เอ เอช เอ (AHAs)

AHAs (Alpha Hydroxy Acid อัลฟา ไฮดร็อกซี แอสิด) ขณะนี้กําลังไดรับการกลาวถึงในวงการ เครื่องสําอางทั้งในตาง
ประเทศและในประเทศไทย สารนี้มิไดเปนสารใหมแตเปนสารที่รูจักกันมานาน แลว ในสหรัฐอเมริกานิยมใชสารนี้มา
หลายปแลว ประมาณวา ตั้งแตปค.ศ. 1990 แตในประเทศไทย เริ่มตนนิยมกันอยางแพรหลายในชวงปพ.ศ. 2535
เปนตนมา
สารในกลุม AHAs มีอะไรบาง
สารในกลุม AHAs มีหลายตัว เชน กรดกลัยคอลิค (Glycolic acid) กรดแลคติค (ALactic acid) กรดมาลิค (Malic acid)
กรดทารลิค (Tartaric acid) กรดซิทริค (Citric acid) แตที่นิยมใชมากที่สุด คือ กรดกลัยคอลิคหรือบางครั้งใชคําวา กลัย
คอลิคแอสิด (Glycolic acid)
คุณสมบัติของสาร AHAs
แพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวหนัง AHAs ในการรักษาโรคผิวหนังมานานแลว ตัวอยาง เชน
•
•
•
•
•
•

lchthyosis ผิวหนังแหงหยาบตกสะเก็ด
Actinic keratosis ผิวหนังแข็ง กระดาง
Age sports จุดดางดําที่เกิดในวัยสูงอายุ
ใชลอกผิว
หูด
รอยเหี่ยวยนที่เกิดจากพิษของแสงแดด

วงการเครื่องสําอางไดใชความพยายาามที่จะสรรหา สารและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพื่อคงความงาม
ใหกับมนุษยและแลวก็มีการนํา AHAs มาประยุกตใชในเครื่องสําอาง โดยอาศัยสรรพคุณของAHAs ที่มี
คุณสมบัติทําใหเซลลของผิวชั้นนอกสุดหลุดออกงายขึ้นและเซลลของผิวชั้นถัดลงไปซึ่งยังอยูในสภาพที่ดี
ขึ้นมาทดแทนทําใหสภาพของผิวที่เห็นดีขึ้น การนํา AHAs มาประยุกตใชในเครื่องสําอาง ก็เพื่อคาดหวัง
ผลที่ชวยทําใหผิวตึงออนนุม ลดรอยเหี่ยวยน ชวยลดสีผิวที่คล้ําตามวัย มีผลทําใหแลดูออนวัยขึ้นนั่นเอง
ปริมาณของ AHAs ที่ใชในเครื่องสําอาง
ปริมาณของ AHAsที่ใชในเครื่องสําอางโดยทั่ว ๆ ไป ปริมาณที่ผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังแนะนําใหใช
ในเครื่องสําอาง คือไมเกิน 15 % ทั้งนี้ขึ้นกับผิวบริเวณที่ใชและผลที่ตองการตัวอยาง เชน

หากเปนครีมที่ใชกับผิวหนา ไมควรใชเกิน 10 % ( โดยทั่วไปใชตั้งแต 3-10 % ) หากเปนครีมที่ใช กับผิวกายยกเวนผิว
หนา ไมควรใชเกิน 15% ( โดยทั่วไปใชตั้งแต 4- 15% )
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องสําอางที่มี AHAs
ปจจัยที่มีผลตอการออกฤทธิ์ของ AHAs นั้นมีหลายประการ ตัวอยางเชน
•

การเลือกใชวัตถุดิบ AHAs ในกลุม AHAs มีหลายชนิด มีทั้งชนิดที่สังเคราะห หรืออาจสกัดจากผลไม
ชนิดตาง ๆ ทําใหมีชื่อเรียกวา Fruity acid ในกรณีที่สกัดจากธรรมชาติเชื่อกันวา ประสิทธิภาพจะดีกวาและ
เกิดการระคายเคืองนอยกวา แตจะมีราคาสูงกวามาก ตัวอยางที่สกัดจากผลไมชนิดตาง ๆ
o กรดกลัยคอลิค ( Glycolic acid) สกัดจากน้ําออย
o กรดแลคติค ( lactic acid) สกัดจากนมเปรี้ยว หรือน้ํามะเขือเทศ
o กรดมาลิด( Malic acid) สกัดจากแอปเปล
o กรดทารทาริค ( Tartaric acid ) สกัดจากองุน เหลาไวน หรือมาะขาม (คนสมัยกอน ๆ
ใชมะขามเปยก มาขัดผิวทําใหผิวขาว และนุมขึ้น)
o กรดซิทริค (Citric acid ) สกัดจากมะนาว และสับปะรด
โดยทั่วไป กรดกลัยคอริค ซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็ก จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดและนิยมใชมากที่สุด
o

o

ความเปนกรดของผลิตภัณฑ ที่เหมาะสมคือ pH 3.0 - 5.5 หากผลิตภัณฑมีความเปนกรดมาก
(ตัวเลขของ pHจะนอย) จะมีประสิทธิภาพดี แตขณะเดียวกันโอกาสที่จะระคายเคืองตอผิวก็
ยอมมีมากขึ้นดวย
วิธีการใชและระยะเวลาที่ใช ผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังหลายคนกลาวถึงผลของเครื่องสําอางที่
มี AHAs ตอผิวหนา ดังนี้
2 สัปดาห เริ่มจะรูสึกวาดีขึ้น
4 สัปดาห เห็นผลวาดีขึ้น
และเมื่อใชตอ ๆ ไปไมไดหมายความวาผิวหนาจะออนเยาวขึ้นเรื่อยๆ แตจะหยุดอยูที่จุดหนึ่ง
เทานั้นโดยทั่วไปเมื่อใชติดตอกันเปนเวลานานประมาณ 12 สัปดาห ผลจะหยุดอยูที่ระดับนี้
จะไมสามารถทําใหผิวหนาออนเยาวตอไปอีก ดังนั้น จะไมพบกรณี "คอชรา หนาทารก"
สําหรับวิธีการใชนั้น การปฎิบัติเพื่อใหไดผลดีคือ
อานวิธีการใช ซึ่งสิ่งที่แนนอนที่สุด คือกฎหมายบังคับวาตองเปนขอความภาษาไทย
อานเขาใจวา ใชอยางไร ใชเมื่อไร มากนอยแคไหน เพราะแตละผลิตภัณฑความเขม
ขนของ AHAs ตางกัน ๆ สารสวนผสมอื่น ๆก็ตางกัน ดังนั้น วิธีการใชก็ตองตาง
กันแนนอน การใชดวยความรูสึกของตนเอง หรือเชื่อฟงคําบอกเลาโดยไมอาน
ฉลากภาษาไทยจึงเปนเรื่องที่นาเสียดาย แตนาตําหนิตัวเอง หากใชไมถูกตอง แลว

ไมไดผล หรือมีผลเสียเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เสียเวลาอานฉลากภาษาไทยสักนิด เพื่อ
ผลที่ไดอยางคุมคา และใชไดอยางปลอดภัย ขณะเดียวกัน ถาใชตามวิธีการใชอยาง
เครงครัดแลวไมไดผล ก็อยาไดเสียเวลาเสียเงินซื้อมาใชอีกตอไป
สารสวนผสมที่สําคัญนอกจาก AHAs
ในเครื่องสําอางประเภทที่ชวยลดรอยเหี่ยวยนนั้น นอกจากจะผสม AHAs แลวยังมี
สารอื่น ๆ รวมดวยไดแก สารที่ชวยสมานผิว หรือทําใหผิวชุมชื้น ซึ่งเราเรียกกันติด
ปากวา มอยวเจอรไรเซอร (Moisturizer)
AHAs ใชในเครื่องสําอางประเภทใดบาง
•
•
•
•

ครีมทาหนา ทั้งครีมทากลางวัน และครีมทากลางคืน
ครีมบํารุงผิว ทาผิวหนาและกาย
ประเภททําความสะอาดผิว (Cleanser)
ลิปสติก

การกํากับดูแลของหนวยงานรัฐ
ขณะนี้หนวยงานทั้งประเทศไทย และในสหรัฐอเมริกา ที่ดูแลรับผิดชอบดานเครื่องสําอางกําลังศึกษา
และจับตามองเครื่องสําอางที่มีสวนผสมของ AHAs 2ประเด็น คือ
1. การศึกษาและติดตามพิษภัยหรืออันตรายที่เกิดจาก AHAs แนนอนที่สุด ถาเมื่อใดก็ตามมีผลออกมา
วาผูใชไดรับอันตราย หรือเกิดอาการขางเคียง จะตองมีมาตรการออกมาใชบังคับ
2. การอางสรรพคุณ ในหลายประเทศพบปญหาที่คลายคลึงกัน คือ การอวดอางหรือโออวดสรรพคุณที่
คอนขางเกินความเปนจริง บางครั้งอางสรรพคุณที่เขาขายเปนยา
ขอสังเกต
ขณะนี้นักวิชาการหลายทานกําลังเพงเล็ง และศึกษาอันตรายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑที่มีสวน
ผสมของAHAs โดยมีการตั้งสมมุติฐานเพื่อการพิสูจนหรือคนควาวา จากการที่ผลิตภัณฑเหลานี้มีผลทําให
เชลลผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกออกไปไดเร็วขึ้น เชลลชั้นลางซึ่งยังอยูในสภาพดีขึ้นมาทดแทน เมื่อเหตุการณ
เชนนี้ผานไปและไปนานๆจะเปนไปไดหรือไมที่ผิวหนัง ชั้นนอกจะบางลงและมีผลทําใหภูมิตานทานหรือ
ความทนทานตอสิ่งแวดลอมภายนอกลดนอยลง และอะไรจะเกิดขึ้น ถาเรามองภาพไปในอนาคต ที่สภาวะ
แวดลอมเลวลง มีสารพิษมากมายอยูรอบ ๆ ตัวเรา ในขณะที่ผิวของใบหนาบางลง ภูมิตานทานของผิว
หนาจะแปรปรวนไปอยางไรเปนเรื่องที่กําลังคนควาหาคําตอบ หรือหาขอมูลยุติกันอยู แตสิ่งที่แนนอนและ
มีคํายืนยันออกมาแลวคือ การใชผลิตภัณฑเหลานี้ มิไดลบรอยเหี่ยวยนไดตลอดไป ผิวจะดีขึ้นในชวงที่ใช
ผลิตภัณฑเทานั้น และดีขึ้นอยางมีขีดจํากัด เมื่อหยุดใชก็จะกลับสูสภาพเดิมตามวัยและสังขาร

การกํากับดูแลของ อย.
เครื่องสําอางที่มีสวนผสมของ AHAs โดยไมมีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษหรือสารควบคุมตามที่มีการประกาศไว
ขณะนี้ยังจัดเปนเครื่องสําอางทั่วไป แตอยางไรก็ดีในการศึกษาและติดตามความปลอดภัยนั้นอย. ดําเนินการอยูตลอด
เวลาในการศึกษาขอมูลการกํากับดูแลของประเทศอื่นๆศึกษาขอมูลทางวิชาการ รวมทั้งศึกษาและติดตามความปลอด
ภัย หากพบวามีปญหาอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยหรืออาการไมพึงประสงคจากการใช อย.จะรวบรวมนําเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการเครื่องสําอาง เพื่อกําหนดมาตรการหรือ แนวทางการกํากับดูแล เพื่อใหผูบริโภค
ไดใชเครื่องสําอางอยางปลอดภัยตอไป
สิ่งที่อยากฝากผูบริโภค
1. หนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภค ไดใชเครื่องสําอางทุกชนิดอยางปลอดภัย คือ ตองซื้อเครื่อง
สําอางที่มีฉลากภาษาไทย (คําวาฉลากภาษาไทยหมายถึงขอความภาษาไทย ที่แสดงไวที่กลอง
หรือฉลากหรือภาชนะบรรจุ) กฏหมายบังคับวา ตองมีฉลากภาษาไทยที่ใหขอมูลกับผูซื้อหลาย
อยาง เชน
o ซื้อเครื่องสําอาง
o ประเภทเครื่องสําอางจะไดรูวาเปนประเภทไหน เชน ครีมทาหนา ครีมทาผิวกาย หรือครีมลางหนา
o ชื่อและที่อยูผูผลิต ในกรณีที่ผลิตในประเทศ
o ถาเปนเครื่องสําอางที่นําเขา ตองบอกชื่อผูผลิต และประเทศที่ผลิต เชน สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส ญี่ปุน และตองบอกชื่อและที่อยูผูที่นําเขามา
o สวนประกอบสําคัญ เครื่องสําอางทุกชนิด กฏหมายบังคับวาตองแจงสวนประกอบสําคัญ
เพราะฉะนั้น อานสวนประกอบสําคัญ เพื่อดูวามีสวนผสมของสารนั้นหรือในกรณีที่ทราบ
วาเคยแพสารใดสารหนึ่ง หากที่ฉลากแจงวามีสวนผสมของสารนั้น ก็ไมควรซื้อมาใช
o วันเดือนปที่ผลิต จุดนี้สําคัญมาก เพราะจะชวยใหผูบริโภคไมหลงซื้อเครื่องสําอางเกา ที่
นอกจากจะเสื่อมคุณภาพแลว อาจสลายตัวใหสารที่มีพิษภัยได
o ปริมาณสุทธิ จุดนี้สําคัญสําหรับผูซื้อที่จะคํานวณวาคุมคาหรือไม อยามองเพียงภาชนะบรรจุ
ซึ่งสวนใหญจะลวงตาวามีขนาดใหญ ตองดูปริมาณสุทธิวามากนอยแคไหน
2. เสียเงินซื้อแลว ใชแลว ประเมินผลดวยวาไดผลหรือไม ถาไมไดผลก็อยาเสียเงินซื้อมาใชอีก
3. ใชแลวมีอันตราย หรืออาการขางเคียงอะไร แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองควบคุมเครื่องสําอาง โทร. 590
7169 หรือ โทรสาร 591 8468 เพื่อจะไดเปนขอมูลที่จะติดตามความปลอดภัยตอไป

