงสร้างทางเคมีของแอลฟาอาร์บูตนิ
สารสกัด จากรากชะเอมเทศ (licorice root extract) ประกอบด้ว ยสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เช่ น glabridin, glabrene, isoliquiritigenin, licuraside, isoliquiritin และ
licochalcone A ซึงS มีการศึกษาว่าสามารถยับยัง] การทํางานของไทโรซิเนส จึงมีผลลดการสร้าง
เม็ดสีได้ 12,14 นอกจากนี]สารสกัดรากชะเอมเทศยังมีฤทธิ …ต้านอักเสบได้อกี ด้วย15
สารกลุ่มรีซอร์ซนิ อล (Resorcinols) เป็ นสารทีSมฤี ทธิ …ยับยัง] การทํางานของไทโรซิเนส
และ TRP-1 จากการทดลองทางคลินิกมีพบว่าสาร 4-n-Butylresorcinol ประสิทธิภาพดีในการ
รักษาฝ้ า โดยมีผลเมลานินได้อย่างมีนัยสําคัญหลังจาก • สัปดาห์ˆ‡,ˆŽ ในปั จจุบนั มีการพัฒนา
สารอนุ พนั ธ์ของรีซอร์ซนิ อลทีชS Sอื ว่า isobutylamido thiazolyl resorcinol (ThiamedolTM) จากผล
การศึกษาของ Mann T และคณะˆ} พบว่าสารดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการยับยัง] ไทโรซิเนส
ของมนุษย์ได้ดกี ว่ากรดโคจิกและอาร์บูตนิ ในหลอดทดลอง2,15,17 นอกจากนี]ยงั มีผลการศึกษาทาง
คลินิกจาก Arrowitz C และคณะˆ• พบว่ามีประสิทธิภาพในลดฝ้ าได้เทียบเท่าไฮโดรควิโนนและ
ไม่กอ่ ให้เกิดผลข้างเคียง2,15,18 โดยสารในกลุ่มรีซอร์ซนิ อลมีประสิทธิภาพดีสาํ หรับการรักษารอย
ดําหลังผิวหนังอักเสบ (post-inflammatory hyperpigmentation; PIH)

รูปทีA BO โครงสร้างทางเคมีของ isobutylamido thiazolyl resorcinol17
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[.ˆ.[ สารทีขS ดั ขวางกระบวนการขนส่งเมลาโนโซม
เมลาโนโซมเป็ นถุงทีทS าํ หน้าทีสS ร้าง เก็บ และขนส่งเมลานินจากเซลล์เมลาโนไซต์ไปยัง
เซลล์เคอราติโนไซต์ การขัดขวางการขนส่งของเมลาโนโซมและการกระจายเม็ดสีในชัน] ผิวหนัง
สามารถส่งผลให้สผี วิ มีสอี อ่ นลงได้
ไนอาซิ น (Niacin) หรือ อีก ชืSอ หนึS ง คือ วิ ต ามิน บี b เป็ นวิ ต ามิน ทีSล ะลายนํ] า ได้ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นสารต้านอนุ มลู อิสระและมีฤทธิ …ยับยัง] การขนส่งเมลาโนโซม จากการทดลองในคน
พบว่าไนอาซินาไมด์เข้มข้น 4% มีประสิทธิภาพในการรักษาฝ้ าไม่ต่างจากไฮโดรควิโนนทีคS วาม
เข้มข้น 4%15-16

รูปทีA BB โครงสร้างทางเคมีของไนอาซินาไมด์
สารสกัดจากถัวเหลื
S อง (Soybean extract) มีการนํ ามาใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
มาเป็ นเวลาหลายปี สารสกัด จากถัวS เหลือ งประกอบไปด้ ว ยสารประกอบหลายชนิ ด เช่ น
Bowman-Birk inhibitor (BBI), serine protease inhibitors มี ฤ ทธิ ย… ั บ ยั ง] protease-activated
receptor-2 (PAR-2) ซึSงมีบทบาทสําคัญในกระบวนการขนส่งเมลาโนโซมจากเซลล์เมลาโนไซต์
ไปยังเซลล์เคอราติโนไซต์ นอกจากนี]ยงั มีฤทธิ …ต้านอนุ มลู อิสระและลดการอักเสบได้ 15-16,19
[.ˆ.b สารต้านอนุ มลู อิสระ
อนุ มูลอิสระเป็ นหนึSงในปั จจัยสําคัญทีกS ระตุน้ ให้เกิดการสร้างเมลานิน สารต้านอนุ มลู
อิสระออกฤทธิ …โดยขัดขวางขัน] ตอนการเกิดปฏิกริ ยิ าในระหว่างกระบวนการสร้างเมลานิน และยัง
สามารถลดการส่งสัญญาณกระตุ้นการสร้างเมลานินเนืSองจากรังสียวู ไี ด้อกี ด้วย ซึSงส่งผลทําให้
การสร้างเม็ดสีลดลง
กรดแอสคอร์บกิ (L-ascorbic acid) หรืออีกชือS หนึSงคือวิตามินซี เป็ นสารต้านอนุมลู อิสระ
ซึSงมีผลยับยัง] การสร้างเม็ดสีได้โดยไปจับกับ copper ion ทีSบริเวณเร่ง (active site) ของไทโร
ซิเนส และขัดขวางปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันในกระบวนการสร้
S
างเมลานิน วิต ามิน ซีในรูปแบบ Lascorbic acid เป็ นสารทีมS คี วามคงตัวตํSาและถูกออกซิไดซ์ได้งา่ ยในนํ]า รวมถึงสามารถก่อให้เกิด
การระคายเคืองแก่ผวิ หนังได้เมืSอใช้ในความเข้มข้นสูง จึงมีการพัฒนาสารอนุพนั ธ์ของวิตามินซีทSี
มีความเสถียรมากขึน] เช่น ascorbyl palmitate, magnesium-L-ascorbyl-2-phosphate (MAP),
L-ascorbic acid 2-glucoside, L-ascorbic acid ethyl ester ซึS ง เป็ นอนุ พ ัน ธ์ เ หล่ า นี] ส ามารถ
ละลายได้ดใี นไขมันและช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดว้ ย12,14-15

9

รูปทีA BC โครงสร้างทางเคมีของ L-ascorbic acid
เรสเวอราทรอล (Resveratrol) เป็ นสารในกลุ่มฟี นอลิก (Phenolic compound) ทีพS บ
ได้ในพืช เช่น องุน่ ผลไม้จําพวกเบอร์รี สามารถจับกับอนุ มลู อิสระทีถS ูกกระตุ้นเนืSองจากปั จจัย
ต่าง ๆ รวมถึงยับยัง] การแสดงออกของยีนทีเS กียS วข้องกับกระบวนการสร้างเมลานินด้วย16,20
กรดแอลฟ่ าไลโปอิก (α-lipoic acid) เป็ นกรดไขมันทีทS าํ หน้าทีเS ป็ นสารต้านอนุมลู อิสระ
โดยมีร ายงานว่าสามารถป้ องกันความเสียหายของเซลล์ทSเี กิดจากรังสียูวีและมีฤทธิ …ต้านการ
ทํางานของไทโรซิเนส16
กรดเฟอรูลกิ (Ferulic acid) เป็ นสารในกลุ่มฟี นอลิก (Phenolic compound) ซึงS พบใน
ธัญพืช ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ผัก และผลไม้ มีฤทธิ …ต้านอนุ มูลอิระและต้านการอักเสบ รวมทัง]
ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้น้อย สามารถยับยัง] การทํางานของไทโรซิเนสและยับยัง] การแบ่งตัว
ของเมลาโนไซต์ มีความชอบไขมันจึงสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี 15,21 ปั จจุบนั มีการใช้ผสมกับ
วิต ามิน ซีแ ละอีใ นการตัง] สู ต รเครืSอ งสํ า อาง เพืSอ ช่ ว ยเพิSม ความคงตัว ของวิต ามิน และเพิSม
ประสิทธิภาพในการทําให้ผวิ ขาว

รูปทีA BD โครงสร้างทางเคมีของกรดเฟอรูลกิ
[.ˆ.Œ สารทีมS ผี ลต่อการควบคุมการสร้างเมลานิน
กรดทราเนซามิค (Tranexamic acid) มีการใช้เป็ นยารักษาภาวะเลือดออกมาก มีฤทธิ …
ทําให้เลือดแข็งตัวเนืS องจากเข้าไปขัดขวางการทํางานของพลาสมินซึSงเป็ น เอนไซม์สําคัญใน
กระบวนสลายลิมS เลือด นอกจากนี]พลาสมินยังมีบทบาทในการเพิมS การหลังของกรดอะราคิ
S
โดนิก
(arachidonic acid) และ α-MSH จึงมีผลกระตุน้ การสร้างเมลานินได้ ด้วยคุณสมบัตใิ นการต้าน
การทํางานของพลาสมิน กรดทราเนซามิคจึงสามารถยับยัง] การสร้างเมลานินและมีประสิทธิภาพ
ในการนํามาใช้ในการรักษาฝ้ า14,22

ภาพทีA BE โครงสร้างทางเคมีของกรดทราเนซามิค
10

[.[ สารทีอS อกฤทธิ …ต่อเมลานินทีสS ะสมในชันผิ
] วหนัง
เมลานินทีถS ูกสร้างขึน] จะมีการสะสมอยู่ในผิวหนัง การใช้ผลิตภัณฑ์ทSมี ฤี ทธิ …ผลัดเซลล์
ผิวจึงเป็ นการทําให้เม็ดสีเมลานินหลุดลอกออกได้ โดยสารผลัดเซลล์ผวิ ทีใS ช้ในเครืSองสําอางจะมี
ฤทธิ …ต่อผิวหนังชัน] บนสุดเท่านัน] สารทีนS ิยมใช้ได้แก่
กรดแอลฟาไฮดรอกซี (Alpha hydroxy acid: AHA) หรือเรียกว่ากรดผลไม้ สารในกลุ่ม
นี]เช่น กรดไกลคอลิก (glycolic acid) กรดแลคติก (lactic acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดซิท
ริก (citric acid) กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) ทีคS วามเข้มข้นน้ อยกว่า 1% ทําหน้าทีปS รับความ
เป็ นกรดด่างของสูตรตํารับ ส่วนสําหรับการใช้เพืSอผลัดเซลล์ผวิ ในเครืSองสําอางจะใส่ในความ
เข้มข้นช่วง 5-10% อย่างไรก็ตามการใช้ AHA ในความเข้มข้นสูงสามารถทําให้เกิดอาการแดง
ระคายเคือง และทําให้ผวิ หนังไวต่อรังสียวู ไี ด้ˆ[
กรดเบต้าไฮดรอกซี (Beta hydroxy acid: BHA) ได้แก่ กรดซาลิไซลิก (salicylic acid)
เป็ นสารทีSนิย มใช้ใ นกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ผลัดเซลล์ผิว มีการจํา กัด ปริมาณการใช้ในเครืSองสําอาง
เนืSองจากอาจทําให้เกิดความเป็ นพิษได้ โดยจํากัดวามเข้มข้นไม่เกิน 3% ในผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
เส้นผมและผลิตภัณฑ์ทใSี ช้แล้วล้างออก และไม่เกิน 2% สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอืนS ๆ 12,23
[.b สารทีปS ้ องกันแสงแดดและรังสียวู ี
เนืSองจากรังสียวู นี ับเป็ นปั จจัยทีสS าํ คัญทีทS าํ ให้เกิดการสร้างเม็ดสีในชัน] ผิวหนังและทําให้
สีผวิ เข้มขึน] ดังนัน] การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดทีมS ปี ระสิทธิภาพจึงนับว่ามีความจําเป็ นอย่างยิงS
ในการป้ องกันการเกิดฝ้ าหรือจุดด่างดํา ผลิตภัณฑ์ทเSี ลือกใช้นัน] ต้องสามารถกันได้ทงั ] รังสียูวีเอ
และยูวีบี สามารถเกาะติด ผิว ได้ดี ไม่ก่อให้เ กิด การระคายเคือ ง สารทีSนิ ย มใช้เ ช่น Titanium
dioxide, Zinc oxide, Avobenzone, Oxybenzone, Ethylhexyl methoxycinnamate Methylene
Bis- Benzotrialzoyl tetramethylbutylphenol, Bis- Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl
Triazine, Drometrizole trisiloxane12,24
การดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสปราศจากฝ้ ากระจุดด่างดํา นอกจากการเลือกผลิตภัณฑ์
บํารุงทีSมปี ระสิทธิภาพและการทาครีมกันแดดแล้ว ยังควรหลีกเลีSยงการตากแดดเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะช่วงเวลาทีSมปี ริมาณรังสียวู สี งู สุดคือ ˆn.nn-ˆŒ.nn น. กางร่มหรือสวมหมวก และสวม
ใส่เสื]อผ้าทีปS กคลุมผิวหนังไม่ให้สมั ผัสกับแสงแดดโดยตรงก็เป็ นวิธที ชSี ่วยป้ องกันอันตรายจาก
แสงแดดได้
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ตารางทีA D ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาและเครืSองสําอางทีมS วี างจําหน่ายในประเทศไทย
ตัว อย่า งผลิ ต ภัณ ฑ์
ประเภท
รูปแบบ
ชืAอ ผลิ ต ภัณ ฑ์
สารออกฤทธิS
เจล
MelloDerm-HQ
Hydroquinone
ยา
ครีม
Skinoren
Azelaic acid
Retanyl
Tretinoin
White Babyface (Smooth E) α-Arbutin
เครืAอ งสํา อาง ครีม /
อิมลั ชัน
Bright Healthy Radiance
Niacinamide
(Cetaphil)
Whitening Clear (D
Tranexamic acid,
Program)
Dipotassium Glycyrrhizate
โลชั Sน / เซรัมS White radiance (Olay)
Niacinamide,
Ascorbyl glucoside
Spotless Brightening
Isobutylamido thiazolyl
(Eucerin)
resorcinol (ThiamedolTM)
Whitening Care (Curel)
L-ascorbic acid 2-glucoside
แผ่นแปะ
Dark Spot AC Needle Patch Niacianamide,
(Curesys)
Tranexamic acid
ผลิตภัณฑ์
Sun Double Whitening
Avobenzone,
ป้ องกัน
Serum (Eucerin)
Ethylhexyl Salicylate,
แสงแดด
Ethylhexyl Triazone,
Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine,
Isobutylamido thiazolyl
resorcinol (ThiamedolTM)
Whitening UV Sunscreen
Ethylhexyl
Gel (Anessa)
Mthoxycinnamate,
Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine,
Ethylhexyl Triazone,
Zinc oxide,
Tranexamic acid
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บทสรุป
การเลือกใช้เครืSองสํา อางทีSมสี ่วนผสมดังทีSกล่า วมาข้างต้น เป็ นหนทางหนึSงทีSสามารถ
นําไปสูก่ ารมีผวิ ทีกS ระจ่างใสและปราศจากจุดด่างดํา ซึงS เป็ นสิงS ทีใS ครหลายคนพึงปรารถนา ผูผ้ ลิต
จึงได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่ าง ๆ ออกมาเพืSอตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั น]
เภสัชกรควรมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกีSย วกับ การสร้า งเม็ด สี สามารถให้คํ า แนะนํ าการเลือ ก
ผลิตภัณฑ์ทมSี ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภคได้ รวมถึงให้คาํ แนะนําในการดูแลผิวพรรณ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่นการปฏิบตั ติ วั เพืSอหลีกเลียS งอันตรายจากแสงแดด โดยการทา
ครีม กัน แดดและการเลือ กใส่ เ สื]อ ผ้า ทีSป กป้ องผิว จากแสงแดด รวมถึง การหลีก เลีSย งการถูก
แสงแดดจัดในช่วง ˆn.nn-ˆŒ.nn น. การเลือกรับประทานอาหารทีมS สี ารต้านอนุมลู อิสระและการ
หลีกเลียS งความเครียด
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