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คณุสวยแค่ไหน? 

เบือ้งหลงัความสวยกบัปฏิบติัการดแูลผิวชลอวยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกลุ  

ภาควิชาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์ม.มหิดล 

ความสวยเป็นสิง่ทีส่งัคมมนุษยน์ยิมชมชอบ ในอดตี คนเราไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัความสวยมากมายนกั 

เป็นการยอมรบักฏเกณฑท์ีไ่ดร้บัจากธรรมชาตโิดยกาํเนิดมากกวา่ ในปจัจุบนัทีว่ทิยาศาสตรไ์ดร้ดุหน้าไปอยา่ง

มากมายจนมนุษยส์ามารถถอดรหสัจโีนมได ้ ทาํใหว้ทิยาศาสตรเ์ขา้มามบีทบาทสาํคญัในการเปลีย่นแปลงธรรมชาติ

หรอืแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง รวมทัง้ใหบ้รกิารแก่ผูท้ ีต่อ้งการแกไ้ขและทาํใหส้วยกวา่ธรรมชาตทิีต่นเองไดร้บัจากกาํเนิด 

  ตวัชีว้ดัความสวยแตกต่างกนัตามสงัคมและวฒันธรรม โดยสว่นมาก คนเอเซยีมกัจะนยิมชมชอบทีจ่ะ

เลยีนแบบชาวตะวนัตก ซึง่มผีวิขาวอมชมพ ู เสน้ผมสน้ํีาตาลหรอืผมสทีอง มตีาสองชัน้และดวงตากลมโต จมกูโดง่ 

ศลัยกรรมจงึเขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการใหบ้รกิารดงักลา่ว 

เบือ้งหลงัความสวยกบัวิทยาศาสตร ์ 

อะไรทาํให้คนสวย? นิยามสากลของความสวยคืออะไร? 

นกัวทิยาศาสตรบ์อกวา่คนเราสวยทีส่ดุในชว่งอายรุะหวา่ง 14 ถงึ 24 ปี เนื่องจากเป็นวยัเจรญิพนัธุ ์รา่งกาย

มฮีอรโ์มนเพศสงูทัง้ชายหญงิ มโีกรทฮอรโ์มน มพีละกาํลงั มเีลอืดฝาด กลา้มเนื้อแน่นเป็นมดั ผวิหนงัเต่งตงึ เสน้ผม

งามสลวยและดกหนา กระดกูและฟนัแขง็แรง 

นอกจากนี้นกัวทิยาศาสตรย์งัพบวา่ ความสมดลุและสดัสว่นของใบหน้าคนเราเป็นสิง่สาํคญั ยิง่ใบหน้ามี

สดัสว่นสมดลุ ทัง้ขวาซา้ย บนลา่ง จมกูและดวงตา 2 ขา้งสมดลุไดส้ดัสว่น จะเสรมิใหใ้บหน้าดดูแีละสวยงามขึน้ 

อยา่งไรกต็ามแมว้า่คนสวยไมใ่ชจ่ะประสพความสาํเรจ็ในชวีติเสมอไป แต่แน่นอนทีส่ดุคนสวยยอ่มไดเ้ปรยีบในการใช้

ชวีติไมม่ากกน้็อย 

ข้อเทจ็จริงอีกประการหนึง่ของความสวยอยู่ทีส่ขุภาพผิวหนังทัว่รา่งกาย ผิวหนังทีส่ะอาดสดใส เต่ง

ตึงไรร้ิ้วรอย เนียนนุ่ม สะท้อนถงึสขุภาพผิวและสขุภาพกายของเจา้ของ ดึงดดูสายตาผูพ้บเหน็ 

เมือ่คนเราเริม่มอีายุมากขึน้ ความเป็นผูส้งูวยัจะปรากฏทัง้ทีใ่บหน้าและบุคคลกิภาพอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

เมือ่พน้วยัทีส่ดุสวยไป ความสดใสเริม่ลดลง ทาํใหผู้ค้นในสงัคมมกีารเตมิแต่งปกปิดขอบกพรอ่งของผวิหนงัดว้ย

เครือ่งสาํอางนานาชนิด เพือ่ใหแ้ลดเูนียนผดุผาดเหมอืนหนุ่มสาวแรกรุน่ ศลัยกรรมตกแต่งจงึเขา้มามบีทบาทสาํคญั

ต่อความสวยของผูค้นอยา่งหลกีเลีย่งไดย้าก 
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สิง่แวดลอ้ม เชน่ ฝุน่ละออง แสงแดด และสงัเกตไดถ้งึคณุภาพของผวิผสม ทัง้ผวิมนัและผวิแหง้ผสมกนั ทาํใหด้แูล

และเลอืกซือ้ผลติภณัฑไ์ดย้ากขึน้ นอกจากนัน้ยงัพบวา่ธรรมชาตใินวยันี้ อตัราการผลติหรอืสรา้งเซลใหมท่ดแทนเซล

เกา่ทีเ่สือ่มและหลุดลอกจะน้อยลง ทาํใหผ้วิหมอง ไมส่ดใสไมเ่ต่งตงึ ปจัจยัอื่นๆทีส่ง่เสรมิใหผ้วิปรากฏริว้รอยไดใ้นวยั

นี้ เชน่ ความเครยีดและความรบัผดิชอบมากมายต่อหน้าทีก่ารงานและตอ่ครอบครวั อนุมลูอสิสระจากสารเคมี

รอบตวั การรบัประทานอาหารทีไ่มเ่หมาะสม การขาดการออกกาํลงักาย ปจัจยัเหลา่นี้จะเสรมิใหผ้วิหนงัในวยั 30 

เสือ่มถอย ชา้หรอืเรว็จะขึน้อยูก่บัเจา้ของทีด่แูล ผลติภณัฑส์าํหรบัดแูลผวิในวยันี้ เชน่ ครมีชุม่ชืน้ผวิป้องกนัผวิแหง้ 

ครมีชว่ยเสรมิสรา้งการสรา้งผลดัเซลผวิหนงั ครมีตา้นการเกดิอนุมลูอสิสระ และครมีป้องกนัแสงแดด ตวัอยา่ง

สารอาหารเหลา่น้ีทีม่กัผสมอยูใ่นเครือ่งสาํอาง เชน่ ไฮยาลโูรนิคแอซดิ เป็นสารใหค้วามชุม่ชืน้ไดส้งูแกผ่วิหนงั ทาํให้

ริว้รอยแหง่วยัแลดจูางลง วติามนิซ ี นบัเป็นสารตา้นอนุมลูอสิสระทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ชว่ยสง่เสรมิการผลดัเซลใหม่

ของชัน้ผวิหนงัไดด้ ี สง่เสรมิใหผ้วิหนงัแลดกูระจ่างใส  วติามนิอ ี มคีณุสมบตัชิว่ยปรบัสมดุลของผวิหนงั ชว่ยให้

ผวิหนงัชุม่ชืน้และพฒันาความยดืหยุน่ของผวิหนงัไดด้มีากนอกเหนอืจากประสทิธภิาพการตา้นอนุมลูอสิสระ 

3. ในวยั 40 ปี  

ผวิหนงัจะสญูเสยีสารคอลลาเจนและสารอลีาสตนิมากขึน้ ผวิจะแหง้มากขึน้ ทาํใหม้รีิว้รอยปรากฏชดัขึน้ อาจ

มจีุดดา่งดาํตา่งๆเพิม่ขึน้ ซึง่เรยีกวา่ age spots เนื่องมาจากคณุภาพการทาํงานของเซลต่างๆในชัน้ผวิหนงัเสือ่ม

ถอยลง เซลสรา้งเมด็สไีมส่ามารถสรา้งเมด็สใีหผ้วิหนงัไดส้มํ่าเสมอ ทาํใหเ้กดิเป็นจุดดา่งดาํ และเป็นฝ้าไดโ้ดย

สมัพนัธก์บัฮอรโ์มนในรา่งกายทีน้่อยลง  ผวิหนงัถกูทาํลายดว้ยอนุมลูอสิสระทัง้จากภายในรา่งกาย เชน่ความเครยีด 

การพกัผอ่นไมเ่พยีงพอ จากสิง่แวดลอ้มภายนอก เชน่ จากสารเคม ีฝุน่ละออก ในวยันี้การดแูลผวิดว้ยครมีชะลอวยั

และครมีตา้นริว้รอยจะดทีีส่ดุ เชน่ ครมีผสมคอลลาเจนเพือ่ตา้นริว้รอยแหง่วยั ครมีไวทเ์ทนนิ่ง เพือ่ป้องกนัจุดดา่งดาํ

บนใบหน้า ครมีชุม่ชืน้ผวิสาํหรบัผวิทีแ่หง้มาก 

4. วยั 50 ปี หรอื สงูกว่า  

วยันี้นบัเป็นวยัทองทีฮ่อรโ์มนในรา่งกายกาํลงัจะหมดหรอืบางคนกห็มดไปแลว้ การลดลงของฮอรโ์มนทัง้

เอสโตรเจนของเพศหญงิและโปรเจสเตอรโ์รนของเพศชาย สง่ผลใหผ้วิหนงัแหง้ ผวิบาง และออ่นไหว 

นกัวทิยาศาสตรพ์บวา่การลดลงของฮอรโ์มนในรา่งกาย มผีลทาํใหส้ารคอลลาเจนถกูทาํลาย จะสง่ผลใหผ้วิหนงัเหีย่ว

ยน่ สญูเสยีความเต่งตงึ และกอ่ใหเ้กดิผวิหนงัหยอ่นยานเป็นถุง ซึง่เป็นขา่วไมด่เีลยสาํหรบัผูอ่้านบทความนี้ (หากอยู่

ในวยันี้) แต่ขา่วดกีค็อื ปญัหาผวิหนงัทีส่ามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดม้ากมาย เชน่ ป้องกนัผวิแหง้และปรบัสมดลุของ

ผวิ ป้องกนัและตอ่ตา้นริว้รอย ปรบัสมดลุของฮอรโ์มนในรา่งกายดว้ยสารจากพชืโดยเฉพาะอยา่งยิง่สารไฟโตโฮรโ์มน 

ทัง้ชนิดกนิและชนิดผสมในครมีเครือ่งสาํอาง เชน่ จากพชืตระกลูถัว่เหลอืงทัง้หลาย  เตา้ฮูช้นดิต่างๆ  สารสกดัจาก
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ขา้วโอต้  น้ํานมขา้ว ธญัญาพชืทัง้หลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ งาดาํ และจากพชืชนดิอื่นๆ เชน่ สารสกดัจากกราวเครอื 

ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ใหใ้ชผ้สมในเครือ่งสาํอางได ้ 


