
เปดเผยความลับ

ฝาทำอยางไร
ใหหาย?



“ฝา”
     เนื่องจากรักษาไดยาก ดวยรอยดำหรือปนสีน้ำตาลเขมที่ปรากฏชัดเจนบนใบหนา 
ซ่ึงไมเพียงทำใหผิวไมเรียบเนียน ไมกระจางใสเทาน้ัน แตฝายังลดทอนความม่ันใจในการ
ใชชีวิตดวย ฝาคืออะไร? เราจะมาทำความรูจักกันแบบเจาะลึกท้ังสาเหตุ ชนิด และวิธีการ
รักษาฝาอยางละเอียด เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและเพื่อการปกปองผิวหนาใหมี
สุขภาพดีในระยะยาวตอไปได

อางอิง  
(1) https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman
(2) https://www.pobpad.com/รักษาและปองกันฝาใหไ?

ฝาคืออะไร
     ฝา (Melasma หรือ Chloasma) ปนสีน้ำตาลและสีดำท่ีเกิดข้ึนบริเวณใบหนา ท้ังใน
สวนของโหนกแกมทั้ง 2 ขาง, หนาผาก, ขมับ, เหนือริมฝปากและจมูก เกิดจากการที่
เซลลเม็ดสีที่อยูในชั้นใตผิวหรือที่เรียกกันวา เมลานิน (Melanin Pigment) ทำงานผิด
ปกติ(1) ซึ่งเดิมทีกระบวนการสรางเม็ดสีจะเกิดจากเซลลผิวหนังที่เรียกวา เมลาโนไซต
(Melanocytes) โดยในเซลลนี้จะมีสารประกอบมากมายอยูขางในและหนึ่งในนั้นก็คือ
เอ็นไซมท่ีเรียกวาไทโรซิเนส (Tyrosinase)(2)  เอนไซมชนิดน้ีมีคุณสมบัติในการเปล่ียนสาร
ในเซลลผิวหนังใหกลายเปนเม็ดสี  โดยปกติแลว เมลานินจะชวยปกปองรังสีอัลตรา
ไวโอเล็ต (UV) จากแสงแดด เพราะยิ่งผิวของคนเราไดรับปริมาณแสงแดดมากขึ้น
เมลานินก็จะถูกผลิตออกมามากข้ึนดวยเชนกัน น่ันจึงเปนท่ีมาของฝาท่ีปราฏบนใบหนา 
ซึ่งสวนใหญจะพบในวัยกลางคน ในชวงอายุ 20-50 ป และพบในผูหญิงมากกวาผูชาย 
และถาหากวามีปจจัยภายนอกอื่น ๆ มากระตุนก็จะทำใหเห็นรอยฝาชัดมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในปญหาผิวพรรณที่สรางความหนักใจ
ใหผูคนมากมายทั้งชายและหญิง



ชนิดของฝา
ฝาที่ปรากฏบนใบหนาของคนทั่วไป มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดยแบงตามลักษณะของฝาที่ปรากฏบนใบหนาและแบงตามที่มาหรือสาเหตุของการเกิด

แบงตามลักษณะที่ปรากฏบนใบหนา

“ฝาตื้น” เปนฝาที่เกิดจากการสรางเม็ดสีเมลานินที่มากกวาปกติ
มักเกิดข้ึนในระดับผิวช้ันนอก เชน ในช้ันของหนังกำพรา มีขอบเขตท่ีชัด 
มีลักษณะเปนผ่ืนสีน้ำตาลเขม เกิดข้ึนไดงาย ๆ และสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน สามารถใชครีมทาบรรเทาอาการไดดีกวาฝาชนิดอื่น

“ฝาลึก” มักเกิดขึ้นในบริเวณชั้นหนังแทซึ่งอยูลึกกวาชั้นหนัง
กำพรา มีลักษณะเปนผ่ืนสีน้ำตาลผสมสีเทาเขมหรือสีมวงอมน้ำเงิน 
ขอบไมชัดเจนเน่ืองจากวาอยูในระดับท่ีลึกมาก มองเห็นไดไมชัดเจนนัก 
รักษาไดยากกวาฝาชนิดอื่น

“ฝาผสม” เปนฝาอีกประเภทหนึ่งที่พบมากที่สุดคือมีทั้งฝาที่
อยูในระดับลึกและฝาตื้น

“ฝาที่ระบุชนิดไมได” มักจะพบในคนที่มีสีผิวเขมมาก ๆ เชน
ผิวของชาวแอฟริกา เปนตน



“ฝาแดด”
เกิดจากการท่ีผิวไดรับผลกระทบจากรังสียูวี ท้ังจากแสงแดด 
แสงไฟ แสงจากจอคอมพิวเตอรหร ือแมแตแสงจาก
โทรศัพทมือถือ ทำใหเมลานินที่ทำหนาที่กรองรังสียูวีตอง
ทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของฝาแดดจะเปน
รอยหรือปนสีน้ำตาลคล้ำ ดำ แดง หรือเทาอมมวง และถา
หากปลอยไวนานวันเขา ก็จะเกิดการสะสมทำใหสีของฝา
เขมขึ้นเรื่อย ๆ

“ฝาเลือด”
มักเกิดจากความผิดปกติของระบบฮอรโมน ซึ่งจะทำใหผิว
คอนขางไวตอแสง จะแดงไดงายเมื่อถูกความรอนหรือ
แสงแดดเปนเวลานาน และถาหากใครใชครีมรักษาฝาที่มี
สวนผสมของสารไฮโดรควิโนน และสารปรอท ก็จะยิ่งทำให
รอยแดงของฝาชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝาชนิดนี้มักมีลักษณะ
เปนสีแดงคลาย ๆ เสนเลือดหรือสีแดงปนน้ำตาล เน่ืองจาก
เสนเลือดบริเวณใบหนามีปญหาหรือเกิดการเสื่อมสภาพ 
ทำใหไมสามารถกักเก็บเลือดเอาไวได ทำใหเลือดซึมออกมา
บริเวณชั้นผิวหนัง ถาหากปลอยเอาไวจะเกิดเปนรอยปน
สีชมพู สีแดงหรือเปนสีดำก็มี

แบงตามที่มาหรือสาเหตุของการเกิดฝา



สาเหตุที่ทำใหเกิดฝา
“ฝา”สามารถเกิดขึ้นไดจากหลายๆสาเหตุ ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก รวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เปนปจจัยเสี่ยงทำใหหนาเกิดฝา

     รังสียูวีอัลตราไวโอเล็ต (UV - Ultraviolet) จากแสงแดด ท้ัง
ยูวี เอ (UV A) และยูวี บี (UV B) จะไปกระตุนการผลิตเม็ดสีในช้ันผิวหนัง 
สงผลใหมีการผลิตเมลานินหรือเม็ดสีเพ่ิมมากข้ึน และกระจายเม็ดสีออก
สูผิวหนัง ไมเพียงทำใหหนาหมองคล้ำ ผิวไหมแดดเทาน้ัน แตยังทำให
เกิดฝาไดดวย และถาย่ิงปลอยใหหนาโดนแดดมาก ๆโดยเฉพาะแดดใน
ชวงเวลา 10.00-14.00 น. ก็ย่ิงทำใหฝาดูเดนชัดและเขมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
และถาหากไมทาครีมกันแดดรวมดวย ก็จะทำใหผิวไมไดรับการปกปอง 
เปนหนึ่งในหลายปจจัยที่สามารถทำใหเกิดฝา กระ จุดดางดำที่เพิ่ม
จำนวนมากข้ึนและมีสีเขมข้ึน ไมเพียงเทาน้ัน ยังเส่ียงตอการเปนมะเร็ง
ผิวหนังไดเชนกัน

      แสงประเภท visible light เปนแสงที่เกิดจากการทำอาหาร 
แสงไฟ แสงจากจอคอมพิวเตอรหรือแสงจากจอมือถือ ทั้งหมดนี้ลวน
แลวแตเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดฝา

     การใชครีมหรือเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของสาร
อันตราย เปนครีมที่ไมไดมาตรฐานและไมไดรับการรับรองจาก
องคการอาหารและยา จำพวกครีมหนาขาว หนาใสท่ีมีขายอยูตามทอง
ตลาด ซ่ึงสวนใหญมีสวนผสมของสารจำพวกไฮโดรคิวโนน  สารปรอท  
หรือสารสเตียรอยดที่เปนอันตรายตอผิวหนา ที่ไมเพียงทำใหเกิดการ
ระคายเคืองและทำลายโครงสรางผิว ทำใหผิวออนแอและบางลงเทาน้ัน 
แตยังทำใหเกิดฝาฝงลึกไดอีกดวย

     การใชยาบางชนิด เชนยากันชัก ประเภท Diphenylhydantoin 
หรือ Mesantoin ตัวยาท่ีมีปฏิกิริยาไวตอแสง (photo toxic) อาจทำให
ฝาเขมข้ึนกวาเดิม รวมถึงผูปวยโรคไทรอยดก็มักจะมีฝาเกิดข้ึนท่ีใบหนา
ไดเชนกัน(3)

      การขัดผิวหนาบอยจนเกินไป  ทำใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง
ได โดยเฉพาะผูท่ีเปนฝาอยูแลว การสครับผิวหรือขัดหนาเพ่ือผลัดเซลล
ผิวบอยเกินไป จะทำไหผิวบาง ระคายเคืองงาย ไวตอแสง เส่ียงตอการ
เกิดฝาไดมากข้ึน

ปจจัยภายนอก

อางอิง  
(3) https://www.naradaclinic.com/articles/14/หนาเปนฝา-รักษาอยางไรดี



ปจจัยภายใน

      การเปล่ียนแปลงของฮอรโมนภายในรางกาย โดยสวน
ใหญมักจะเกิดข้ึนกับผูหญิงท่ีกำลังต้ังครรภ หญิงวัยหมดประจำเดือน 
รวมถึงผูหญิงท่ีไดรับฮอรโมนทดแทน (HRT) ซ่ึงตัวฮอรโมนจะทำใหเซลล
สรางเม็ดสีอยางเมลานินทำงานหนักมากข้ึน เพ่ิมโอกาสในการเกิดฝา
ได รวมถึงภาวะฮอรโมนไมสมดุล และการมีโรคท่ีเก่ียวของโดยตรงตอ
ระบบฮอรโมน เชน โรคที่เกี่ยวของกับตอมไรทอ ซึ่งมีผลตอการผลิต
เม็ดสีที่ไมสมดุล เปนอีกสาเหตุที่ทำใหเกิดฝาได

      การรับประทานยาคุมกำเนิด  เปนผลสืบเน่ืองมาจากความ
ตองการปรับฮอรโมนใหสมดุล แตเนื่องจากในยาคุมมีสวนผสมของ
ฮอรโมนเพศประเภทเอสโตรเจน (Estrogen) ซึ่งฮอรโมนดังกลาวจะไป
กระตุนใหเซลลเม็ดสีทำงานหนักขึ้น ถาหากรับประทานติดตอกัน
ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป จะมีแนวโนมทำใหเกิดฝาไดงาย

       พันธุกรรม (Genetic) พบวารอยละ 30-50 ของผูท่ีมีญาติ
หรือคนในครอบครัวมีประวัติในการเปนฝา ก็มีแนวโนมท่ีเส่ียงตอการเปน
ฝาดวยเชนกัน และในปจจุบันก็ยังไมสามารถหายีนท่ีควบคุมการเกิดฝาได 
หรือหากสมาชิกในครอบครัวเปนคนผิวขาว ก็อาจจะเกิดฝาไดงายกวา
คนท่ัว ๆ ไป เพราะสีผิวมีแนวโนมท่ีจะผลิตเม็ดสีไดมากกวาน่ันเอง

    ความเครียดสะสม เพราะความเครียด ทำใหฮอรโมนใน
รางกายแปรปรวน และยังทำใหเกิดการสรางอนุมูลอิสระขึ้นมาไดดวย 
ซึ่งทั้งฮอรโมนและอนุมูลอิสระ ลวนแตสงผลใหเมลานินหรือเซลลเม็ดสี
ทำงานผิดปกติไปดวย

      พักผอนนอย หากนอนนอยติดตอกันหลายวัน ไมเพียงระบบ
ของรางกายจะรวนเทาน้ัน แตยังทำใหระบบการทำงานของฮอรโมนขาด
ความสมดุล สงผลใหการทำงานของตอมเหงื่อลดลง อุณหภูมิของ
รางกายสูงข้ึน เม่ือมีการขับของเสียออกมาทางปสสาวะ ทำใหไตทำงาน
หนักข้ึนดวย ไมเพียงเทาน้ันยังทำใหผิวพรรณไมสดใส มีฝา สิว กระเกิดขึ้น
ตามมาได

      ด่ืมน้ำนอย เน่ืองจากน้ำจะเปนส่ิงท่ีชวยปรับสมดุล ชวยขจัดสาร
พิษออกจากรางกาย ท้ังยังชวยชะลอการเกิดฝา หนาแกกอนวัยไดอีกดวย

      อายุและชวงวัย  จากผลการวิจัยพบวา ในชวงอายุ 40 ปข้ึนไป 
ผิวหนาจะหมองคล้ำและเปนฝามากกวาชวงอายุอ่ืน ๆ 



การรักษาฝา
ปจจุบันดวยเทคโนโลยีที่กาวไกล ไดมีการนำหลากหลายวิธีมาใชในการรักษาฝา ซึ่งแตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้

  เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยจะยิงคล่ืนแสงลงไปถึงช้ันผิวดานใน จนกระท่ังเซลลผิวเดิมถูกผลัดออกมา ซ่ึงในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของเลเซอรท่ีหลาก
หลายเพ่ือชวยปรับสภาพหรือรักษาความผิดปกติของสีผิว อาทิเชน คิวสวิทซ เลเซอร (Q-Switched Laser) ซ่ึงเปนการชวยลดเลือนรอยฝาและจุดดางดำบนผิวหนาโดยใชคล่ืนแสงเพ่ือ
ลดการสรางเม็ดสีและกระตุนการสรางคอลลาเจนในช้ันใตผิว แตตองทำอยางนอยประมาณ 5-10 คร้ัง ข้ึนอยูกับความต้ืนลึกของเม็ดสีในผิวของแตละคนดวย หรือเทคโนโลยี YAG Laser 
ท่ีจะยิงลำแสงลงไปบริเวณท่ีเกิดฝาโดยตรง เพ่ือทำลายเซลลสรางเม็ดสีดวยความรอน ชวยจัดการสีผิวท่ีไมสม่ำเสมอ  

การรักษาฝาดวยเลเซอร

จุดเดนของการรักษาฝาดวยเลเซอร
   สะดวก และสามารถรักษาฝาไดอยางตรงจุด

   เห็นผลไดเร็วกวาวิธีอื่น ๆ

   สามารถชวยกระตุนคอลลาเจน ใหผิวเรียบเนียน กระจางใส ลบ
เลือนจุดดางดำ และชวยชะลอริ้วรอย(4)

จุดดอยของการรักษาฝาดวยเลเซอร
   อาจจะเกิดการกระจายตัวของฝาหลังจากที่ทำเลเซอร

   ทำใหผิวบางลง ไวตอแดด และผิวหนาอาจแพไดงายขึ้น 
   หากไมระมัดระวังในการทำ หรือไมไดทำกับแพทยผูเชี่ยวชาญ อาจทำใหหนาไหม  
รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน การเลือกชนิดของเลเซอรไมเหมาะกับผิว 
หรือการไมดูแลตนเองหลังจากทำเลเซอรอาจทำใหเกิดฝาที่เขมและมีจำนวนที่มาก
ขึ้นกวาเดิมได(5)

   ชวยใหฝาจางลงเพียงชั่วขณะเทานั้นและมีโอกาสที่จะกลับมาเปนฝาไดใหมอยูตลอด
เวลา หากไมมีการปองกันหรือรักษาอยางตอเนื่อง

   หลังจากทำเลเซอร ผิวหนามักจะแหงเปนขุย จะตองทาครีมบำรุงอยางสม่ำเสมอ

   มีคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งโดยทั่วไปราคาจะอยูที่ครั้งละประมาณ 5,000 บาท 
สวนใหญจะนิยมทำเปนคอรสตอเนื่อง 1 คอรสประมาณ 5-10 ครั้ง ขึ้นอยูกับความ
รุนแรงหรือชนิดของฝา  โดยใหทำตอเนื ่องทุก 2 สัปดาห ราคาจะอยู ที ่
20,000 - 50,000 บาท(6)

 

อางอิง  
(4) https://www.kanwaraclinic.com/freckles            (5) https://www.themirror.co/เลเซอรฝาทำไมยิ่งดำ/
(6) https://hdmall.co.th/c/freckles-laser



   การรักษาฝาดวยยา โดยจะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ยาในรูปแบบของครีม และยาที่ใชรับประทาน
1. ยาในรูปแบบของครีม
ยาท่ีอยูในรูปแบบของครีม โดยสวนใหญมีสวนผสมหลักเปนสารฟอกสีชนิดเดียวหรือหลายชนิด (Hydroquinone) เปนสวนประกอบหลัก มีฤทธ์ิชวยยับย้ังกลไกการสรางเม็ดสี(7) สารสวน
ใหญท่ีใชเปนสวนประกอบในยารักษาฝา เชน ยาทากลุมกรดวิตามินเอหรือเรตินอยด (Topical Retinoids/Retinoic Acid) ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) กรดอะซีลาอิก (Azelaic Acid) 
กรดโคจิก (Kojic Acid) คอรติโคสเตียรอยด (Corticosteroids) กรดไกลโคลิก (Glycolic Acid) ซ่ึงจะมีความเขมขนท่ีแตกตางกันออกไป โดยแพทยมักจะใชยาทารวมกันหลายตัวเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการรักษาท้ังยังชวยลดอาการขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากยาบางตัว 
2. ยาที่ใชรับประทาน
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการรักษา แพทยมักจายยาสำหรับรับประทานเพ่ือชวยลดรอยดำ ยาท่ีลดการสรางเม็ดสี ชวยใหฝาจางลง ไดแก ไฮโดรคิวโนน (ซ่ึงแพทยจะเปนผูแนะนำ เพราะ
อาจเกิดผลขางเคียงท่ีไมพึงประสงคได), Azelaic acid,Kojic acid, Topical steroid, Glycolic acid, Mequinol, Arbutin รวมถึงวิตามินบางชนิด เชน วิตามิน A, C และ E ซ่ึงในระหวาง
การใชยา ควรลดพฤติกรรมเส่ียงโดยเล่ียงแสงแดดและหยุดการใชฮอรโมนเอสโตรเจนท่ีอาจกระตุนการเกิดฝาไดมากข้ึน 

การรักษาฝาดวยยา

จุดดอยของการรักษาฝาโดยการใชยา
   ในการใชยาท่ีมาในรูปแบบของครีมท่ีมีสวนผสมของสารฟอกขาวท่ีมีความเขมขน
มากเปนระยะเวลานาน ๆ อาจจะทำใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง ซึ่งเปนการกระตุน
ใหเกิดฝาถาวรได (Exogenous Ochronosis)  

    สวนยาที่มีสวนผสมหลักของไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) ตองใชในสัดสวนที่
ถูกตอง หากใชในสัดสวนที่มากจนเกินไปสามารถทำใหเกิดอันตรายถึงขั้นเซลลเม็ด
สีตายและเกิดเปนรอยดางขาวบนผิวขึ้น

    ยารับประทานในกลุม Tranexamic acid มีรายงานทางการแพทยวาสามารถ
ทำใหฝาจางลงไดนั้นก็ควรไดรับการตรวจและประเมินโดยแพทยผิวหนังกอนเสมอ 
เพราะมีผลตอระบบการแข็งตัวของเลือด(8)  ดังนั้นจึงพอจะสรุปไดวาการรักษาฝา
ดวยยาจำเปนตองอยูภายใตการดูแลของแพทยตลอดระยะเวลาในการรักษาเทานั้น

    ยาทาฝา มีความเขมขนหลายระดับเพื่อใชในการรักษาตามระดับความรุนแรงของ
ฝาบนใบหนา ซึ่งความเขมขนในระดับที่สูงนั้น คนทั่วไปไมสามารถซื้อเองได ตองจาย
โดยแพทยเทานั้น 

 

จุดเดนของการรักษาฝาโดยการใชยา
   สะดวกและงาย แตควรอยูภายใตการดูแลและประเมินอาการ
ของแพทย

อางอิง  
(7) https://www.alphamedicalclinicthailand.com/news/5-วิธีในการรักษาฝา-ที่คุณควรศึกษากอนการตัดสินใจ
(8) https://www.khonkaenram.com/th/services/health-information/health-articles/beauty/melasma?



  มาทางสายการรักษาฝาดวยสมุนไพรธรรมชาติใกลตัวในหลากหลายวิธีกันบาง ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกของใครหลายคน ที่สามารถทำไดดวยตัวเอง ราคาไมแพง อาทิเชน
1. รักษาฝาดวยมะขามเปยก
เปนวิธีโบราณที่ใชในการรักษาผิวหนา โดยการคั้นน้ำมะขามเปยกใหใส นำไปตมไฟออน ๆ เมื่อเดือดใหใสน้ำผึ้งลงไป คนใหเขากัน รอจนเย็นแลวนำมาทาหนาวันละ 1 ชั่วโมง AHA 
ธรรมชาติจากมะขามจะชวยผลัดเซลลผิวหนา ชวยรักษาฝา ทำใหผิวเนียนใสขึ้น(9)

2. รักษาฝาดวยขาวโอตและมะมวงหิมพานต
วิธีการทำ ใหนำขาวโอตบดและเม็ดมะมวงหิมพานตบดมาอยางละ 1 ชอนโตะ ผสมน้ำเล็กนอยแลวคนใหเขากันนำไปพอกหนาทิ้งไว 10 นาทีแลวลางออก(10)

3. รักษาฝาดวยน้ำสมสายชูหมักแอปเปล
น้ำสมสายชูหมักแอปเปลหรือที่หลายคนรูจักกันในชื่อของ Apple Cider Vinegar ก็สามารถนำมาใชบำบัดผิว เพื่อลดรอยฝาไดเชนกัน โดยใหผสมกับน้ำอุนเล็กนอย แลวเช็ดหนา
แทนโทนเนอร จะชวยผลัดเซลลผิวใหดูกระจางใสขึ้น เพราะในน้ำสมสายชูหมักแอปเปลมีฤทธิ์เปนกรดและมีโพแทสเซี่ยมสูง(11)

การรักษาฝาดวยสมุนไพร

จุดเดนของการรักษาฝาโดยการใชยา
    การรักษาฝาดวยสมุนไพร มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเปน
สมุนไพรธรรมชาติเสียสวนใหญ

    ทำไดงาย ราคาไมแพง 

จุดดอยของการรักษาฝาโดยการใชยา

    ความไมแนนอนของผลลัพธท่ีได อาทิเชน มะขามแตละผล ใหคาความเปน
กรดท่ีไมเหมือนกันซ่ึงสงผลตอผลลัพธท่ีตางกันดวย หากคาความเปนกรดสูง
มากจนเกินไป อาจจะทำใหหนาไหมได เปนตน

     ใหผลลัพธท่ีหลากหลายตามสภาพผิวของแตละคน 

     เห็นผลชา 

     มักจะไดผลสำหรับรอยฝาจาง ๆ เพียงเทาน้ัน 

     อาจเกิดการแพสมุนไพรบางชนิด ทำใหผิวเกิดการระคายเคืองไดในบางคน

 

อางอิง  
(9) https://today.line.me/th/v2/article/17Yaj3            (10) https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2476991
(11) https://mahosot.com/ฝา-กระ-จุดดางดำ.



   “ครีมรักษาฝา” อีกหนึ่งขั้นของการดูแล รักษาและฟนฟูสภาพผิว ที่สามารถดูแลผิวไดดวยตัวเอง ซึ่งแนนอนวา ในการเลือกครีมรักษาฝาเบื้องตนนั้นจะตองเลือกครีมที่ไมมี
สวนผสมของสารเคมีอันตราย รักษาไดอยางตรงจุดที่ไมเพียงเนนการบำรุงเทานั้น แตยังใหประสิทธิภาพในการชวยยับยั้งกลไกการเกิดฝาไดดวย

หลักการเลือกครีมที่มี 3 กลไก
   กอนอื่นใหเรามาทำความเขาใจกับกลไกการเกิดฝา กระ จุดดางดำกันกอน เริ่มจากการที่รางกายของคนเราจะมีเซลลที่เรียกวา “เมลาโนไซด” ซึ่งจะทำหนาที่สรางถุงเม็ดสี
ที่เรียกวา “เมลานิน” โดย 
1. เมลานินจะถูกกระตุนใหผลิตมากขึ้น เนื่องจากปจจัยดานแสงแดด รังสี  หรือฮอรโมน ฯลฯ 
2. จากนั้นเม็ดสีเมลานินก็จะถูกสงขึ้นไปยังผิวชั้นที่เรียกวา “epidermis” ผาน melanocycyte dendrites ซึ่งจะมีการสะสมของเม็ดสีที่เพิ่มมากขึ้น
3. การสะสมของเม็ดสีบนผิวทำใหเกิดฝา กระ จุดดางดำ
   สวนครีมรักษาฝาที่จะชวยตอบโจทยมากที่สุด จะตองชวยยับยั้งวงจรการเกิดฝาทั้ง 3 กลไก ดังตอไปนี้

การรักษาฝาดวยครีม

ชวยยับยั้งการขนสงเม็ดสีจาก
ดานลางสูผิวดานบน

ชวยลดการสะสมเม็ดสีในชั้นผิวดวย
การขจัดเม็ดสีบนผิวออกไปหรือที่

เรียกวา “การผลัดเซลลผิว” นั่นเอง

ชวยยับยั้งการสรางเม็ดสีที่เซลล
เมลาโนไซด ซึ่งเปนเหมือนโรงงาน

ผลิตเม็ดสี



สารสกัดสำคัญชวยในการรักษาฝา
   สรรพคุณของสวนผสมท่ีอยูในครีมรักษาฝาก็เปนหน่ึงตัวแปรสำคัญท่ีจะชวยลดเลือนจุดดางดำ ฝา กระไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหรอยฝาบนใบหนาดูจางลง ทำใหผิวดูกระจางใสข้ึน 
ไมเปนอันตรายตอผิวหนาทั้งในระยะสั้นหรือในระยะยาว ไมเพียงเทานั้นยังตองชวยปองกันการเกิดรอยดำขึ้นมาใหมไดดวย ซึ่งในปจจุบันมีการคิดคนสารสกัดธรรมชาติมากมาย 
เขามาชวยในการรักษาฝาไดอยางตรงจุด โดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในดานเวชศาสตรความงาม ใหผลลัพธที่นาพึงพอใจ และมีความปลอดภัยตอทุกสภาพผิว ดังนี้

1. กรดโคจิก (Kojic Acid)

  เปนกรดอินทรียที่ผลิตมาจากเชื้อราหลาย
ชนิด โดยกระบวนการหมักแบบใชอากาศ 
มักถูกนำมาใชในการผลิตเคร่ืองสำอางรักษา
ฝา เนื่องจากสามารถชวยยับยั้งการสรางเม
ลานินในเซลลเมลาโนไซตในช้ันลางสุดของช้ัน
หนังกำพรา เปนสารเพ่ิมความขาว กระจางใส
ใหผิวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี และยัง
สามารถชวยแกปญหาสีผิวท่ีเขมข้ึนท่ีเกิดจาก
การสรางเมลานินท่ีมากจนเกินไป เชนฝา จุด
ดางดำหรือรอยสิวตาง ๆ ได                                                                    

2. อัลฟา อารบูติน (Alpha Arbutin)

   เปนสารสกัดธรรมชาติจากพืชชนิดหนึ่งที่
เรียกวา  bearberry (เปนตนไมพุมเต้ียชนิดหน่ึง) 
พบในสูตรยาโบราณของญี่ปุ น และจาก
การศ ึกษาพบว าอาร บ ูต ินชน ิดอ ัลฟา 
(alpha arbutin) ออกฤทธิ์ดีกวา  ดังนั้นจึง
นิยมใชอารบูตินชนิดนี้ในครีม เพื่อชวยให
ผิวขาว กระจางใสมากข้ึน และอัลฟา อารบูติน 
(Alpha Arbutin) ก็ยังมีหนาที่ในการชวย
ยับยั้งการออกซิเดชั่น (Oxidation) ของ
เอนไซมในรางกาย ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีชวย
ยับย้ังเม็ดสีเมลานินโดยตรง ซ่ึงเปนการแกปญหา
การเกิดฝาท่ีตนเหตุจากภายใน                                                        

3. Vitamin B3 (วิตามิน บี 3)

   วิตามินบี 3 หรือ Niacinamide ชวยเร่ืองการ
ลดเม็ดสีของผิวไดเปนอยางดี ท้ังยังชวยเพ่ิมเม
ตาบอลิซ่ึมและลดของเสียภายในผิวไดดีอีกดวย 
ไมเพียงเทาน้ันยังชวยเพ่ิมการสังเคราะหคอลลาเจน
และอีลาสตินท่ีชวยเพ่ิมความกระชับใหแกช้ันผิว  
มีประสิทธิภาพในการชวยลดเลือนจุดดางดำ และ
ปรับสีผิวใหกระจางใส
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จุดดอยของการรักษาฝาโดยการใชยา
   ในการใชยาท่ีมาในรูปแบบของครีมท่ีมีสวนผสมของสารฟอกขาวท่ีมีความเขมขน
มากเปนระยะเวลานาน ๆ อาจจะทำใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง ซึ่งเปนการกระตุน
ใหเกิดฝาถาวรได (Exogenous Ochronosis)  

    สวนยาที่มีสวนผสมหลักของไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) ตองใชในสัดสวนที่
ถูกตอง หากใชในสัดสวนที่มากจนเกินไปสามารถทำใหเกิดอันตรายถึงขั้นเซลลเม็ด
สีตายและเกิดเปนรอยดางขาวบนผิวขึ้น

    ยารับประทานในกลุม Tranexamic acid มีรายงานทางการแพทยวาสามารถ
ทำใหฝาจางลงไดนั้นก็ควรไดรับการตรวจและประเมินโดยแพทยผิวหนังกอนเสมอ 
เพราะมีผลตอระบบการแข็งตัวของเลือด(8)  ดังนั้นจึงพอจะสรุปไดวาการรักษาฝา
ดวยยาจำเปนตองอยูภายใตการดูแลของแพทยตลอดระยะเวลาในการรักษาเทานั้น

    ยาทาฝา มีความเขมขนหลายระดับเพื่อใชในการรักษาตามระดับความรุนแรงของ
ฝาบนใบหนา ซึ่งความเขมขนในระดับที่สูงนั้น คนทั่วไปไมสามารถซื้อเองได ตองจาย
โดยแพทยเทานั้น 

 

4. Ectoin (Extremolytes)

   เปนกรดอะมิโน(post-biotic) ที่สกัดจาก
ชีวโมเลกุล Extremophilic organisms ถูกนำ
มาใชเพ่ือสรางความแข็งแรงใหเกราะปองกันผิว 
ปองกันผิวจากการทำรายของ UV-B และ 
ชวยลดการสะสมของอนุมูลอิสระบนชั้นผิว
ท่ีเกิดจากการสัมผัสกับความรอน แสงยูวีหรือ
อนุมูลอิสระจากภายนอก นอกจากน้ันยังชวย
ยับยั้งกระบวนการอักเสบของผิวที่เกิดจาก
UV-A ไดดีอีกดวย ทั้งยังชวยใหความชุมชื้น
กับผิวไดอยางยาวนานอีกดวย  

5. Squalane (สควาเลน)

   เปนน้ำมันชนิดหนึ่งที่รางกายของคนเราผลิต
ขึ้นมา เพื่อชวยทำหนาที่ใหความชุมชื้นและ
ปกปองผิวชั้นนอก รวมทั้งชวยเคลือบผิวไมให
สูญเสียน้ำหลอเลี้ยงผิวตามธรรมชาติ แตน้ำมัน
ชนิดนี้จะลดลงเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น รวมถึง
การเผชิญกับมลภาวะและรังสียูวีในแตละวัน สง
ผลใหผิวเริ่มแหงกรานและเกิดปญหาผิวพรรณ
ตาง ๆ ตามมา ไมวาจะเปน สิว ฝา กระ เปนตน 
จึงไดมีการสกัด Squalane ขึ้นมา โดยสวน
ใหญจะสกัดมาจากน้ำมันมะกอก เพราะมีความ
ใกลเคียงกับที่รางกายผลิตขึ้น ชวยมอบความ
ชุมชื้นกับผิว อีกทั้ง
ยังเสริมเการะปกปองผิวไดดีอีกดวย
                                        

6. Bisabolol

   เปนสารสกัดจากดอกคาโมมายล ชวย
ปองกันการระเหยของน้ำออกจากชั้นผิว
ใหความชุมช้ืนแกผิวโดยการทำใหเซลลผิวยึด
เกาะกันแนนขึ้น ทั้งยังซึมลึกเขาสูระดับเซลล
ผิวไดดีอีกดวย นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติ
Anti-Inflammatory ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
และลดการระคายเคืองของผิวหนัง ปลอบประโลม
ผิวใหผอนคลาย ฟนฟูผิวท่ีเสียหายและมีปญหา 
ตานเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มความยืดหยุนใหแกชั้น
ผิว ทั้งยังมีคุณสมบัติที่ชวยใหผิวกระจางใส
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การเลือกครีมรักษาฝา
   ถึงแมวา การเลือกใชครีมรักษาฝา ทานจะสามารถเลือกใชและทำไดดวยตนเอง
แตก็มีขอแนะนำเพื่อใหครีมที่เลือกใชนั้นตอบโจทยและไมเปนภัยตอสภาพผิวของ
แตละทาน ดังตอไปนี้

แบงตามลักษณะที่ปรากฏบนใบหนา

1. มีสวนผสมที่เขมขนในปริมาณที่เหมาะสมและออนโยนตอผิวหนา
ครีมรักษาฝาที่ดีจะตองมีสวนผสมที่เขมขนในปริมาณที่ไดมาตรฐาน ไมเขมขน
จนเกินไปจนทำใหเกิดอาการแพ หรือเขมขนนอยเกินไป จนไมเห็นผลลัพธ เพื่อที่
จะสามารถจัดการกับปญหาของผิวหนาไดลึกถึงตนตอ และที่สำคัญคือจะตอง
ออนโยนตอผิวหนา ไมมีสารที่ทำใหผิวไวตอแสงและระคายเคืองในเวลาตอมา

2. ไมมีสารเคมีที่อันตราย
การใชครีมทาฝาที่ผสมสารเคมีที่อันตราย ไมมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได แนนอนวาครีมท่ีมีสารตองหามแทบทุกชนิดจะมีฤทธ์ิยับย้ังการสราง
เมลานิน และทำใหผิวขาวใสข้ึนในระยะแรกๆ แตเม่ือใชตอเน่ืองนานเขา สารเหลาน้ี
จะเขาไปทำลายตั้งแตในระบบโครงสรางของผิว จนทำใหเกิดปญหาผิวมากมาย
ตามมานับไมถวน 



3. สามารถรักษาฝาไดอยางล้ำลึกพรอมฟนฟูสภาพผิว

ครีมรักษาฝ้าที่มีคุณภาพจะต้องสามารถรักษาฝ้าได้อย่างล้ำลึกและตรงจุด โดยเริ่มจากภายใน ตั้งแต่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่เซลล์เมลาโนไซต์ ยับยั้งการลำเลียงเม็ดสีจากด้าน
ล่างสู่ผิวด้านบน ทั้งยังช่วยลดการสะสมของเม็ดสีในชั้นผิวด้วยการผลัดเซลล์ผิว ไม่เพียงเท่านั้นจะต้องมีการบำรุงและฟื้นฟูสภาพผิว พร้อมทั้งปรับสมดุลของเม็ดสีผิวให้ดีมาก
ย่ิงข้ึน มากย่ิงไปกว่าน้ันจะต้องช่วยให้รอยดำต่าง ๆ บนใบหน้าและดูจางลง ปรับผิวให้ดูกระจ่างใสข้ึน อีกท้ังยังต้องช่วยป้องกันการเกิดรอยดำข้ึนใหม่และป้องกันการกลับมาหรือ
เกิดรอยดำซ้ำได้ด้วย เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกครีมทาฝ้าที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวแบบครบวงจร

   ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใชครีมรักษาฝา ควรหลีกเลี่ยงการใชครีมที่มีสวนผสมของสารอันตรายที่มักอวดอางสรรพคุณเกินจริงและไมมีความนาเชื่อถือ แตใหเลือกใช
ครีมที่มีการรับรองจากผูเชี่ยวชาญและไดคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได

สารปรอท (Mercury)
สามารถทำใหเกิดอาการแพ ผื่นแดง หนาดำ

เสี่ยงตอการเกิดฝาถาวร และเกิดเปนสารพิษสะสมใตผิวหนัง

สารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)
มีผลขางเคียงคือเกิดอาการแสบรอน เปนตุมแดง ผิวจะคล้ำ

มากยิ่งขึ้นในบริเวณที่ทา ใชไปนานๆอาจทำใหเกิดเปนฝาถาวร
และเสี่ยงตอการเปนมะเร็งผิวหนัง

สารเตียรอยด (Steroid)
ทำใหเกิดผดผื่นขึ้นไดงาย ผิวแพงาย ผิวบางจนมองเห็น

เสนเลือดแดงตามใบหนาชัดขึ้น

กรดเรติโนอิก (Retinoic acid)
กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง หนาลอก อักเสบ ไวและ
แพแสงแดด สามารถทำใหผิวเปนดางขาวหรือคล้ำเสีย ทั้งยัง

เปนอันตรายตอทารกในครรภในกรณีตั้งทองไดดวย



   ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการพัฒนาในเรื่องการรักษาฝาอยางไมหยุดยั้ง เทคโนโลยีตาง ๆ ไดถูกนำใหเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อเปนอีกทางเลือกใหมที่พยายามตอบโจทยคนรัก
ผิวใหหันกลับมาดูแลและใสใจผิวพรรณของตนเอง  แตการรักษาฝาทุกวิธีก็ลวนแตมีขอดีและขอจำกัดที่แตกตางกันออกไป 

    • ไมวาจะเปนในสวนของการรักษาโดยใชเลเซอรท่ีไดช่ือวาสามารถลดฝาไดอยางรวดเร็ว แตก็ตองทำกับแพทยผูมีความชำนาญเพราะไมเชนน้ันอาจจะเส่ียงตอการเกิดรอยไหม 
หนาบาง ไวตอแสงหรือเกิดฝาลึกมากกวาเดิม ทั้งยังตองทำอยางตอเนื่องนั่นหมายถึงคาใชจายที่มากขึ้นดวย 

    • การรักษาดวยยา ที่ตองอยูภายใตการใหคำแนะนำจากแพทย ตองรักษาในระยะยาวถึงจะเห็นผล และยังเสี่ยงตอการที่จะเกิดผลขางเคียงตามมาดวย 

    • การเลือกใชครีมรักษาฝาจำเปนตองเลือกครีมที่เชื่อถือได เหมาะกับสภาพผิว และมีประสิทธิภาพในการรักษาไดตรงจุด ถึงแมจะตองใชเวลาในการรักษาแตก็เปนอีกหนึ่งทาง
เลือกที่คุมคาและราคาถูกกวาการรักษาดวยวิธีอื่น

   ดังนั้น เพื่อการรักษาฝาใหไดผลลัพธที่ดี และปองกันการกลับมาเปนซ้ำอีก จะตองมาพรอมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตควบคูกันไปดวย รวมถึงการดูแลเอาใจใส
สุขภาพทั้งภายนอกและภายใน เชนการหลีกเลี่ยงแดดจัด การทาครีมกันแดดและครีมบำรุงเปนประจำ  พักผอนใหเพียงพอ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน ก็จะชวยปองกัน
การเกิดฝาไดในระยะยาว

จุดดอยของการการใชครีมรักษาฝา
   การใชครีมรักษาฝา จะตองเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ไมเชนนั้นจะเกิดอาการแพ หนาลอก ระคายเคือง หรือ
เปนดางขาวจนหนาพังได

 

จุดเดนของการการใชครีมรักษาฝา
   การใชครีมรักษาฝา มีตนทุนที่ถูกกวาในระยะยาวเมื่อเทียบกับ
การรักษาในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะใหผลลัพธแบบคอยเปนคอยไป 
และจำเปนตองอาศัยความสม่ำเสมอในการใชอยางตอเนื่อง และ
มีการปกปองผิวอยางถูกวิธีควบคูกันไปดวย



ทรีทเมนทลดเลือนฝา กระ จุดดางดำ

จบปญหาฝา กระ จุดดางดำ
ภายในเซ็ตเดียว

cosmelanR

ผลิตภัณฑที่แพทยผิวหนังทั่วโลกใหการยอมรับ


