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บทคดัยอ่ 
ความปรารถนาให้ผวิหนังเกลี้ยงเกลาปราศจากเสน้ขนเพื่อทําให้เกิดความรู้สกึ
สมัผสัที่ดหีรอืทําใหรู้้สกึว่าผวิหนังมคีวามสะอาดเป็นความต้องการของผูค้นบาง
กลุ่ม ทาํใหม้กีารศกึษาวธิกีําจดัขนทีไ่มต่อ้งการ การกําจดัขนแบบชัว่คราวโดยการ
ใช้สารเคมี อาศัยหลักการที่สารเคมีบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม thioglycolates 
สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกับเส้นขนในภาวะที่เป็นด่าง ทําให้พันธะ 
disulfide ทีห่น่วย cysteine ในเคราตนิของเสน้ขนเกดิการแตกออก มผีลใหเ้สน้ผม
หรอืขนอ่อนแอและหลุดไดง้่าย โดยนิยมใชร้่วมกบัสารอื่น เช่น สารลดแรงตงึผวิ 
สารยดึเกาะ สารปรบัสภาวะใหเ้ป็นด่าง และสารทีท่ําใหแ้กนผมพองตวัหรอืทําให้
สารอื่นซมึเขา้เสน้ผมไดง้่ายขึน้ ทัง้น้ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกําจดัขน ขอ้ควร
ระวังที่สําคัญ คือ การระคายเคืองแก่ผิวหนังและอาจเกิดจุดสีดําที่ผิวหนัง 
เน่ืองจากขนที่เหลอืคา้งอยู่ใต้ผวิหนังบรเิวณทีก่ําจดัขน รวมทัง้มกีลิน่แก๊สไข่เน่า
เกดิจากปฏกิริยิา นอกจากน้ียงัมคีวามพยายามในการนําสารอื่น เช่น papain และ 
eflornithine มาใชใ้นการกําจดัขนดว้ย โดยแนวโน้มความสนใจมุ่งยงัการคน้หาสาร
จากธรรมชาติที่มีสมบัติกําจัดหรือลดอัตราการเจริญของขน อย่างไรก็ตามมี
ขอ้จาํกดัทีส่ารเหล่าน้ีมกัไมส่ามารถคงตวัในสภาวะทีเ่ป็นด่างของการกําจดัขนได ้

คาํสาํคญั: ขน, กําจดั, สารเคม,ี ชัว่คราว 

Abstract 
Some mankind groups desire the smooth skin without the covering hair for 
good touch or clean feeling therefore the unwanted hair removal was 
studied. Temporary chemical depilation employs some chemicals such as 
thioglycolates that can hydrolyze and break the disulfide bond in cysteine 
unit of hair keratin. This allows for hair weakness and its easy removal. The 
other components of a depilatory formula are surface active agent, binder, 
alkaline pH adjustor and hair penetrator which are added to promote the 
depilatory efficiency. The skin irritation and dark point from remaining hair 
should be aware at depilation site. In addition, the hydrogen disulfide gas 
formation will be occurred. Papain and eflornithine have been reported to 
be used for hair removal. The interest of searching is the natural-based 
substances for hair removal and decrease the hair growth; however there is 
the limitation from the instability of most compounds in alkaline environment 
during chemical depilation.  
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บทนํา

ผมหรือขนเ ป็นโครงสร้ า ง โปรตีนที่ เ รียกว่ า  เคราติน 
ประกอบดว้ยธาตุต่าง ๆ คอื คาร์บอน 43%, ไฮโดรเจน 7%, 
ออกซเิจน 33%, ซลัเฟอร ์4% และไนโตรเจน 13% ในรปูของ
กรดอะมโินและแร่ธาตุ เสน้ผมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื เสน้ผมที่
งอกเหนือหนงัศรีษะ (hair shaft) และ รากผม (hair root) เป็นส่วน
ฝงัอยู่ใตห้นังศรีษะ1,2 ในมมุมองของผูห้ญงิการมผีวิพรรณทีเ่กลีย้ง
เกลาปราศจากขนจะดสูวยงามถอืเป็นหน้าตาทางสงัคม ซึง่มผีลต่อ
การใชช้วีติและเป็นการเพิม่คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ รวมถงึยงัเป็นทีน่่า
มองของเพศตรงขา้มดว้ย นอกจากน้ียงัส่งผลถงึสภาวะทางจติใจ 
ไม่ว่าในเรื่องความมัน่ใจ การเขา้สงัคม และในปจัจุบนัผูช้ายบาง
กลุ่มได้ให้ความสนใจในการทําใบหน้าและผิวพรรณดูสะอาด 
เกลี้ยงเกลามากขึ้นด้วย3 แม้ว่าเคราจะเป็นเครื่องหมายแสดงถงึ
ความเป็นผูช้ายและการมสีุขภาพที่ดขีองประชาชนในวฒันธรรม
ช่วงตน้สมยัโรมนั แต่กไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงตามอเลก็ซานเดอร์ม
หาราชและวฒันธรรมกรกีซึ่งจะโกนเคราเมื่ออยู่ในภาวะสงคราม 
ต่อมาผู้ชายที่โกนเคราจะแสดงถึงการเป็นผู้มคีวามศิวไิลซ์และ
แสดงถงึความก้าวหน้าในวฒันธรรมโรมนั ส่วนผูห้ญงิในยุคอยิปิต์

จะใชข้ีผ้ ึง้และครมีรว่มกบัสารละลายดา่งในการกําจดัขนบรเิวณขา4 
จากผลการสาํรวจพบวา่ ผูห้ญงิประมาณ 80% และผูช้ายมากกวา่ 
50% นัน้มขีนทีไ่มต่อ้งการขึน้อยู่ทัว่ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
นอกจากน้ีมรีายงานว่าผูห้ญงิในแถบทวปีเอเชยีและหญงิที่มเีชื้อ
ชาตผิสมมรี้อยละของการมขีนที่ไม่ต้องการมากกว่าหญงิชาวคอ
เคเชยีน เช่น ชาวยุโรป เป็นต้น6 การทีม่ขีนขึ้นมากกว่าปกตอิาจ
เป็นเพราะสาเหตุมาจากความผดิปกตทิางพนัธุกรรม การรกัษา
โรคดว้ยฮอรโ์มน testosterone โรคทีม่รีะดบัฮอรโ์มนผดิปกตหิรอื
เกิดภาวะ hirsutism ซึ่งเป็นภาวะที่การเจรญิของเส้นขนมาก
เกนิไป ขนทีข่ ึน้มลีกัษณะหยาบและดํา ผูห้ญงิทีม่ภีาวะ hirsutism 
มกัมรีะดบัฮอรโ์มนเพศชายทีเ่รยีกว่า androgens จากรงัไข่และ
ต่อมหมวกไตสงูซึง่เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาการเจรญิเตบิโตมากเกนิไป 
หรอือาจเกิดจากผลข้างเคยีงจากยารบัประทาน เช่น minoxidil, 
cyclosporin A, diazoxide และยาในกลุ่มสเตยีรอยด ์เป็นตน้ มกั
พบขนในบรเิวณกราม ดา้นบนรมิฝีปาก บนหน้า หน้าอก หรอืหลงั
5 ขณะที่ปจัจยัของอายุมผีลต่อการเตบิโตของขน พบว่าหญิงที่มี
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อายุระหวา่ง 30 - 59 ปี จะมขีนมากกวา่ช่วงอายุ 18 - 29 ปี และ
ช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป ตามลาํดบั 
 

วธิกีารกําจดัขน  
วธิกีารกําจดัขนที่นิยมใช้ในปจัจุบนัจะใช้การโกน การแวกซ ์

การถอน และการใชส้ารเคม ีจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสถาบนัการศกึษา 
P&G Ipsos โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 423 คน6 วธิกีารกําจดัขน
ที่ไม่ต้องการนัน้มีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสีย 
ขึน้อยูก่บัประเภทของผวิและขน ราคา ความรวดเรว็ ความสะดวก 
การยอมรบัของผูใ้ช ้และระยะเวลาทีข่นขึน้แตกต่างกนัไป วธิกีาร
ถอนขนแต่ละวธิจีะมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล หลกัในการ
กําจดัขนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ โดยแบ่งตาม
รปูแบบการกําจดัขนไดด้งัน้ี7,8 

1. Depilation เป็นการกําจดัขนจากบรเิวณเหนือผวิหนัง และ
ใชร้ะยะเวลาทีข่นจะขึน้ซํ้าเป็นชัว่โมงจนถงึเป็นวนั ซึง่วธิกีารกําจดั
ขนแบบ depilation ทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนัมหีลายวธิ ีเช่น การโกน
และการใชส้ารเคมใีนการกําจดัขน เป็นตน้ 

2. Epilation เป็นการกําจดัขนตัง้แต่ชัน้ใต้ผวิหนัง วธิกีาร
กําจดัขนทีใ่ช้รูปแบบน้ี ไดแ้ก่ การแวกซ์ การใช้น้ําตาล การใช้
เครื่องมอืช่วยถอนขน การถอนขนด้วยมอื การถอนขนด้วย
เสน้ดา้ย การใชแ้สงเลเซอร ์ การใชไ้ฟฟ้า การรบัประทานยา เป็น
ต้น ระยะเวลาทีข่นจะขึน้ซํ้าจะใช้ระยะเวลานานกว่าการกําจดัขน
แบบ depilation  
 

การกําจดัขนโดยวธิทีางเคม ี(Chemical 
depilation)  

การกําจดัขนด้วยสารเคม ีเป็นวธิกีารกําจดัขนที่ง่าย สะดวก 
ใช้เวลาน้อย และสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัย
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยไดร้บัการจดสทิธบิตัรเมือ่ปี ค.ศ. 1930 สารสาํคญั
หลกัที่ใช้ในการกําจดัขนอยู่ในรูปเกลอืของ thioglycolic acid 
(sodium หรอื calcium thioglycolate) ก่อนการนํา thioglycolic 
acid มาใช ้มกีารใช ้barium polysulfide มายาวนานกวา่ 100 ปี 
สารน้ีกําจดัขนได้รวดเร็วมาก แต่ก่อให้เกิดการระคายเคอืงและ
ผวิหนังรอ้นแดง ต่อมามกีารนํา strontium sulfide มาใช ้อย่างไรก็
ตามเน่ืองจากมฤีทธิน้์อยกว่า จงึทําใหต้้องใช้ในความเขม้ขน้ทีสู่ง
และมกีลิน่แก๊สไขเ่น่า (ไฮโดรเจนไดซลัไฟด)์ รุนแรง ทําใหม้คีวาม
สนใจในการนํา thioglycolic acid มาใช้ เพื่อแทนที่สารดงักล่าว9 
สาํหรบั thioglycolic acid เป็นของเหลวใส ละลายน้ําได ้หลอมได้
ที ่-16 C และมจีุดเดอืดที ่69 C สามารถเกดิปฏกิริยิาไฮโดรไล
ซสีทําลายพนัธะ disulfide ของ cysteine ดงัแสดงในรูปที ่1 
อย่างไรก็ตามมกีารรายงานว่าสามารถเกดิ alkaline reduction 
และทาํใหเ้กดิพนัธะ disulfide ใหมไ่ดด้งัสมการที ่1  
 

2[SH-CH2-COOH] + [R-S-S-H]  2[R-SH] + [COOH-CH2-SS-COOH] ...(1) 

 

ปฏกิริยิาดงักล่าวเกดิในโครงสรา้งเคราตนิทีเ่ป็นส่วนประกอบ
หลกัของเสน้ขน ทําใหเ้สน้ขนอ่อนแอและสามารถหลุดจากรขูมุขน
ได้ง่าย7 โดยการทาครมีลงบนบรเิวณทีต่้องการกําจดัขนทิ้งไว้
ประมาณ 10-15 นาท ีหลงัจากนัน้ลา้งน้ําออกแลว้เชด็ผวิไปตาม
แนวรูขุมขน ขนใหม่จะกลบัมาขึ้นอกีประมาณ 2-5 วนั ซึ่งเป็น
ระยะเวลาทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัการกําจดัขนดว้ยการโกน ความ
เขม้ขน้ทีใ่ชข้อง thioglycolic acid และเกลอืของสารน้ีคอื 4-6% ใน
ตวักลางทีเ่ป็นด่างแก่ สาํหรบัสารเคมทีีม่รีายงานวา่มสีมบตัใินการ
กําจดัขนแสดงในตารางที ่19 

 

 
 
รปูท่ี 1 การทําลายพนัธะ disulfide ของ cysteine ในโครงสรา้ง 

เคราตนิ 
 
ตารางท่ี 1 รายการสารเคมทีีม่สีมบตัใินการกําจดัขน (depilatory 

active)9 
Depilatory active 

2-Mercaptopropionic acid Glyceryl monothioglycolate Sodium 6,8-
dithioocatanoate 

3-Mercaptopropionic acid Glyceryl monothioglycolate Sodium dihydrolipoate 
Ammonium thioglycolate Guanidine thioglycolate Thioglycerol 
Ammonium thioglycolate Homocysteine Thioglycol 
Calcium thioglycolate Hydrogen sulphide salt Thioglycol hydrazine 
Cysteamine Keratinase Thioglycolamide 
Cysteine Lipoic acid Thioglycolamide 
Diammonium dithiodiglycolate Monoethanolamine thioglycolate Thioglycolic acid 
Dihydrolipoic acid 1’3-

dithiopropranol 
Monoethanolamine thioglycolic 

acid 
Thiosalicylic acid 

Dithioerythritol Monoethanolamine thiolactate Thioxanthine 
Dithiothreitol N-acetyl-L-cysteine Tiomatic acid 
Glutathione Potassium thioglycolate  

 
สตูรตํารบัของผลติภณัฑก์ําจดัขน 

สูตรตํารบัโดยทัว่ไปของผลติภณัฑก์ําจดัขนดว้ยวธิ ีchemical 
depilatory ประกอบดว้ยสารดงัต่อไปน้ี  
 สารลดแรงตึงผิว (surface active agent) เช่น sodium 

lauryl sulfate, laureth-23 หรอื laureth-4 ซึง่ทําหน้าทีใ่นการ
กําจดัไขมนัเพือ่ใหส้ารทีท่าํลายพนัธะกระจายบนผวิหนงัไดเ้ตม็ที ่ 
 สารยึดเกาะ (adhesives) เช่น paraffin เพือ่ช่วยในการ

ตดิของตาํรบักบัเสน้ขน 
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 สารปรบั pH (pH adjusters) ใส่เพือ่ป้องกนัการระคาย
เคอืงต่อผวิหนังและกระตุน้การเกดิปฏกิริยิาไฮโดรไลซสี ควรปรบั
ใหอ้ยูใ่นช่วง pH 9-12.5  
 สาร ท่ีทํา ใ ห้แกนผมพองตัว  (hair-shaft-swelling 

agent) เช่น urea, thiourea หรอื guanidine carbonate ซึง่เป็นตวั
ทีเ่สรมิฤทธิใ์นการกําจดัขน นอกจากน้ียงัเร่งการซมึผ่านของสาร
เพือ่เขา้ทาํปฏกิริยิา 
 สารทาํลายพนัธะในเคราติน (bond-breaking agent) 

เช่น อนุพนัธข์อง mercaptans หรอื thioglycolates ความเขม้ขน้ 
2-10% หรอืผสมกบั calcium hydroxide หรอื sodium hydroxide 
ความเขม้ขน้ 2-6% หรอื strontium sulfide หรอื potassium 
hydroxide โดยสารทีนิ่ยมใชม้ากทีสุ่ดคอื thioglycolate เน่ืองจาก
เกดิความเป็นพษิน้อยกว่าสารชนิดอื่นและมปีระสทิธภิาพในการ
ทําลายพนัธะ disulfide แต่ยงัมขีอ้บกพร่องในการกําจดัขนทีห่นา
และแขง็ เช่น หนวด หรอืเครา10 นอกจากน้ียงัรวมถงึสาร alkali 
metal silicates ทีท่ําหน้าทีร่่วมกบัอนุพนัธข์อง mercaptans ใน
การกําจดัขนได้ โดยมากนิยมใช้ sodium metasilicate หรอื 
potassium หรอื lithium metasilicate 
 สารอ่ืนๆ เช่น chelating agent และ น้ําหอม11 
 

ตั ว อ ย่ า ง สู ต ร ตํ า รับ กํ า จัด ข น ข อ ง ผ ลิ ต ภัณฑ์  Veet® 
ประกอบดว้ย น้ํา, urea, potassium thioglycolate, calcium 
hydroxide, cetearyl alcohol, ceteareth-20, PPG-15 stearyl 
ether, potassium hydroxid, magnesium trisilicate, propylene 
glycol, lithium magnesium sodium silicate, sodium gluconate, 
paraffin, Prunus amygdalus Dulcis oil, acrylate copolymer, 
hydrated silica, silk amino acids, aloe barbadensis, BHT, 
perfume, citronellol, hexyl cinnama, linalool, butylphenyl 
methylpropional, alpha-Isomethyl ionone, Cl 7789112 

แต่เน่ืองจากผวิหนงัชัน้ epidermis มเีคราตนิเป็นส่วนประกอบ
อยูจ่าํนวนมาก จงึทําใหก้ารใช ้chemical depilatory อาจก่อใหเ้กดิ
การระคายเคืองต่อผิวหนังเมื่อมีการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
โดยมากมกัเกิดจากอนุพนัธ์ของ silicate และ อนุพนัธ์ของ 
mercaptans ตามลําดบั ส่วนใหญ่จงึใชว้ธิน้ีีกําจดัขนทีบ่รเิวณแขน 
ขา ใตว้งแขน และไมค่วรใชใ้นการกําจดัขนบรเิวณใบหน้าหากไมม่ี
การระบุทีฉ่ลากวา่ใชก้บัใบหน้าได ้หรอืมแีผลเปิด อาการขา้งเคยีง
ทีอ่าจพบได ้คอื อาการแพร้ะคายเคอืงทีผ่วิหนัง ผวิหนังไหม ้รูขุม
ขนอุดตนั อาจเกดิจากสาร thioglycolate ซึง่ก่อใหเ้กดิกลิน่เหมน็
จากก๊าซ hydrogen sulfide สําหรบัรูปแบบทีม่จีําหน่ายอยู่ใน
ทอ้งตลาดมทีัง้ทีเ่ป็นเจล ครมี โลชนั แอโรซอล โรลออน และแป้ง 
และมคีวามแรงหลากหลายทาํใหส้ามารถเลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
กบับรเิวณที่ต้องการใช้ ข้อดแีละข้อเสยีของผลิตภณัฑ์กําจดัขน
ดว้ยวธิ ีchemical depilatory แสดงในตารางที ่211, 13-15 

 

ตารางท่ี 2 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการกาํจดัขนดว้ยสารเคม ี
ข้อดี 

 ราคาไมแ่พง และสามารถหาซือ้ไดต้ามรา้นทัว่ไป 
 ใชง้านงา่ยถงึแมไ้มช่าํนาญ สามารถทาํไดท้ีบ่า้นและรวดเรว็เพยีงไมก่ีน่าท ี
 ไมเ่กดิอาการเจบ็เหมอืนกบัการกาํจดัขนดว้ยการใชแ้วกซ ์
 ไม่ต้องกําจดัขนบ่อยเหมอืนการโกนขนมกีารขดัผวิซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
การกาํจดัขน 

ข้อเสีย 

 ก่อใหเ้กดิกลิน่ไมพ่งึประสงค ์
 อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนงับรเิวณทีใ่ชไ้ด ้
 อาจมองเห็นเป็นจุดๆ สดีําเน่ืองจากเป็นขนที่เหลือค้างอยู่ภายใต้ผวิหนัง
บรเิวณทีก่าํจดัขน 

  
ขอ้จาํกดัของสารกลุ่ม thioglycolic acid คอื การไวต่อปฏกิริยิา

ออกซเิดชนั จากการเหน่ียวนําดว้ยการสมัผสักบัอากาศ ความรอ้น 
และโลหะหนกัปนเป้ือน โดยโลหะหนักจะมผีลเสยีไดม้ากทีสุ่ด การ
ใชส้ารน้ีในรปูเกลอื calcium และ litium จะช่วยลดการระคายเคอืง
ต่อผวิหนัง สารทีใ่ชเ้ป็นองคป์ระกอบในตํารบัควรมคีวามเขา้กนัได้
และคงสภาพในสภาวะความเป็นด่างสูง เช่นการใช้พอลเิมอรเ์ป็น
สารเพิม่ความหนืดทีท่นกบัสภาวะด่างได ้เช่น carbomer และ 
hydroxyethyl cellulose9 

 

การศกึษาประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์
กําจดัขน 

จากรายงานการศึกษาการประเมินการกําจัดขนระหว่าง
วธิกีารใชส้ารเคมแีละการใชม้ดีโกนในเพศชายทีม่อีายุมากกวา่ 18 
ปี จาํนวน 45 คน โดยแบ่งครึง่ใบหน้าของผูท้ดลอง ครึง่หน่ึงให้
ผลติภณัฑ ์A (ประกอบดว้ย calcium hydroxide, guanidine 
carbonate และ calcium thioglycolate) และอกีครึง่หน้าใช้
ผลติภณัฑ ์B (ประกอบดว้ย calcium hydroxide, lithium 
hydroxide และ thioglycolic acid) พรอ้มโกนดว้ยมดีโกน โดย
ก่อนการทดลองมกีารประเมนิการระคายเคอืงของผวิ ความหยาบ
ของผวิหน้า และนับจํานวนการเกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บ และ
หลังจากกําจัดขนทัง้สองวิธีเสร็จจะทําการประเมินผลอีกครัง้ 
หลงัจากนัน้นัดให้มาทําการกําจดัขนในอกี 2 และ 4 วนัถดัมา 
พบวา่ กลุ่มทีใ่ชผ้ลติภณัฑก์ําจดัขนเพยีงอย่างเดยีวเกดิผดผืน่น้อย
กว่ากลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์กับมีดโกน ในขณะที่ผู้ทดลองเกิดการ
ระคายเคอืงมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิรขูมุขนอุดตนัเมือ่มกีารใชผ้ลติภณัฑ์
ทัง้ 2 ชนิดกําจดัขน และเกดิมากขึน้เมื่อมกีารใช้มดีโกนร่วมด้วย 
แต่ความรูส้กึหลงัทําการกําจดัขนพบว่าการใชผ้ลติภณัฑก์ําจดัขน
ใหค้วามรูส้กึทีเ่รยีบลื่นมากกวา่การใชม้ดีโกนเพยีงอย่างเดยีว และ
ผลติภณัฑ ์A ก่อใหเ้กดิความระคายเคอืงมากกวา่ผลติภณัฑ ์B16 

การศกึษาประสทิธภิาพการกําจดัขนทีเ่กดิจากภาวะ hirsutism 
โดยใช้สาร papain17 ซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตนีที่ได้มาจาก
มะละกอ สารน้ีมสีมบตัเิป็นอสณัฐาน ลกัษณะผงสขีาวถงึสขีาวออก
น้ําตาล ละลายน้ําไดน้้อย นํามาเตรยีมสูตรตํารบัใหอ้ยู่ในรูปแบบ
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ครมีและเจล ใส่ปรมิาณ papain ทีค่วามเขม้ขน้ 0.8% ทดสอบ
ผลติภณัฑท์ีด่า้นหลงัของหนูวนัละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 31 วนัแลว้
นําไปประเมนิประสทิธภิาพการกําจดัขน พบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้
ตํารบัเจลมหีนู 2 ตวั จาก 10 ตวัทีม่กีารกําจดัขนน้อย ส่วนกลุ่มที่
ใชค้รมีพบว่ามกีารกําจดัทีใ่หผ้ลดกีว่าโดยชัน้ epidermis มคีวาม
หนามากขึน้ จํานวนรูขมุขนลดลง และเสน้ผา่นศูนยก์ลางภายในรู
ขุมขนขยายขนาดใหญ่ขึน้อย่างมนีัยสําคญั ในขณะที่กลุ่มที่ไดร้บั
เจล แทบไมพ่บการเปลีย่นแปลงลกัษณะโครงสรา้งผวิหนงัและรขูมุ
ขน ดงัแสดงดงัรูปที่ 2 นอกจากน้ีบรเิวณที่ได้รบัผลิตภณัฑ์ครมี
และเจล พบว่าเส้นขนมสีขีาวเน่ืองจาก papain ทําปฏกิิรยิา
ไฮโดรไลซสิกบัเคราตนิ การทีสู่ตรตํารบัครมีมปีระสทิธภิาพดกีว่า
สูตรตํารบัเจล อาจเป็นเพราะในสูตรตํารบัครมีมสี่วนประกอบของ
สารลดแรงตงึผวิ สารประเภทไขมนัซึ่งมสี่วนช่วยในการเพิม่การ
แพรผ่า่นของสาร สว่นสารประเภทไขมนัสามารถช่วยในการชะลา้ง
ไขมนัทีอ่ยู่บนผวิหนังทําใหเ้พิม่การสมัผสัของสาร papain กบั
ผวิหนังได้มากขึ้น รวมถงึป้องกนัการสูญเสยีน้ําที่ผวิหนัง ทําให้
เพิ่มการซึมผ่านยาเข้าสู่ผิวหนังได้มากขึ้น นอกจากน้ีครีมยัง
สามารถทาํใหเ้สน้ผมอ่อนนุ่มและพองตวั สว่นประกอบชัน้นอกของ
เสน้ผมประกอบดว้ยไขมนัเป็นหลกั ดงันัน้การใชส้ตูรตํารบัครมีทํา
ใหเ้พิม่การดูดซมึมากกว่าตํารบัเจลทีไ่ม่มไีขมนัเป็นส่วนประกอบ 
papain ถกูเลอืกใชม้าเพือ่วจิยัสาํหรบัเป็นแนวทางในการรกัษาโรค 
hirsutism เน่ืองด้วยสารมคีุณสมบตัเิป็นกลาง หาง่าย ไม่แพง
จนเกินไป และไม่เกิดอนัตรายหรือผลข้างเคียงในระหว่างการ
รกัษา17 

 

 

 

รปูท่ี 2 ลกัษณะรขูมุขนของกลุ่มทีไ่ดร้บัสตูรตาํรบัครมี (b) เทยีบกบั
กลุม่ควบคมุ (a)17 

 

การใช ้eflornithine (-difluormethylornithine) (โครงสรา้งดงั
แสดงในรูปที ่3) เพือ่ลดการเตบิโตของขนในบรเิวณทีไ่มต่อ้งการ 
เป็นวธิกีารรกัษาแนวใหม่ โดยมจีําหน่ายในรูปแบบครมี ในความ
เขม้ขน้ 13.9% ตอ้งอยู่ในการดแูลของแพทยเ์ท่านัน้ ซึง่วธิน้ีีไดร้บั
การรบัรองจากองคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 
2000 โดยจําหน่ายในรูปแบบยาฉีด (Ornidyl®) และยาครีม 
(Vaniqa®) อาศยักลไกในการชะลอการเติบโตของขนโดยยบัยัง้
การทํางานของเอนไซม ์ornithine decarboxylase ซึง่เป็นเอนไซม์
ทีท่าํหน้าทีใ่นการกระตุน้การเจรญิเตบิโตของเสน้ขน ทําใหม้ผีลใน
การต่อต้านการแบ่งเซลล์เส้นขน มกีารศึกษารบัรองการใช้งาน
บรเิวณใบหน้าและใตค้างเท่านัน้และแนะนําใหใ้ชร้่วมกบัการกําจดั
ขนด้วยวธิอีื่นๆ โดยให้ทาวนัละ 2 ครัง้ แล้วปล่อยทิ้งไวเ้ป็นเวลา
อย่างน้อย 4 ชัว่โมง โดยเริม่เหน็ผลเมื่อทาไปแลว้ประมาณ 4-8 
สปัดาห์ ผลขา้งเคยีงที่พบได้ในผูใ้ช้บางราย เช่น อาจเกดิอาการ
ระคายเคอืง ผวิหนงัแดง หรอืไหม้13,15 

 

 
รปูท่ี 3 โครงสรา้งของ eflornithine (-difluormethylornithine) 

 

การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการกําจดัขนด้วยวธิเีลเซอร์
โดยการใชค้รมีทีบ่รรจุ eflornithine hydrochloride ทาหลงักําจดั
ขนดว้ยเลเซอร ์สามารถลดจาํนวนขนทีข่ ึน้ใหมแ่ละลดการอกัเสบที่
เกดิโรคขนคดุอกัเสบ (Pseudofolliculitis barbae; PFB)18 ซึง่เกดิ
จากขนทีข่ ึน้มาใหมห่ลงัการโกนขนมว้นงอตวัอยู่ในรูขมุขนหาทาง
ออกไม่ได ้ จนเกดิการอกัเสบในอาสาสมคัรเพศชายอายุระหว่าง 
20 – 43 ปี จาํนวน 27 คน ทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็นโรค PFB 
และไม่เคยได้รบัการรกัษาด้วยเลเซอร์มาก่อน ทดลองที่บรเิวณ
ลําคอซึง่มโีอกาสเกดิ PFB โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ทําการรกัษาดว้ย
เลเซอร ์4 ครัง้ ใชเ้วลาทัง้หมดประมาณ 16 สปัดาห ์หลงัจากนัน้
อาสาสมคัรทาครมีตามส่วนที่กําหนดไว้ วนัละ 2 ครัง้ และมกีาร
ติดตามการใช้ครมีของผู้ป่วย ประเมนิผลการรกัษาจากการนับ
จํานวนขนและบริเวณที่อักเสบภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 เซนตเิมตรที่กําหนดไว ้ณ เวลาเริม่ต้นและทุก 4 
สปัดาห์ พบว่าบรเิวณทีไ่ดร้บัครมี eflornithine ที ่16 สปัดาห์ มี
จํานวนเส้นขนลดลงจากเวลาเริม่ต้นประมาณ 99.5% ขณะที่
บรเิวณทีไ่ดร้บั placebo จาํนวนเสน้ผมลดลงประมาณ 85% และมี
ประสทิธผิลกบัอาสาสมคัรจาํนวน 22 คนจาก 24 คน ส่วนจาํนวน
ผดหรอืตุ่มทีข่ ึน้หลงัการกําจดัขนพบว่ามจีํานวนการอกัเสบลดลง
ทัง้บรเิวณทีไ่ดร้บัยา eflornithine และ placebo แต่บรเิวณทีไ่ดร้บั
ยา eflornithine ลดลงมากกว่าบรเิวณทีไ่ดร้บั placebo อย่างมี
นัยสาํคญัทุกครัง้ทีเ่กบ็ผลทดลอง และแสดงผลชดัเจนในสปัดาหท์ี ่
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8 เป็นตน้ไป การกําจดัขนดว้ยวธิเีลเซอรเ์พยีง 2 ครัง้ร่วมกบัการ
ทาครมีทีผ่สม eflornithine ใหผ้ลการรกัษาเทยีบเท่ากบัการกําจดั
ขนด้วยเลเซอร์ 4 ครัง้ จึงทําให้เกิดผลดีในแง่ของการประสบ
ความสําเรจ็ในการรกัษา เน่ืองจากการรกัษาดว้ยวธิเีลเซอรต์อ้งใช้
ระยะเวลานานกว่าวธิีที่ใช้เลเซอร์ร่วมกบั eflornithine ทําให้ลด
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษา18 

แม้ว่าในปจัจุบันจะมีสารเคมีที่ใช้กําจัดขนในกลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นหลายชนิด แต่แนวทางในการศึกษาวจิยัและพฒันาสาร
กําจัดขนในปจัจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาสารกําจัดขนที่ได้จาก
ธรรมชาตมิากขึน้ ตวัอย่างสารจากธรรมชาตซิึง่ไม่มฤีทธิก์ําจดัขน
โดยตรงแต่ช่วยลดการเตบิโตของขน ทําให้ลดจํานวนครัง้ในการ
โกนขนลงได ้คอื สารสกดัจากรากขงิ18 อย่างไรกต็ามความทา้ทาย
ในการพฒันาสารกําจดัขนจากธรรมชาต ิคอื มสีารจากธรรมชาติ
น้อยชนิดทีส่ามารถทนต่อสภาวะทีเ่ป็นดา่งได ้ 

 

บทสรปุ 
การมเีสน้ขนหรอืผมทีม่ากกว่าปกตใินบรเิวณทีอ่ยู่นอกเครื่อง

แต่งกายเป็นปญัหาสาํคญัโดยเฉพาะสําหรบัผูห้ญงิ จงึมกีารคดิคน้
การกําจดัขนด้วยวธิีต่างๆ ทัง้การกําจดัขนแบบถาวรหรือแบบ
ชั ว่ ค ร าว  สํ าหรับกา รกํ า จัด ขนด้วยสา ร เคมี  มีส า รกลุ่ ม 
thioglycolates ที่มีการนํามาใช้อย่างกว้างขวาง แม้จะมี
ประสทิธภิาพในระดบัหน่ึงแต่ต้องระมดัระวงัการระคายเคอืงต่อ
ผวิหนงับรเิวณใกลเ้คยีง ในปจัจุบนัแต่ละวธิยีงัมขีอ้บกพร่องในการ
กําจดัขนอยู่ ดงันัน้นักวทิยาศาสตรจ์งึมคีวามพยายามหาวธิใีหม่ๆ 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
กําจดัขนกบัผูใ้ชง้าน  
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