
K2L     EXTRA WHITENING CREAM 
เคทูแอล     เอก็ซ์ตร้า ไวท์เทนน่ิง ครีม 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
 

ผลิตภณัฑป์รับสภาพสีผวิ เพื่อสีผวิกระจ่างใสเสมอกนัทัว่ใบหนา้ ดูแลปัญหาฝ้าทุกชนิด  รอยหมอง
คล ้ายบัย ั้งกระบวนการเกิดเมด็สีเมลานิน ภายใตช้ั้นผวิดว้ยสารสกดับริสุทธ์ิจากตน้อ่อนของ Garden cress 
ผสมผสานประสิทธิภาพของ Alpha arbutin, Kojic acid และ Licorice PT40 ท่ีช่วยลดเลือนรอยคล ้าจากฝ้า 
และจุดด่างด า ช่วยใหสี้ผวิกระจ่างใสเสมอกนั พร้อมปรับสภาพใหสี้ผวิท่ีหมองคล ้าค่อยๆแลดูจางลง ใหคุ้ณ
เผยผวิใหม่กระจ่างสดใส สุขภาพผวิดี อยา่งปลอดภยั 
 
วธีิใช้ : ทาทัว่ใบหนา้ เชา้-เยน็ 
เลขที ่ใบรับแจ้ง : 10-1-6018753 
ผลิตภายใตโ้รงงานท่ีไดรั้บมาตรฐาน GMP 
 

Active Ingredients 

 

DELENTIGO 

ลบจุดเมด็สีท่ีมีสาเหตุมาจากวยั (Age Spots) และปรับสีผวิใหส้ม ่าเสมอ 

Delentigo มุ่งในการลดจุดเมด็สีท่ีมีสาเหตุมาจากวยั (age spot) ใหจ้างลง ดว้ยการน า

สารออกฤทธ์ิ (Active) 2 ชนิดแยกเขา้ไวใ้น liposome โดยสารทั้ง 2 ชนิด คือ 

 - สารสกดั Garden cress sprout จากประเทศสวสิเซอร์แลนดซ่ึ์งมีสาร sulforaphane ใน

ปริมาณสูง โดย Sulforaphane ถือเป็นสารพฤกษเคมี (phytonutrient) ท่ีมีคณสมบติัในการตา้น

อนมูลอิสระ (antioxidant) ท่ีทรงพลงั  

- Genistein ไดจ้ากถัว่เหลือง เป็นสารในกลุ่ม Isoflavone ท่ีพบมากท่ีสุด โดย Genistein 

เป็นสารออกฤทธ์ิ ซ่ึงอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์กบัเซลลผ์วิ (Biological actives)  

จุดเมด็สีท่ีมีสาเหตุมาจากวยั หรือ Age spot มกัเกิดกบัผูท่ี้มีอายตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงมกัปรากฏ

บริเวณส่วนท่ีร่างกายมีการสัมผสักบัรังสี UV จุดเมด็สีเหล่าน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะ คือ มีการเพิ่ม การผลิตเมด็

สีทั้ง melanin และ lipofuscin 

 Delentigo ช่วยปกป้องและควบคุมการสร้างเมด็สีทั้ง melanin และ lipofuscin และช่วย ยบัย ั้งการ

สะสมของ lipofuscin ในผวิ ดว้ยการกระตุน้การท างานของ proteasome ท่ีถือเป็น cell’s own cleaning 

system โดยมีหนา้ท่ีในการท าลายสารจ าพวกโปรตีนท่ีผา่นปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ (degrades oxidized proteins)  



สารออกฤทธ์ิ (Actives) กลุ่ม whitening แบบเดิมนั้นจะมีคุณสมบติัลดการสร้างเมด็สีผวิแต่ ไม่ได้

เนน้พุง่เป้าไปยงั age spot ดงันั้นผลลพัธ์ ท่ีไดจึ้งพบวา่ผวิบริเวณ age spot และสีผวิบริเวณ รอบๆนั้นจางลง

ใกลเ้คียงกนัทั้งหมด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจท าใหไ้ม่ไดรั้บความพึงพอใจจากผูใ้ชม้ากนกั เน่ืองจากความแตกต่าง

ของสีผวิในบริเวณ age spot กบับริเวณโดยรอบซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีการสร้างเมด็สี อยา่งเป็นปกติ (normal 

pigmentation) นั้นท่ีมีการจางลงแต่ก็ยงัไม่ไดท้  าใหสี้ผวิมีความสม ่าเสมอ  

และผลจากการศึกษาทางคลินิก (Clinical studies) ท่ีไดท้  าการทดสอบกบัชาว Caucasian (ฝร่ังผวิ

ขาว) พบวา่ Delentigo นั้นมีประสิทธิภาพในการ 

 - ท าให ้age spot จางลงไดอ้ยา่งชดัเจน  

 - ปรับสีผวิใหส้ม ่าเสมอโดยเนน้ใหเ้กิดการจางของ age spot ใหม้ากกวา่ผวิบริเวณโดยรอบ ซ่ึงเป็น

ผลใหสี้ผวิเสมอกนั 

ดงันั้น  Delentigo จึงมีความแตกต่างจาก Whitening Actives อ่ืนๆ คือ สามารถใชไ้ดก้บัทัว่ทั้ง

ใบหนา้โดยยงัท าใหสี้ผวิมีความสม ่าเสมอ ซ่ึงถา้เป็น whitening actives แบบเดิม จะเนน้ใหท้ า เพียงแต่ท่ี

บริเวณจุดด่างด าเท่านั้น 

Claim Ideas ส าหรับ Delentigo 

 - ท าใหสี้ผวิสม ่าเสมอ (Even skin tone)  

- ลดเลือนจุดเมด็สีท่ีมีสาเหตจากวยั (Age spot) อยา่งเห็นไดช้ดั 

- ปกป้องการเกิด photo-aging และจุดด่างด า 

 Marketing Benefit 

- เนน้ใหสี้ผวิจางลงเฉพาะจุด (Targeted lightening effect) 

- Time-released activity เน่ืองจากมี advance vector system ซ่ึงหมายถึง liposome ท่ีค่อยๆ ปลอยสาร

ออกฤทธ์ิ (actives) ท่ีถูกหุม้ไวน้ัน่เอง 

 

Delentigo 

 The efficient and targeted solution for age spots  

กระบวนการชรา (Aging) น าไปสู่การสร้างเมด็สีท่ีผดิปกติ (Irregular Pigmentation)  

 ชาว Caucasian (ฝร่ังผวิขาว) ผูท่ี้มีอายกว่า 50 ปีนั้น พบวา่มีจ านวนกวา่ 90% ท่ีไดรั้บ ผลกระทบ

จากจุดเมด็สีท่ีถูกสร้างข้ึน (pigment spot) เช่น กระ  

 และจากการศึกษายงัพบวา่ การสร้างเมด็สีผวิท่ีผดิปกติเหล่าน้ี จะท าใหดู้มีอายเพิ่มขนถ้ึ ึึง 10 ปี ซ่ึง

มีบทบาทส าคญัต่อการรับรู้ถึงอายขุองผูห้ญิง  

ดงันั้น จุดเมด็สีท่ีมีสาเหตุมาจากวยั (Age spot) จึงเป็นสาเหตุ หลกัท่ีมกั

ไดรั้บการนึกถึงควบคู่ไปกบัร้ิวรอยหรือผวิท่ีหยอ่นคลอ้ย 



 การสร้างเมด็สีผวิท่ีมากเกินไป(hyperpigmentation) นั้นเป็น สาเหตุหลกัของการเกิดจุดเมด็สีท่ีมี

สาเหตุมาจากวยั (Age spot) หรือ “Senile lentigo” ซ่ึงมกัพบท่ีบริเวณผวิซ่ึงมีการสมผสัรังสี UV โดยจุด

เหล่าน้ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ตั้งแต่ 1mm ไปจนถึงมีขนาดเป็นเซนติเมตร และมีสีตั้งแต่ สีน ้าตาลอ่อนไป

จนถึงสีด า เม่ือเปรียบเทียบกบัผวิบริเวณโดยรอบซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการสร้างเมด็สีท่ีเป็นไปตามปกติ  

(Normally pigmented skin) จะพบวา่ จุดเม็ดสีท่ีมีสาเหตุมาจากวยันั้น มีลกัษณะ  คือ  

‐ มีการเพิ่มจ านวนของ melanocyte และเพิ่มการสร้างเมด็สีเมลานิน (Production of melanin)  

‐ การสร้างเมด็สี lipofuscin ท่ีมากเกินไป ซ่ึง lipofuscin นั้นเป็นสารเชิงซอ้นท่ีเกิดจาก oxidized 

proteins หรือ lipid ซ่ึงจะมีการสะสมเม่ือเรามีอายมุากข้ึน 

การสร้างเมด็สีเมลานินท่ีมากเกินไปในจุดเมด็สีท่ีมีสาเหตุมาจากวยั (Age spots)  

ใน keratinocytes พบวา่เหล่าอนุมูลอิสระหรือ Reactive oxygen species(ROS) นั้นไดถู้ก สร้างข้ึน

โดยแสง UV ซ่ึงน าไปสู่การสร้าง  

‐ α-MSH ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีท าใหเ้กิดการสร้างเมด็สีในผวิ (Skin pigmentation) โดยกระตุน้การ  

ท างานของ melanocyte  

‐ Endothelin-1 (ET-1) และ stem cell factor (SCF) เป็น signaling molecule ท่ีไปกระตุน้การท างาน

ของ melanocyte (melanocyte development), การสร้างเมด็สีเมลานินและ dendrite formation ซ่ึงพบวา่ 

Endothelin-1 (ET-1) และ stem cell factor (SCF) จะมีความเขม้ขน้สูง อยูใ่นบริเวณท่ีเกิด age spot ซ่ึง

สามารถอธิบายไดถึ้งการท่ีมีการเมลานินอยูท่ี่ age spot ใน ปริมาณสูงกวา่ผวิโดยรอบท่ีมีการสร้างเมด็สีผวิ

อยา่งเป็นปกตินั้นเอง 

สาเหตุจากมีการสะสม Lipofuscin ในจุดเมด็สีท่ีมีสาเหตุมาจากวยั (Age spots) Lipofuscin นั้นเกิด

การสะสมเน่ืองจากอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน (aging) เน่ืองจาก 

 ‐ มีการเพิ่มข้ึนของปัจจยัท่ีน าไปสู่การสร้าง oxidative stress 

 ‐ การท างานของ proteasome ท่ีลดลงเม่ืออายเุพิ่มมากข้ึน โดย proteasome ถือเป็น cell’s own 

cleaning และ recycling system ท่ีจะไปท าลายโปรตีนท่ีเกิดความเสียหายหรือถูก ออกซิไดซ์(damage and 

oxidized protein) โดยรังสี UV เป็นตวัการส าคญัในการท าลายการ ท างานของ proteasome น าไปสู่การ

สะสมโปรตีนท่ีเกิดความเสียหายหรือถูกออกซิไดซ์ซ่ึงส่ิง เหล่าน้ียงัท าหนา้ท่ีเป็นปัจจยัภายในในการยบัย ั้ง 

การท างาน (endogenous inhibitor) ของ proteasome อีกดว้ย  

ยิง่ไปกวา่นั้นการสะสมของ  lipofuscin นั้นน าไปสู่การปล่อย ROS และอนมูลอิสระต่างๆ  ซ่ึงป็น

การ สร้างวฏัจกัรแห่งการท าลายลา้งเซลลผ์วิ (vicious circle) ดงัรูป 

 

 

 



 

 

Genistein ยบัย ั้งการเกิด Age spots  

Genistein ถือเป็น Isoflavone ท่ีพบมากท่ีสุดในถัว่เหลือง มีหนา้ท่ีเป็นตวัยบัย ั้งการท างานของ 

Tyrosine kinase ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัหลายกลไกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งสัญญาณภายใน

เซลลผ์วิ (signaling cascades) โดย Tyrosine kinase จะอยูภ่ายใน  (intracellular side) ของ ET-1 และ SCF 

receptors ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการส่งผ ่านของสัญญาณไปยงัตวัรับ (receptor signal)  

โดย Genistein จะเขา้ขวางการส่งสัญญาณของ  ET-1 และ SCF จึงเป็นการยบัย ั้งการท างาน ของ 

tyrosine kinase และยงัช่วยป้องกนัการเกิด age spot และการท าให ้age spot ดูจางลง 

 นอกจากน้ี Genistein ยงัมีคุณสมบติั ตา้นอนมูลอิสระ (Antioxidant) และลดการอกัเสบ  

(antiinflammatory) 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลอง 

- หากใช ้0.11 % cress sprout extract พบวา่ fibroblast ท่ีมี

อายมุาก (aged fibroblasts) จะมีการฟ้ืนคืนของ proteasome 

activity ท่ีเทียบเท่ากบั young fibroblasts.  

- หากใช ้0.33 % cress sprout extract พบวา่ proteasome 

activity จะเพิ่มข้ึนถึง 70 % ดงันั้น  

จากผลการทดลองสรุปไดว้า่ cress sprout extract 

สามารถป้องกนัและลดการสะสม ของ oxidized proteins จึงช่วย

ยบัย ั้ง lipofuscin formation ได ้

 



ผลการทดสอบเม่ือเปรียบเทียบกบั placebo พบวา่ Delentigo 

ท าให ้age spots เท่านั้นท่ีจางลงได ้อยา่งชดัเจน  

- หลงัจากใช ้1 เดือน พบวา่ melanin pigmentation ลดลงถึง 6.2 

% ท่ีบริเวณ age spots  

- melanin index ของบริเวณผวิปกติ(normally pigmented skin)  

นั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือทดสอบเป็นเวลา 2 เดือน พบวา่ผลลพัธ์ของ Delentigo™ แสดงไดช้ดัเจนวา่ท าใหสี้ผวิ สม ่า

เสมอโดย  

- บริเวณท่ีมีจุดกระจะท าใหก้ระ (age spot) จางลงไดม้ากกวา่บริเวณผวิปกติ ( normally 

pigmented)  

- ความแตกต่างระหวา่งของการเมด็สี ( pigmentation) ท่ี age spots และบริเวณผวิปกติ 

(normally pigmented skin) นั้นพบวา่มีการลดลงประมาณ 50% เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาวะเร่ิมตน้ ซ่ึงจะเห็น

ไดว้า่ Delentigo ช่วยใหสี้ผวิสม ่าเสมอไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ALPHA ARBUTIN 
 

 

 

 

 

 

 



อลัฟ่าอาร์บูตินท าหนา้ท่ียบัย ั้งเอน็ไซม ์Tyrosine และ DOPA ในกระบวนการ oxidation (การสร้าง
อนุมูลอิสระ) ซ่ึงเป็นผลเสียโดยตรงต่อผวิพรรณของคนเราทุกคน อีกทั้งยงัยบัย ั้งการผลิตเมด็สีหรือท่ีเราได้
ยนิคุน้หูกนัวา่ Melanin (ตวัอยา่งง่ายๆท่ีชดัเจนของกระบวน oxidation ดงักล่าว สังเกตไดจ้ากเปลือกผลไม้
ต่างๆท่ีวางทิ้งไวน้านๆจะเปล่ียนเป็นสีด าหรือ น ้าตาล สาเหตุน้ีก็เพราะวา่ผลไมก้็มีเอน็ไซม ์Tyrosine. 
เช่นเดียวกบัผวิหนงัของคนเรา) 

ซ่ึงในกระบวนการยบัย ั้งการ oxidation แบบน้ี ถือไดว้า่เป็นกระบวนการท่ีไดผ้ลท่ีสุดในขณะน้ีใน
เร่ืองของการช่วยใหผ้วิกระจ่างใสและขาวเนียนยิง่ข้ึน และไดผ้ลดา้นการยบัย ั้งการแก่ตวัของผวิพรรณใน
ระยะยาว 

อลัฟ่าอาร์บูตินช่วยในเร่ืองท าใหผ้วิสวา่ง ขาวใส และท่ีส าคญัอลัฟ่าอาร์บูตินนั้นไม่ส่งผลกระทบใน
เร่ืองของการผลดัเซลลผ์วิแต่อยา่งใด เหมือนกรดผลไม ้(AHA), Retin-A, หรือกรดวติามินเอตวัอ่ืนๆ (กรด
เหล่านี้ท าให้ผวิบางจากการผลดัเซลล์ผวิ แต่อลัฟ่าอาร์บูตินน้ัน ไปยบัยั้งในผลติเมลานินในระดับเซลล์ จึงไม่
เกีย่วอะไรกบัการท าให้ผวิบางลง) 

คุณสมบัติของ อลัฟ่า อาร์บูติน Alpha-Arbutin 

1. ช่วยขบัใหผ้วิหนา้มีสุขภาพผวิท่ีดี ผดุผอ่ง กระจ่างใสข้ึน 

2. ลดเลือนจุด ร้ิวรอย ด่างด า บนใบหนา้ 

3. ลดความหมองคล ้าจากการท่ีผวิไดรั้บรังสี UV จากการสัมผสัแสงแดดเป็นเวลานาน 

ผลการทดลอง 

จากรายงานการวจิยัท่ีท าการทดลองกบัคนจีนจ านวน 80 คน โดยใหท้าครีมท่ีใส่  ALPHA-

ARBUTIN 1% เพียงอยา่งเดียว   เปรียบเทียบกบัสารท่ีนิยมใชก้นับ่อยคือ  Kojic, Beta-arbutinและ 

Hydroquinone   ทุกตวัใชค้วามเขม้ขน้ท่ี 1% เพียงอยา่งเดียวใส่ลงในเน้ือครีมเหมือนกนัหมด ท าการทดสอบ

นาน 1 เดือนและท าการวดัความเขม้ของสีดว้ยเคร่ืองโครโมมิเตอร์ 

 

 

 

 

 

จากกราฟ จะพบวา่ ALPHA-ARBUTIN สามารถท าใหสี้ผวิจางลงอย่างชัดเจนเม่ือเทียบกบัสารตวัอ่ืน 



       การทดลองวจิยัท่ี 2 ใชอ้าสาสมคัรหญิง 26 คน   ทาครีมท่ีใส่ ALPHA-ARBUTIN 2% เปรียบเทียบกบั
ครีมท่ีใส่ Beta-arbutinท่ี 2% เช่นเดียวกนั    ท าการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพในการลดจุด่างด า เป็นเวลา 3 
เดือน 

 

 

 

 

  ท าการ เปรียบเทียบ โดยวดั

ท่ีความพึงพอใจของผูท่ี้เขา้ท าการทดสอบ   จะเห็นวา่50% ของอาสาสมัครทีใ่ช้ ALPHA-ARBUTIN บอก

ว่า จุดด่างด าดีขึน้มากและดีขึน้  เม่ือเทียบกบั Beta-arbutinซ่ึงพบวา่มีเพียง 20% เท่านั้น 

LICORICE EXTRACT PU 

GLYCYRRHIZA INFLATA ROOT EXTRACT 

 

 

 

 

 

 

LICORICE EXTRACT PU สารสกดัจากรากชะเอมเทศ มีคุณสมบติัลดการอกัเสบของผวิ ลดการ

ระคายเคือง ลดรอยแดงจากสิว ลดความมนัของผวิ ควบคุมความมนับนใบหนา้ ลดการเกิดสิว 

 

 

 

 

 



สารสกดัจากรากชะเอมเทศ มีสารกลุ่ม Triterpene Saponin และ Flavonoid สารออกฤทธ์ิหลกัคือ 

Glabridin มีฤทธ์ิช่วยการสร้างเมด็สีเมลานินในชั้นผวิโดยยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์Tyrosinase ช่วยให้

ผวิกระจ่างใสข้ึน พร้อมลดการเกิดผวิสีเขม้หลงัจากไดรั้บ UV จึงช่วยลดการก่อตวัของ ฝ้า กระ ลดจุดด่างด า 

รอยด ารอยแดง และช่วยลดการอกัเสบของผวิ 

 Whitening จุดด่างด าลดลง ผวิดูสวา่งใสข้ึน เม่ือใช ้LICORICE EXTRACT PU  หลงัใชไ้ป 5 

สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 Anti acne พบวา่ สิวลดลง หลงัใช ้ไป 4 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOJIC ACID 
กรดโคจิก (Kojic Acid)  เป็นสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีไดจ้ากการหมกักลูโคสกบัเช้ือรา 

Aspergillus  เป็นสารท่ีช่วยใหผ้วิขาว  ป้องกนัอนุมูลอิสระและยบัย ั้งการสร้างเมด็สี (Melanin) ช่วยลดความ
หมองคล ้าและจุดด่างด า อนัเน่ืองมาจากแสงแดด  ลดปัญหาผวิลายและสีผวิไม่สม ่าเสมอ เช่น ฝ้า กระ จุดด่าง
ด า 

 
 



 
 

  
         Kojic Acid ออกฤทธ์ิเป็น TYROSINASE INHIBITER  ช่วยใหผ้วิขาวใสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ฤทธ์ิในการลดเมด็สีในชั้นผวิเอน็ไซม ์Tyrosine ช่วยลดการสร้างเมลานิน  และ ช่วยท าใหผ้วิขาวใสไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยไม่ท าใหผ้วิกลบัมาด าคล ้าอีก ไม่ท าใหผ้วิหนา้บาง และไม่ท าใหผ้วิไวต่อแสง  
 

NIACINAMIDE  

VITAMIN B3 

 

 

Vitamin B3 หรือ Niacinamide เพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บัผวิ  ชะลอร้ิวรอย  เม่ือผวิเกิดร้ิวรอยและเร่ิม

สูญเสียความยดืหยุน่  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนท่ีบอกถึงความเส่ือมชราของผวิหนงั   สาเหตุหลกั ๆ มา

จากการสร้าง collagen และ elastin ใน fibrobrast นอ้ยลงเร่ือย ๆ  วธีิชะลอร้ิวรอยท่ีแนะน ากนัมากก็คือ 

กระตุน้การสร้าง fibrobrast และป้องกนัไม่ใหโ้ครงสร้างเส้นใย collagen ถูกท าลาย   

 

          Niacinamide เป็นสารหน่ึงท่ีพบวา่สามารถช่วยเพิ่ม fibrobrast และ collagen จึงเป็นสารท่ีใชช่้วยชะลอ

ร้ิวรอยในผวิหนงั  ช่วยท าใหผ้วิขาว และมีสีผวิสม ่าเสมอ  แสงแดดเป็นสาเหตุหลกัอนัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการ

สร้างเมด็สีในผวิหนงัมากกวา่ปกติ  (hyperpigmentation)  โดย Melanocyte จะผลิต Melanosome ซ่ึงมี 

melanin อยูภ่ายใน  แลว้ปล่อยเขา้ไปใน keratinocyte ท่ีอยูร่อบ ๆ จากนั้น keratinocyte ท่ีเคล่ือนสู่ผวิชั้นบน

ของหนงัก าพร้า  ไม่มีเมด็สีท่ีมากผดิปกติ ผวิจึงดูขาว กระจ่างใส มีสีผวิสม ่าเสมอ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4idvnkePMAhVHLo8KHfuKD-cQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ulprospector.com%2Fen%2Fna%2FPersonalCare%2FDetail%2F473%2F302757%2FREGU-FADE&usg=AFQjCNH-31KbxLzoA0osY41NsTH0V4ZGcA


        Niacinamide กบัการรักษาสิว  การใชส้ารฆ่าเช้ือในการรักษาสิว  โดยทัว่ไปอาจท าใหเ้กิดการระคาย

เคืองหรือแบคทีเรียเกิดการด้ือยาได้  จากการศึกษาของ Shalita Colleagues แสดงใหเ้ห็นวา่ Niacinamide 4% 

มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวเช่นเดียวกบัการใชย้า Clindamycin 1% และใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีกวา่ดว้ย 

นอกจากน้ี Niacinamide ยงัช่วยเร่ืองการต่อตา้นอนุมูลอิสระ และยงัช่วยลดการระคายเคืองอีกดว้  

คุณสมบัต ิ 
 
 
 
 
 
 
 

 เพิ่มความชุ่มช้ืนแก่ผวิ ในผวิหนงัก าพร้าชั้น stratum corneum มี fatty acid และ ceramide เป็น
โครงสร้างส าคญั ท าหนา้ท่ีปกป้องผวิและเก็บกกัน ้าท าใหผ้วิเนียนนุ่มชุ่มช่ืน จากการทดลองพบวา่ 
Niacinamide สามารถเพิ่มความชุ่มช้ืนและความแขง็แรงใหผ้วิหนงัไดโ้ดย 

 เพิ่มการสังเคราะห์ keratin และ involucrin กบั filaggrin ซ่ึงเป็น barrier layer protein ในผวิชั้นหนงั
ก าพร้า 

 เพิ่มการสร้าง free fatty acid และ ceramide 
 ลดการสูญเสียน ้าออกผวิหนงั (Trans epidermal water loss) 
  ชะลอร้ิวรอย เม่ือผวิเกิดร้ิวรอยและเร่ิมสูญเสียความยดืหยุน่ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนท่ีบอกถึง

ความเส่ือมชราของผวิหนงั สาเหตุหลกัๆมาจากการสร้าง collagen และ elastin ใน fibroblast 
นอ้ยลงเร่ือยๆ วธีิชะลอร้ิวรอยท่ีแนะน ากนัมากก็คือ กระตุน้การสร้าง fibroblast และป้องกนัไม่ให้
โครงสร้างเส้นใย collagen ถูกท าลาย  

 
Niacinamide เขา้ไปยบัย ั้งการส่งถ่าย melanosome ไปยงั keratinocyte ท าให ้keratinocyte ท่ีเคล่ือนสู่ผวิชั้น

บนของหนงัก าพร้าไม่มีเมด็สีท่ีมากผดิปกติ ผวิจึงดูขาว กระจ่างใส มีสีผวิสม ่าเสมอ 

 
 

 

 


