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10
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง
-การทางานของต่อมต่างๆใต้ผวิ หนัง เช่น การขับเหงือ่ การขับไขมัน การเกิดขน การเกิดสิว มี
ความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ กับระบบฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของ
ฮอร์โมนเพศ อันได้แก่ เอสโตรเจน แอนโดรเจน และฮอร์โมนของเปลือกต่อมหมวกไต อันได้แก่ คอร์ติ
โคสตีรอยด์ นอกจากนี้ ‘โพลีเปปไทด์ฮอร์โมน’ จากต่อมหมวกใต้สมอง ยังมีผลต่อโครงสร้างของผิวหนัง
โดยตรงหรือทางอ้อม โดยการส่งเสริมผิวหนังในการตอบสนองต่อฮอร์โมนสตีรอยด์ ฮอร์โมนทีส่ าคัญ
ได้แก่
1. แอนโดรเจน
แอนโดรเจนมีผลควบคุมลักษณะทางเพศทุตยิ ภูมใิ นผูช้ าย หลังออกมากในวั
่
ยหนุ่มสาว มีผล
ควบคุมการงอกของขนบริเวณหัวหน่าวและรักแร้ นอกจากนี้ยงั เร่งการสร้างไขมันจากต่อมไขมัน
2. เอสโตรเจน
ควบคุมการเติบโตของระบบสืบพันธุใ์ นเพศหญิง มีผลทาให้ผวิ หนังเต่งตึง ในหญิงวัยหมด
ประจาเดือนพบว่าผิวหนังเหีย่ วย่นเร็ว มีผศู้ กึ ษาพบว่า การใช้ขผ้ี ง้ึ ผสมเอสโตรเจนจะทาให้ขนาดของ
เซลล์หนังกาพร้าโตขึน้ มีผใู้ ช้ครีมทีม่ เี อสโตรเจนทาใบหน้าเพื่อลบรอยเหีย่ วย่น นอกจากนี้ยงั มีโพรเจส
เตอโรนซึง่ ใช้เป็นครีมรักษารอยย่นได้เช่นกัน
3. โปรเจสเทอโรน
เป็ นฮอร์โมนเพศหญิงทีส่ ร้างจากกลุ่มเซลล์ของคอร์ปสั ลูเทียม มีผลทาให้มกี ารหลังน
่ ้ ามันหล่อ
เลีย้ งผิวมากจนเกิดการสะสมอุดตันเกิดสิวบริเวณคางหรือรอบริมฝีปาก การผลิตโปรเจสเทอโรนจะพบมาก
ในช่วงหลังตกไข่ไปถึงก่อนมีรอบเดือนรอบใหม่
4. สารต้านแอนโดรเจน
สารต้านแอนโดรเจนเป็ นฮอร์โมนสังเคราะห์ขน้ึ เพื่อต้านฤทธิ ์ของแอนโดรเจน เช่น โซโปรทีโรน อาซีเตท
จะยับยังการหลั
่
งของไขมั
่
นจากต่อมไขมัน จึงมีผนู้ ามาใช้รกั ษาสิว

คอร์ติโคสตีรอยด์
คอร์ตโิ คสตีรอยด์ใช้รกั ษาอาการทางผิวหนังทีเ่ กีย่ วกับ
การอักเสบและการแพ้ถา้ ได้รบั ฮอร์โมนนี้มากเกินไปจะ
ทาให้เกิดการฝอ่ ลีบของผิวชัน้ หนังกาพร้าและหนังแท้
ทาให้ผวิ หนังบางลง
5. ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง
มีผลต่อผิวหนังในแง่ของการเกิดสีผวิ คือมีฮอร์โมน
ควบคุมการทางานของเซลล์สร้างสีเมลาโนไซต์ เช่น MSH
7. ดีไฮโดรอีพิแอนโดรสเตอโรน
เป็นฮอร์โมนทีส่ ร้างมากทีส่ ุดจากต่อมหมวกไต
จัดเป็นกลุ่มฮอร์โมนชะลอความชรา (Anti-aging
hormone) มีหน้าทีค่ วบคุมการผลิตฮอร์โมน 18 ตัวใน
ร่างกาย เป็นสารตัง้ ต้นของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศ
หญิง ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์และจะมีมากทีส่ ุดเมือ่ อายุประมาณ
25 ปี หลังจากนัน้ จะลดลงเรือ่ ยๆ พบว่า เมือ่ อายุ 65 ปีจะมี
ปริมาณเหลือเพียง 20% ของคนหนุ่มสาว (อายุ 20 ปี )
สาเหตุบางอย่าง เช่น ความเครียด การสูบบุหรีท่ าให้ระดับ
ฮอร์โมน DHEA ลดลงได้เช่นกัน พบว่า เมือ่ ใดทีร่ า่ งกายมี
ภาวะพร่องฮอร์โมน DHEA ( DHEA Deficiency) อาจจะพบ
มีอาการ ผมร่วงทัวหนั
่ งศีรษะ เส้นผมบางลง เส้นผมแห้งกรอบ ขนรักแร้ ขนทีห่ วั หน่าว ลดลง
ชัดเจน อ้วนง่าย มีไขมันส่วนเกิน โดยเฉพาะทีพ่ ุง ตาแห้ง ผิวหนังแห้ง ขาดความชุ่มชืน้

8.ไทรอยด์
โดยทัวไปแล้
่
วพบมีการเปลีย่ นแปลงของการหลังฮอร์
่ โมนทัง้ ในทางเพิม่ ขึน้ ลดลงหรือคงเดิม ถ้า
ต่อมไทรอยด์หลังฮอร์
่ โมนมากเกินไป พบว่าผิวหนังจะร้อนกว่าปกติ ชืน้ ดูนุ่มนวล เรียบ อาจมีอาการ

หน้าแดง ผิวแดงตามข้อศอกและฝา่ มือ มีเหงือ่ ออกมากกว่าปกติโดยเฉพาะทีฝ่ า่ มือ ฝา่ เท้า ฝา่ มือฝา่ เท้า
อาจมีสเี ข้มขึน้ เส้นผมจะดูอ่อนและละเอียด ผมอาจบางกว่าปกติ ส่วนเล็บนัน้ ตัวเล็บจะเผยอยก
ขึน้ จากเนื้อข้างใต้ (onycholysis )เล็บงอกเร็ว บวมบริเวณหน้าแข้งมือและเท้าบวม และมีภาวะนิ้วปุ้ม
สาหรับโรคของต่อมไทรอยด์ทท่ี าให้มกี าร
สร้างฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ ทาให้ผวิ หนังเย็น แห้งและ
ซีด หรือมีสขี าวเหลืองคล้ายงาช้าง เพราะมีสารแคโร
ทีนมาสะสมอยูใ่ นชัน้ ขีไ้ คล ตามบริเวณฝา่ มือ ฝา่ เท้า
ร่องจมูกและแก้ม เนื่องจากมีผวิ แห้ง ทาให้มอี าการคัน
ผิวหนัง เส้นผมหยาบกระด้าง แห้งและเปราะ ผมงอก
ช้ากว่าปกติ
และผมอาจร่วงเป็นหย่อม ขนคิว้ ด้านนอกอาจร่วง ขนตามตัวก็มนี ้อยลง การสร้างไขมันของต่อมไขมัน
ลดน้อยลง ทาให้ผมแห้งหยาบกว่าปกติ ส่วนเล็บเปราะและงอกช้า การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุดของ
ผิวหนังคือมีสารพวกมิวโคโพลีแซคคาไรด์ สะสมอยูใ่ นชัน้ หนังแท้ทาให้ผวิ หนังทัวไปดู
่ บวม กดไม่บุ๋ม
อาการบวมพบได้ทม่ี อื เท้า หน้าและลิน้ อาจมีใบหน้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะคือ จมูกจะกว้าง ปากหนา ลิน้
ใหญ่เลีย่ นแดง เชื่องช้า หนังตาบวม ใบหน้าไร้อารมณ์
จากศึกษาผูป้ ว่ ยโรคต่อมไทรอยด์ทางานมากเกินไปพบการเปลีย่ นแปลงของผิวหนัง ทีพ่ บบ่อย
ทีส่ ุดคือลมพิษเรือ้ รัง ,ด่างขาว, ผมร่วงแบบกระจายทัวทั
่ ง้ ศีรษะ ,สิว ,หน้าแดง ตามลาดับ สาหรับ
ปญั หาผิวหนังทีพ่ บบ่อยในคนเป็ นโรคไทรอยด์ทางานน้อยกว่าปกติ คือปญั หาผิวแห้ง อาการผิวแห้งและ
คันนี้จะยิง่ กาเริบมากขึน้ เมือ่ อายุมาก และในช่วงฤดูหนาวทีม่ อี ากาศแห้ง
9.เมลาโตนิ น
ฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับของร่างกาย โดยทาให้เรารูส้ กึ ง่วงนอน เพื่อทีจ่ ะให้เราได้พกั ผ่อน
ร่างกาย โดยจะหลังสู
่ งสุดในช่วงประมาณ 22.00-23.00 น. การศึกษาพบว่า ฮอร์โมนเมลาโตนิน มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น
1 . ชะลอความชราก่อนวัย เพราะพบว่ามีสมบัตเิ ป็น Anti-oxidants (สารต้านอนุมลู อิสระ)
2. สร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคให้แข็งแรงมากขึน้ ทาให้อาการโรคภูมแิ พ้เรือ้ รังดีขน้ึ
3. บรรเทาอาการปวดศีรษะเรือ้ รัง เช่น จากไมเกรน

4. ช่วยลดระดับความดันโลหิต ในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
5. ขับล้างสารพิษในร่างกาย
6. เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศแก่รา่ งกาย
7. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย
8. แก้ปญั หาการนอนไม่หลับ ในช่วงระหว่างเดินทางข้ามทวีบ (Time zone) ทีเ่ รียกว่า Jet
Lag(Circadain rhythm disorder) โดยเฉพาะทีม่ เี วลาแตกต่างกัน 5 ชม ควรให้เมลานินเสริม
9. ช่วยควบคุมความผิดปกติของเนื้อร้ายในร่างกาย ต่อต้านมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม และมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก
10. ฮอร์โมนเมลาโทนิน ช่วยทาให้ระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone,ฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol
และโกรทฮอร์โมนเพิม่ ขึน้
ฮอร์โมนเอสโตรเจน,โปรเจสเทอโรน,แอนโดรเจน,คอร์ตโิ ตสเตียรอยด์ ได้มกี ารนามาใช้
ประโยชน์
กันมากเกีย่ วกับการทะนุบารุงรักษาผิวหนัง การรักษาโรค และการเสริมเพิม่ ระดับฮอร์โมนในร่างกาย
สารสังเคราะห์จากฮอร์โมน
ฮอร์โมนทีน่ ามาใช้ในวงการเครือ่ งสาอางจะให้ผลทางเภสัชวิทยาเหมือนกับฮอร์โมนธรรมชาติใน
ร่างกาย โดยเลือกใช้เฉพาะฮอร์โมนเพศทีอ่ อกฤทธิ ์ต่อการเปลีย่ นแปลงของผิวพรรณส่วนฮอร์โมนจาก
เปลือกต่อมหมวกไตเลือกใช้เฉพาะกลูโคคอร์ตคิ อยด์ ซึง่ ออกฤทธิ ์ต้านการอักเสบและภูมแิ พ้ ส่วน
ฮอร์โมนแอนโดรเจนใช้เสริมในคนทีม่ รี ะดับของฮอร์โมนเหล่านี้อยูใ่ นระดับต่า มีการวิจยั มากมาย
เกีย่ วกับการใช้ฮอร์โมนในเครือ่ งสาอางแต่บทความนี้ขอให้ความสนใจเฉพาะฮอร์โมนภายนอก
จุดประสงค์ของการใช้ฮอร์โมนในเครื่องสาอาง
มี 4 ด้านคือ
1. เพื่อลบรอยย่นของผิวหนังสาหรับคนวัยชราและวัยหมดประจาเดือน
2. เพื่อช่วยเสริมให้เต้านมโตขึน้ และเต่งตึง
3. ลดการเจริญของขนทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างผิดปกติในหญิง
4. กาจัดสิว

เอสโตรเจนสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ และเชื่อว่ามีผลต่อต้านการเหีย่ วย่นของผิวหนัง วงการ
อุตสาหกรรมเครือ่ งสาอางจึงได้สนใจนาเอสโตรเจนมาใช้ผลิตเครือ่ งสาอางแต่ผลการใช้และจากการ
ทดลองอาจทาให้เกิดอาการข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
สรุปว่าการใช้ครีมฮอร์โมนอาจไม่ได้ผลดีกว่าการใช้ครีมธรรมดาทีไ่ ม่มฮี อร์โมนจากการทดลองใช้
เทสโตสเตอโรน และโพรเจสเตอโรน ในครีมเครือ่ งสาอาง มีรายงานว่าทาให้ผวิ หนังทีเ่ หีย่ วย่นดีขน้ึ ได้
เมือ่ ใช้ทาใบหน้าทีม่ รี อยย่นจะเต่งตึงขึน้ แต่มผี ลทาให้ขนเจริญมากขึน้ และเหงือ่ ออกมาก
ส่วนโพรเจสเตอโรนก็ให้ผลเช่นเดียวกันแต่ฤทธิ ์น้อยกว่า แต่ถา้ ใช้คอร์ตโิ คสตีรอยด์กลับทาให้
ผิวหนังบางและผ่อลีบลง
ข้อเสียในการใช้ฮอร์โมนเพศ
มีดงั นี้คอื
1. ผลต่อต่อมไขมัน
แอนโดรเจนกระตุน้ การแบ่งตัวของเซลล์ของต่อม และเพิม่ การสร้างไขมันถ้าใช้ตดิ ต่อกันนานๆ จะเกิด
การอักเสบของต่อมเนื่องจากการทางานมากโดยเฉพาะบริเวณรักแร้ มีรายงานว่าการใช้ทงั ้ เอสโตรเจน
และโพรเจสเตอโรนในเครือ่ งสาอางเพื่อชะลอความแก่ในหญิงสูงอายุ อาจมีขอ้ เสียและอาการข้างเคียงที่
ไม่พงึ ปรารถนามากมาย ถ้าเลิกใช้ผวิ หนังอาจกลับเหีย่ วย่นลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ พ.ร.บ.ควบคุม
เครือ่ งสาอางจึงได้หา้ มใช้โพรเจสเตอโรนใส่ในผลิตภัณฑ์ ส่วนการใช้เอสโตรเจนในเครือ่ งสาอางมี
รายงานว่าให้ผลน้อยกว่าและอาการข้างเคียงน้อยกว่าจึงยังคงมีใช้อยู่
2. ผลต่อการเจริ ญของขน
แอนโดรเจนทีใ่ ช้ทาจะกระตุน้ การเจริญของขน ทาให้หญิงทีใ่ ช้ครีมฮอร์โมนพวกนี้มขี นยาวขึน้ ตามรักแร้
คาง และริมฝีปากเหมือนชาย ส่วนเอสโตรเจนไม่ทาให้ขนขึน้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางทีม่ สี ่วนผสมของเอสโตรเจน มี 3 ประเภท คือ
ก. ครีมลบรอยเหีย่ วย่น
ข. ครีมเสริมเต้านม กระตุน้ การขยายตัวของเซลล์ ตัวอย่างเช่น Bust cream การใช้ครีมนี้แม้
ตามความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้ว่าได้ผล แต่เมือ่ หยุดทาครีมแล้วผิวหนังจะกลับเป็นเหมือนเดิมก่อน
ใช้

ค. ครีมลดการงอกของขนทีผ่ ดิ ปกติ ระงับการเจริญของขนในบริเวณทีไ่ ม่ตอ้ งการ เช่น รักแร้
ขา ลาตัว
3. ผลของคอร์ติโคสตีรอยด์ต่อผิวหนังและระบบภูมิแพ้
คอร์ตโิ คสตีรอยด์จากเปลือกต่อมหมวกไต ซึง่ ออกฤทธิ ์ต่อเมตาบอลิซมึ ของคาร์โบไฮเดรตและ
ต่อต้านการอักเสบและภูมแิ พ้นนั ้ สามารถนามาใช้รกั ษาโรคทีเ่ กีย่ วกับการอักเสบและภูมแิ พ้ ซึง่ มี
บทบาทสาคัญต่อการรักษาโรคผิวหนังและวงการเครือ่ งสาอาง เช่น การกาจัดสิว แต่ตอ้ งระวังอาการ
ข้างเคียงซึง่ พบค่อนข้างบ่อย เช่น การเกิดภาวะผื่นแดงเป็นสีชมพูเห่อขึน้ บริเวณแก้มและจมูก การเกิด
สิว การเกิดภาวะขนดก และผิวหนังฝอ่ ลีบ
จะเห็นได้ว่าการใช้คอร์ตโิ คสตีรอยด์เพื่อรักษาสิว ควรเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายควรอยูใ่ นความ
ควบคุมของแพทย์ พ.ร.บ.เครือ่ งสาอางจึงประกาศห้ามใช้กลูโคคอร์ตคิ อยด์ใส่ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
แต่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ยาจาพวกฮอร์โมนภายนอกในการรักษาโรคผิวหนังซึง่ แพทย์เป็นผูส้ งเท่
ั ่ านัน้
สรุปได้ว่าเครือ่ งสาอางในปจั จุบนั ได้หา้ มนาโพรเจสเตอโรนใส่ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง ส่วนเอสโตร
เจนมีขอ้ กาหนดในปริมาณละชนิดของผลิตภัณฑ์
สาหรับคอร์ตโิ คสตีรอยด์ แอนโดรเจน โปรเจสเทอโรนครีมจัดอยูใ่ นพวกยารักษาโรค การใช้ควรอยู่
ในความดูแลของแพทย์ ดังนัน้ ฮอร์โมนทีมโี ฆษณาในเครือ่ งสาอางส่วนใหญ่จงึ เป็นเอสโตรเจน ซึง่ ผลการ
ใช้ในรูปครีม เครือ่ งสาอางก็ยงั ไม่มผี ยู้ นื ยันว่าดีกว่าการไม่ใช้หรือไม่ เมือ่ เทียบกับอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้
ตามมา

