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บทที่ 1 

 

คําจํากัดความของเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

 

บทนํา 

 ถึงแมวาวัตถุประสงคทั่วไปของการใชเครื่องสําอาง (cosmetics) คือ เพื่อความสะอาด ปรับปรุง

รูปลักษณภายนอกหรือทําใหมีกล่ินกายหอมนาดึงดูด ในปจจุบันพบวามีผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีรูปแบบ

และวัตถุประสงคในการใชที่หลากหลาย รวมทั้งไดมีการคิดคนสารแอคทีฟ (active ingredient) หรือสาร

คอสเมซูติคอล (cosmeceutical agent) เพื่อนํามาใชในเครื่องสําอาง ในที่น้ีผูเขียนใชคําวาสารแอคทีฟ 

แทนที่จะใชคําวา สารออกฤทธ์ิ หรือสารสําคัญ ซ่ึงเปนคําที่นิยมนํามาใชกับเภสัชภัณฑ รวมทั้งเพื่อไมใหเกิด

การสับสนกับคํานิยามของสารสําคัญตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 โดยสาร             

แอคทีฟดังกลาว ไมไดมีวัตถุประสงคในการใชเพียงเพื่อสงเสริมความสวยงามหรือปรับปรุงรูปลักษณ               

ภายนอกเทาน้ัน แตยังมีผลตอกระบวนการทางชีววิทยาของผิวหนังเพื่อเอ้ือใหเกิดประโยชนกับเซลลหรือ

เน้ือเยื่อเปาหมาย ไมวาจะเปนเซลลที่อยูในชั้นหนังกําพรา หนังแท รากผม หรือตอมไขมันเปนตน ดังน้ัน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ มีสารแอคทีฟเปนสวนประกอบ จึงมีวัตถุประสงคในการใชในเชิงปองกัน                

(prevention) หรือฟนฟู (rejuvenation) ผิวหนังจากความแกหรือเส่ือมสภาพ (aging) เม่ืออายุมากขึ้น 

หรือแกกอนวัยเน่ืองจากปจจัยภายนอก เชน รังสีอัลตราไวโอเลตหรือยูวี (ultraviolet ray, UV) หรือชวย

แกไขการผลิตเม็ดสีผิว (melanin) ที่ผิดปกติหรือชวยเพิ่มความชุมชื้นใหกับผิวหนัง เปนตน นําไปสูที่มาของ

คําวา “เวชสําอาง” หรือ “คอสเมซูติคอล” (cosmeceuticals) ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมีคําจํากัดความ  

ตามกฎหมายรองรับ แตคําๆ น้ีถูกนําไปใชอยางแพรหลายในหลายประเทศเพื่อวัตถุประสงคในการระบุ

สรรพคุณของผลิตภัณฑ ที่มีแนวโนมในการฟนฟูหรือปองกันการเปล่ียนแปลงองคประกอบของผิวหนัง            

บทที่ 1
คำ�จำ�กัดคว�มของเครื่องสำ�อ�งและเวชสำ�อ�ง
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และการทําหนาที่ของสารชีวโมเลกุลที่อยูในผิวหนัง ดังน้ันเพื่อใหผูอานเขาใจและสามารถจําแนกความ

แตกตางระหวางผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เวชสําอางและยา ในบทน้ีจึงกลาวถึงความหมายของเครื่องสําอาง

ตามที่กฎหมายไทยกําหนด รวมทั้ งของประเทศอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญ่ีปุน                  

และความหมายของเวชสําอางที่เปนที่เขาใจในปจจุบัน  

 

ความหมายของเคร่ืองสําอาง (cosmetics) 

 ตามคําจํากัดความ ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 25581 กําหนดไววา 

เครื่องสําอาง หมายถึง 

1. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใดกับ  

สวนภายนอกของรางกายมนุษย และใหหมายความรวมถึงการใชกับฟนและเยื่อบุในชองปาก โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปล่ียนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกล่ินกาย              

หรือปกปองดูแลสวนตางๆ น้ัน ใหอยูในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นตางๆ สําหรับผิวดวย            

แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซ่ึงเปนอุปกรณภายนอกรางกาย  

2. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือ 

3. วัตถุอ่ืนที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง 

ตัวอยางผลิตภัณฑที่เขาขายเปนเครื่องสําอาง เชน ครีมทาหนา โลชันทาผิวกาย สบู แชมพู           

ครีมนวดผม ยาสีฟน นํ้ายาบวนปาก ลิปสติก บลัชออน อายแชโดว อายไลนเนอร สีทาเล็บ แปงทาหนา        

แปงฝุนโรยตัว ผาเย็นหรือกระดาษเย็น ผาอนามัย ผลิตภัณฑยอมผม ผลิตภัณฑดัดผม ผลิตภัณฑกําจัดขน 

ผลิตภัณฑฟอกสีผม ผลิตภัณฑฟอกสีฟน ผลิตภัณฑระงับกล่ินกาย และนํ้าหอม 

จากคําจํากัดความขางบน อาจกลาวไดวา ผลิตภัณฑเครื่องสําอางน้ันเปนผลิตภัณฑที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน โดยการสัมผัสรางกายภายนอก เพื่อความสะอาด ความสวยงาม และทําใหมีกล่ินกายหอม 

ดังน้ัน ผลิตภัณฑที่ใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน เชน ผลิตภัณฑที่ใชเพื่อวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษาโรค หรือ

ความผิดปกติตางๆ ของรางกาย ผลิตภัณฑที่มีผลตอโครงสรางหรือการกระทําหนาที่ตางๆ ของรางกาย          

อันเปนสรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑที่ ใชรวมกับเครื่องมือแพทยแลวสงผลใหสารถูกดูดซึมเขาสูผิวหนัง 

ผลิตภัณฑที่ใชประกอบการทําหัตถการตางๆ ผลิตภัณฑที่มิไดใชกับรางกายมนุษยโดยตรง และผลิตภัณฑ          

ที่ประกอบไปดวยวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง เปนตน ไมถูกจัดวาเปนเครื่องสําอาง 

สําหรับคําวา “สารสําคัญ” ที่ระบุไวในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 น้ัน หมายถึง วัตถุที่ใชเปน

สวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามาตรา 6 (3) หรือวัตถุที่ทําใหเกิดสรรพคุณ

ตามขอความที่กลาวอางไวในฉลาก หรือตามที่ไดจดแจงไวตอผูรับจดแจงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา 6 (4) ดังน้ันสารสําคัญในที่น้ีอาจหมายรวมถึงสารแอคทีฟที่ผูเขียนกลาวในที่น้ี  
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บทที่ 2 

 

การอางสรรพคุณ 

 

บทนํา 

ในปจจุบันประเทศไทยจัดอยูในอันดับท่ี 17 ในการผลิตเครื่องสําอางของโลก อาจกลาวไดวา

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ในป 2554 ประเทศ

ไทยมีการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพิ่มขึ้น จากมูลคาประมาณ 1,556 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2553  

เปนมูลคา 1,723 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 โดยประมาณ1 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ในปตอๆ มา ผลิตภัณฑ เครื่องสําอางที่ ไดรับการยอมรับในตลาดโลกสวนใหญ มีสารสกัดจากธรรมชาติ           

เปนสวนประกอบหรือทําหนาที่เปนสารแอคทีฟ (active ingredient) เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค             

ที่นิยมใชผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ เน่ืองจากมีความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัย วิทยาการและ

เทคนิคทางวิทยาศาสตรที่กาวหนาในปจจุบัน เชน เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลและเน้ือเยื่อ สามารถนํามาใช

ศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารแอคทีฟ รวมทั้งทําใหไดมาซ่ึงขอมูลทาง

วิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงนําไปสูการคิดคนพัฒนาสารแอคทีฟใหมๆ มาใชในผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

ดังที่กลาวไปแลวในบทกอนหนาน้ีวาเครื่องสําอางน้ันหมายถึงของที่ใชทา ถู นวด โรย พน หยอด       

ใส อบ ตอสวนใดสวนหน่ึงของรางกายเพื่อความสะอาดสวยงาม ดังน้ันจึงไมสามารถอางวาวินิจฉัย บําบัด 

บรรเทา รักษา ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยได อยางไรก็ตาม สารแอคทีฟที่นํามาใชในเครื่องสําอางที่พบ              

ในทองตลาดมักมีผลตอโครงสรางหรือการทํางานของผิวหนัง เชน ผลิตภัณฑไวทเทนน่ิง (whitening products) 

ซ่ึงมีสารแอคทีฟท่ีสงผลลดการผลิตเม็ดสีผิวโดยเซลลเมลานาไซต (melanocyte) ผลิตภัณฑแอนตี้ เอจจิง 

(antiaging products) หรือลดริ้วรอย ซ่ึงมีสารแอคทีฟที่สงผลใหเซลลไฟโบรบลาสตลดการผลิตเอนไซมที่

บทที่ 2

ก�รอ�้งสรรพคุณ
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ทําลายคอลลาเจน (collagen) หรือเหน่ียวนําใหเซลลไฟโบรบลาสตที่เส่ือมสภาพผลิตคอลลาเจนมากขึ้น และ/

หรือลดการผลิตสารกออักเสบโดยเซลลผิวหนังที่ถูกกระตุนดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet ray, UV) และ

ผลิตภัณฑสําหรับผิวมัน (oily skin treatment products) หรือสําหรับสิว (acne treatment products) ซ่ึงมี

สารแอคทีฟที่ชวยลดการหล่ังไขผิวหนัง (sebum) จากตอมไขมัน (sebaceous gland) ที่ เปนอาหารของ

เชื้อจุลินทรีย เปนตน ประเทศไทยน้ันยังไมมีกฎหมายรองรับเครื่องสําอางประเภทน้ีเหมือนกับประเทศสหภาพ

ยุโรปและญ่ีปุน2 ทั้งน้ี เครื่องสําอางที่ขายในทองตลาดทุกชนิดในประเทศไทยถูกจัดเปนเครื่องสําอางควบคุม3,4             

ซ่ึงผูประกอบการตองมาจดแจงตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอนผลิตและนําเขา โดยขั้นตอนหน่ึง

ของการยื่นจดแจงคือตองจัดทําแฟมขอมูลผลิตภัณฑ (Product Information File, PIF) ซ่ึงจะถูกจัดเก็บไว           

ที่สถานที่ประกอบกิจการเครื่องสําอางและตองสงมอบใหกับพนักงานเจาหนาท่ีถามีการรองขอ แฟมขอมูล

ผลิตภัณฑน้ันประกอบไปดวยสวนประกอบหรือสูตรของผลิตภัณฑ  ฉลากผลิตภัณฑ วิธีการผลิต ขอมูล                

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพหรือสรรพคุณ รวมทั้งขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการอางประสิทธิภาพและ

สรรพคุณ ดังน้ันในบทน้ีจะมีเน้ือหาครอบคลุมขอกําหนดในการกลาวอางสรรพคุณ ตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ขอกําหนดของประเทศอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรปและญ่ีปุนในการอางสรรพคุณ และแหลงขอมูลที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการอางสรรพคุณ  

 

แนวทางในการอางสรรพคุณของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางในประเทศไทย 

ตามมาตรา 41 ซ่ึงเก่ียวของกับโฆษณาเครื่องสําอางที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ. 2538 รวมท้ังบทบัญญัติตามที่ กําหนดไวใน ASEAN Cosmetic Directive เพื่อควบคุมไมใหมีการอาง

สรรพคุณเกินจริง5-7 โดยมีขอกําหนดที่ สําคัญคือ หากมีการกลาวอางสรรพคุณของสารที่ เปนสวนผสม                    

ในเครื่องสําอาง จะตองเปนสรรพคุณที่ไมเปนเท็จหรือเกินจริงและอยูในขอบขายของความเปนเครื่องสําอาง5 

ไดแก มีผลตอความสะอาด ความสวยงามหรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม โดยไมมีผลมุงหมายสําหรับใหเกิดผล

แกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใดๆ ของรางกายของมนุษย ซ่ึงเปนสรรพคุณทางยา ตองมีสารที่ 

กลาวอางสรรพคุณอยูในผลิตภัณฑในปริมาณที่เพียงพอแกการกลาวอางสรรพคุณ รวมทั้งจะตองพิสูจนได           

โดยตรวจสอบจากหลักฐาน เชน ตําราหรือวารสารทางวิชาการที่ใชในการศึกษาและคนควาเก่ียวกับวิชา

เครื่องสําอาง ทางการแพทยหรือทางเภสัชศาสตร หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชน           

ที่เชื่อถือไดทั้งของไทยหรือตางประเทศ หรือผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องสําอางของทางสถาบัน

ทางราชการทั้งไทยหรือตางประเทศ  หรือสถาบันการศึกษาอันมีความเชี่ยวชาญ หรือผลการทดลองหรือ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องสําอางของสถาบันเอกชนทั้งของประเทศไทยหรือตางประเทศ ซ่ึงสถาบันเหลาน้ีจะตอง

ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ ทั้งน้ี ตัวอยางของแนวทางการอางสรรพคุณที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาไดจัดทําขึ้น โดยจําแนกเครื่องสําอางออกเปน 15 กลุม และแตละกลุมมีแนวทางในการกํากับ             

การกลาวอางสรรพคุณดังที่แสดงในตารางที่ 2.1 
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บทที่ 3 

 

โครงสรางของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค 

 

บทนํา 

ผิวหนังเปนอวัยวะที่มีพื้นที่มากที่สุดในรางกาย โดยจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16 ตารางฟุต หนาที่

ของผิวหนัง ไดแก ปกปองอวัยวะภายในจากความรอน จุลินทรีย และการบาดเจ็บเน่ืองจากแรงกระทําจาก

ภายนอก นอกจากน้ี ผิวหนังยังเปนอวัยวะที่กอใหเกิดความรูสึก และทําหนาที่ขับถายของเสียหรือส่ิงที่เปนพิษตอ

รางกายในรูปของเหงื่อ ผิวหนังเปนส่ิงที่ใชบงบอกสุขภาพและอายุของผูเปนเจาของได หากผิวหนังแกหรือ

เส่ือมสภาพ จะสงผลใหลักษณะทางกายภาพและโครงสรางของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาคเกิดการ

เปล่ียนแปลง เชน ผิวหนังบางลงเน่ืองจากจํานวนเซลลลดลง และความชุมชื้นและความยืดหยุนลดลงเน่ืองจาก

องคประกอบทางเคมีที่มีความชอบนํ้าลดลง เปนตน 

 ผลิตภัณฑเวชสําอางที่ มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อชะลอความแก หรือเส่ือมสภาพของผิวหนัง              

อันเน่ืองมาจากส่ิงกระตุนจากภายนอก หรือฟนฟูผิวหนังที่เส่ือมสภาพใหกลับมามีคุณสมบัติและทํางานไดดีขึ้น 

เชน ผลิตภัณฑเพื่อรักษาความชุมชื้น ลดริ้วรอยและปรับความสมํ่าเสมอของสีผิว สวนใหญจะประกอบไปดวย

สารแอคทีฟ (active ingredient) ที่อางวามีผลตานออกซิเดชัน ตานการอักเสบ กระตุนการสรางเสนใยคอลลา-

เจน (collagen) อีลาสติน (elastin) หรือองคประกอบอ่ืนๆ ที่มีผลตอลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของ

ผิวหนัง และ/หรือลดการสรางสารสีเกิน (hyperpigmentation) เปนตน ในการที่จะพิสูจนวาสารแอคทีฟ            

สงผลเหลาน้ีหรือไม ควรมีความรูความเขาใจในระดับมหภาค ไดแก โครงสราง และจุลภาค ไดแก องคประกอบ

ทางเคมีและชีวโมเลกุลของผิวหนัง เพื่อที่จะสามารถออกแบบตัวชี้วัดไดอยางเหมาะสม เชน ตัวชี้วัดทาง               

ชีวกลศาสตร (biomechanical properties) ของผิวหนังเม่ือทําการศึกษาระดับในกาย ( in vivo) และชนิด 

บทที่ 3
โครงสร�้งของผิวหนัง 

ในระดับมหภ�คและจุลภ�ค
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และ/หรือปริมาณของสารชีวโมเลกุลเม่ือทําการศึกษานอกกาย (in vitro) โดยใชเซลลหรือเน้ือเยื่อผิวหนัง

เพาะเล้ียง เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลทางวิทยาศาสตรที่จะกอใหเกิดความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของสารแอคทีฟ  

 

โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของผิวหนัง 

ผิวหนังของมนุษยแบงเปน 3 ชั้น ไดแก ชั้นหนังกําพรา (epidermis) หนังแท (dermis) และชั้น

รองรับผิวหนัง (hypodermis) ซ่ึงในชั้นสุดทายน้ีมีเน้ือเยื่อไขมัน (adipose tissue) อยูมาก ทั้งน้ี ก็เพื่อปองกัน

อวัยวะภายในจากการถูกกระแทกและยังเปนที่สะสมไขมัน (fat reservoir) ของรางกาย ในบทน้ีจะกลาวถึง

โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของผิวหนังชั้นหนังกําพราและหนังแท เน่ืองจากสารแอคทีฟสวนใหญ                 

ที่นํามาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอางและ/หรือเวชสําอาง มีเปาหมายในการแสดงผลทางชีวภาพที่ 2 ชั้นน้ี 

1. หนังกําพรา (epidermis or cuticle or scarf skin)  

หนังกําพราเปนสวนของผิวหนังที่อยูชั้นนอกสุด ในแตละแหงของรางกายน้ันหนังกําพราจะมี

ความหนาไมเทากัน โดยทั่วไปจะมีความหนาอยูในชวง 75 ถึง 150 ไมโครเมตร โดยสวนอุงมือและอุงเทา                

จะหนาที่ สุด คือ ประมาณ 400 ถึง 600 ไมโครเมตร ชั้นหนังกําพราแบงเปน 4 ถึง 5 ชั้นยอย (รูปที่ 3.1)                

ซ่ึงแตละชั้นมีโครงสรางและหนาที่ตางกัน โดยชั้นบนสุด ไดแก สตราตัมคอรเนียม (stratum corneum) หรือที่

เรียกวาชั้นฮอรนี (horny layer) เซลลผิวหนังในชั้นน้ีจะมีการหลุดลอกออกไป (desquamation) และถูกสราง

ขึ้นมาทดแทนใหม (turnover) เปนวงจร ในแตละวงจรใชเวลาประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห1 วงจรการหลุดลอกของ

ผิวหนังในแตละแหงของรางกายจะใชเวลาไมเทากัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 รูปถายของเนื้อเย่ือผิวหนังกําพรา (epidermis) ที่ยอมดวยสีฮีมาทอกซิลิน  

(hematoxylin) และอีโอซิน (eosin) ภาพจากกลองจุลทรรศนแสดงโครงสราง 

ที่ประกอบไปดวยเซลลคีราติโนไซต (keratinocyte) ที่มีรูปรางตางๆ เม่ืออยูใน 

หนังกําพราช้ันตางๆ ไดแก สตราตัมเบซาล (stratum basal) สตราตัมสไปโนซัม  

(stratum spinosum) สตราตัมแกรนูโลซัม (stratum granulosum)  

และสตราตัมคอรเนียม (stratum corneum)  

stratum spinosum 

stratum basal 

 dermis 

Epidermis 
stratum granulosum keratinocytes 

stratum corneum ตวั
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บทที่ 4 

 

คีราติโนไซต: เซลลหลักสําหรับการสรางหนังกําพรา 

 

บทนํา 

  คีราติโนไซตเปนเซลลที่พบอยูประมาณรอยละ 85 ของเซลลในชั้นหนังกําพรา1 คีราติโนไซตจะเกิด

การเพิ่มจํานวน (proliferation) เปล่ียนสภาพ (differentiation) พรอมกับเคล่ือนยายที่ (migration) จากหนัง

กําพราชั้นสตราตัมเบซาล (stratum basal) ที่อยูชั้นลางสุด ไปสูชั้นบนสุดเพื่อหลุดลอกออกไป ซ่ึงการเพิ่ม

จํานวนของเซลลที่อยูที่หนังกําพราชั้นลางและการหลุดลอกของเซลลที่ผิวหนังชั้นบนสุดจะตองสมดุลกัน เพื่อให

ผิวหนังชั้นสตราตัมคอรเนียม (stratum corneum) ยังคงอยู มีความหนาที่เหมาะสมและยังคงทําหนาที่เปน

ปราการปองกันส่ิงแปลกปลอมจากภายนอก รวมทั้งกักเก็บนํ้าไวในผิว การที่เซลลคีราติโนไซตที่อยู ในชั้น           

สตราตัมเบซาลมีความสามารถในการเพิ่มจํานวน เพื่อทดแทนเซลลที่เปล่ียนสภาพและเคล่ือนยายออกไปอยูใน

ชั้นถัดขึ้นไปไดน้ัน ก็เน่ืองจากในชั้นน้ีมีเซลลตนกําเนิดของเซลลคีราติโนไซต (keratinocyte stem cell) อยู2,3 

ซ่ึงเซลลชนิดน้ีมีจํานวนไมมาก เน่ืองจากเซลลชนิดน้ีเม่ือแบงตัวแลวสวนใหญจะเปล่ียนไปเปนเซลลที่ มี

ความสามารถในการแบงตัวเองไดอยางรวดเร็ว ที่มีชื่อเรียกวา ทรานซิทแอมปลิไฟอิงเซลลหรือเซลลทีเอ (transit 

amplifying cell, TA cell) ดังน้ัน เซลลเพาะเล้ียงที่แยกไดจากเน้ือเยื่อผิวหนังกําพราที่มีความสามารถในการ

เพิ่มจํานวนในระหวางการเพาะเล้ียง จึงเปนเซลลคีราติโนไซตชนิดเซลลทีเอ1 รูปที่ 4.1 แสดงรูปรางเซลลคีราติ-

โนไซตที่แยกไดจากผิวหนังมนุษยบริเวณใบหนาและถูกเพาะเล้ียงอยูในอาหารเพาะเล้ียงที่จําเพาะกับเซลลชนิดน้ี 

 

 

 

บทที่ 4
คีร�ติโนไซต์: เซลล์หลักสำ�หรับ
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รูปที่ 4.1 เซลลคีราติโนไซต (keratinocyte) ที่แยกไดจากผิวหนังมนุษยบริเวณใบหนา 

 และถูกเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเซลล ถายจากกลองจุลทรรศนแบบหัวกลับ 

(inverted microscope) ที่กําลังขยาย 400 เทา 

 

การเคล่ือนที่ของคีราติโนไซตขึ้นไปอยูบนชั้นถัดไป จะเกิดขึ้นพรอมกับเซลลเกิดการเปล่ียนแปลง

สัณฐานและผลิตสารชีวโมเลกุลที่แตกตาง (post-mitotic differentiating cell)3 เชน จากที่ มีสัณฐานเปน

ทรงกระบอก จะเปล่ียนไปเปนเซลลแบนๆ และผลิตเคอราทิน (keratin) ตางชนิดออกไป เคอราทินเปน

องคประกอบที่สําคัญของโครงรางค้ําจุนเซลล และยังสามารถใชเปนตัวบงชี้ลักษณะเฉพาะของเซลลที่อยูในแตละ

ชั้น หรือบงบอกความผิดปกติในการทํางานของเซลล ยกตัวอยางเชน เซลลที่อยูในชั้นลางสุดของหนังกําพรา         

จะผลิตเคอราทิน ชนิดที่ 5, 14, 15 และ 19 ในขณะที่เซลลคีราติไซตที่อยูเหนือชั้นน้ีจะผลิตเคอราทิน 1 และ 

104-6 สวนเคอราทิน 2 และ 9 จะพบในผิวหนังบริเวณที่หนา4 เชน สนเทาและฝามือ เปนตน นอกจากเคอราทิน

แลว สารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ ถูกนํามาใชบงชี้สภาวะของเซลลเชนกัน ยกตัวอยางเชน โปรตีนอินทีกริน (integrins) 

เชน อินทีกรินเบตา 1 (integrin β1) และอินทีกรินแอลฟา 6 (integrin 6) จะพบในเซลลที่อยู ในชั้น               

สตราตัมเบซาล7,8 โปรตีนชนิดน้ีนอกจากจะทําหนาที่ เปนตัวรับยึด (adhesion receptor) เพื่อยึดเซลล                 

คีราติโนไซตที่อยูในชั้นสตราตัมเบซาลไวกับเยื่อฐาน (basement membrane) โดยจับกับลามินินชนิดตางๆ 

(laminins) ที่เปนองคประกอบของเยื่อฐานแลว ยังมีความสําคัญตอการเจริญเติบโต การเปล่ียนสภาพและ              

การเค ล่ือนยายที่ของเซลลไปอยูบนชั้นถัดขึ้นไป โดยโปรตีนพี  63 (p63)9,10 ทําหนาท่ี เห น่ียวนําใหเกิด                

การแสดงออก (expression) ของยีนผลิตอินทีกรินและการสรางเยื่อฐาน รูปที่ 4.2 แสดงใหเห็นตัวอยางโปรตีน

และเอนไซมที่ผลิต จําเพาะโดยเซลลที่อยู ในหนังกําพราแตละชั้น สารชีวโมเลกุลที่ยกตัวอยางขึ้นมาน้ี              

มีความสําคัญตอการสรางชั้นสตราตัมคอรเนียม และสามารถใชเปนตัวบงชี้เพื่อศึกษาผลทางชีวภาพของสาร             

ที่ตองการทดสอบวามีผลอยางไรตอการทํางานของคีราติโนไซตและการสรางหนังกําพรา หนาที่ของสาร                 

ชีวโมเลกุลเหลาน้ีไดกลาวไปแลวในบทที่ 3 นอกจากน้ี คีราติไซตยังผลิตโกรธแฟคเตอร ฮอรโมน สารสงผาน

ประสาทและสารส่ืออักเสบที่มีความสําคัญตอการสรางและคงอยูของหนังกําพรา ดังที่จะกลาวตอไป 
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บทที่ 5 

 

เมลาโนไซต: เซลลสรางสารสี 

 

บทนํา 

เมลาโนไซต (melanocyte) เปนเซลลที่พบอยูประมาณรอยละ 5 ของเซลลในชั้นหนังกําพรา1 และมี

จํานวนประมาณ 1,200 เซลลตอตารางมิลลิเมตร2,3 ทั้งน้ี จํานวนเซลลจะขึ้นอยูกับเชื้อชาติ โดยเมลาโนไซต          

มีตําแหนงอยูที่ชั้นสตราตัมเบซาลของหนังกําพรา (รูปที่ 5.1) ทําหนาที่ผลิตสารสี (pigment) โดยเม็ดสีผิวหรือ          

ที่เรียกวาเมลานินแกรนูล (melanin granule) ถูกสรางภายในถุงที่มีชื่อวาเมลาโนโซม (melanosome) ซ่ึงอยู 

ในไซโตพลาซึม (cytoplasm) ของเซลล เมลาโนไซตพัฒนามาจากเมลาโนบลาสต  (melanoblast) ซ่ึงมี               

ตนกําเนิดมาจากนิวรัลเครสท (neural crest)4 ที่พบในชวงที่เปนตัวออน (embryo) และเปนตนกําเนิดของเซลล

ประสาทเชนกัน เมลาโนบลาสตจะเคล่ือนยายมาที่ผิวหนังพรอมกับการเปล่ียนแปลงไปเปนเมลาโนไซตที่มีแขนง

หรือเดนไดรต (dendrite) (รูปที่  5.2) ยื่นไปสู เซลลคีราติโนไซต (keratinocyte) ที่อยู ในหนังกําพราชั้น             

สตราตัมสไปโนซัม (stratum spinosum) และทําหนาที่ขนสงเมลาโนโซมที่บรรจุเม็ดสีผิวไปยังเซลลคีราติโนไซต 

การขนสงเม็ดสีผิวเปนกระบวนการที่สําคัญตอการเกิดสีผิวและปกปองผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือยูวี 

(ultraviolet ray, UV) ทั้งน้ีเมลาโนไซตจํานวน 1 เซลลจะสงเม็ดสีผิวใหกับคีราติโนไซตจํานวนประมาณ               

40 เซลล ซ่ึงเรียกวาอีพิเดอรมัลเมลานินยูนิต (epidermal melanin unit)5  

ในบทน้ี กลาวถึงความรูพื้นฐานที่เก่ียวของกับการสรางเม็ดสีผิว และการขนสงเม็ดสีผิวไปยังเซลล         

คีราติโนไซตที่เชื่อมโยงกับลักษณะสีผิวที่ปรากฏ ปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอการสรางเม็ดสีผิว รวมทั้ง

ฮอรโมน (hormones) ไซโตไคน (cytokines) โกรธแฟคเตอร (growth factors) และสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ             

ซ่ึงขอมูลพื้นฐานเหลาน้ี จะเปนประโยชน ในการนําไปใชประยุกตเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและ                  

บทที่ 5
เมล�โนไซต์: เซลล์สร้�งส�รสี
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ความปลอดภัยของสารแอคทีฟ (active ingredient) ที่จะนําไปใชในผลิตภัณฑภัณฑไวทเทนน่ิง (whitening 

product)  

 

การสรางเม็ดสีผิวในเมลาโนโซมและความแตกตางของสีผิว 

เมลาโนเจเนสิส (melanogenesis) เปนกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะหเม็ดสีผิวซ่ึงเกิดขึ้น

ภายในถุงที่อยูในไซโตพลาซึม (cytoplasm) ถุงน้ีมีชื่อวาเมลาโนโซม (melanosome) เม็ดสีผิวน้ันมีความสําคัญ

ในการปกปองผิวหนังจากอันตราย เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสียูวี และ/หรือทําใหรังสีกระเจิงออก6   

จับอนุมูลอิสระ7 สามารถเกิดปฏิกิริยาควบคู7 คือถูกออกซิไดซ (oxidized) หรือสูญเสียอิเล็กทรอน และถูกรีดิวซ 

(reduced) หรือไดรับอิเล็กทรอน รวมทั้งสามารถกักเก็บไอออน8 เม็ดสีผิวหรือเมลานินที่ถูกผลิตโดยเมลาโนไซต

มี 2 ชนิด คือ ฟโอเมลานิน (pheomelanin) ซ่ึงเปนเม็ดสีสีเหลืองถึงแดง และยูเมลานิน (eumelanin) ซ่ึงเปน

เม็ดสีสีนํ้าตาลหรือดํา ขั้นตอนการสังเคราะหฟโอเมลานินและยูเมลานินแสดงในรูปที่ 5.3 ซ่ึงสรุปไดวา การที่

เซลลจะผลิตเม็ดสีผิวชนิดไหนน้ันขึ้นอยูกับสารตั้งตนท่ีมีอยูและการทํางานของเอนไซมท่ีเก่ียวของ ในการ

สังเคราะหเม็ดสีผิวน้ัน ตองอาศัยเอนไซมที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก ไทโรซิเนส (tyrosinase) ไทโรซิเนส-รีเลทเต็ด

โป รตี น  1 (tyrosinase-related protein 1, TYRP1) แ ล ะ โด ป า โค รม ท อ โท เม อ เร ส  (DOPAchrome 

tautomerase, DCT) หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา ไทโรซิเนส-รีเลทเต็ดโปรตีน 2 (tyrosinase-related protein2, 

TYRP2) โดยเอนไซมทั้ง 3 ชนิด มีโครงสราง กระบวนการสังเคราะห และเสนทางการเปล่ียนแปลงสภาพและ

เค ล่ือนที่ ไปยังเมลาโนโซมที่ ใกลเคียงกัน 9 ไทโรซิเนสหรือโมโนฟนอลโมโนออกซีจีเนส (monophenol 

monooxygenase) เปนเอนไซมที่ เก่ียวของกับการสังเคราะหเม็ดสีผิว ที่ประกอบไปดวยไอออนคอปเปอร 

(copper ion) ทําหนาที่ เปนปจจัยรวม  (cofactor) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขั้นตอนการเติมหมู ไฮดรอกซี 

(hydroxy) ที่โมเลกุลของไทโรซีน (tyrosine hydroxylation) ซ่ึงเปนขั้นตอนที่กําหนดความเร็วของปฎิกิริยา

ทางเคมีทั้งหมด (rate-limiting step)9 ที่เก่ียวของกับกระบวนการเมลาโนเจเนสิส สําหรับไทโรซิเนส-รีเลทเต็ด

โปรตีน 1 และโดปาโครมทอโทเมอเรสน้ัน เปนเอนไซมสําหรับทําใหเกิดเม็ดสีผิวชนิดตางๆ จากรูปที่ 5.3 เม่ือ  

ไท โรซีน (tyrosine) ถูกเติ มหมู ไฮดรอกซีโดยไทโรซิเนส  ได เป น  3, 4-ไดไฮดรอกซีฟ นิลอะลานีน  (3,4-

dihydroxyphenylalanin) หรือโดปา (DOPA) แลว โดปาที่เกิดขึ้นจะถูกออกซิไดซอยางรวดเร็วไดเปนโดปา-  

ควิโนน (DOPAquinone) สําหรับการผลิตฟโอเมลานินน้ัน โดปาควิโนนจะเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับสารกลุม      

ไธออล (thiols) เชน ซิสเตอีน (cysteine) หรือกลูตาไธโอน (glutathione) ไดเปน 3-/5-ซิสเตนิลโดปา (3-/5-

cysteinylDOPA) แลวถูกออกซิไดซและพอลิเมอไรซ (polymerization) ตอ ไดเปนเม็ดสีชนิดฟโอเมลานินที่มีสี

เหลืองถึงแดง ซ่ึงเปนอนุพันธของเบนโซไธอะซีน (benzothiazine) ที่สามารถละลายไดในสภาวะที่เปนดาง ใน

สวนของกระบวนการผลิตยูเมลานินน้ัน เกิดขึ้นโดยไมตองอาศัยซิสเตอีน ทั้งน้ีโมเลกุลของโดปาควิโนนจะเกิดการ

เช่ือมโยงกันเองเปนวงแหวน (cyclization) ไดเปนโดปาโครม (DOPAchrome) หลังจากน้ัน หมูกรดคารบอก-  

ซิลิค (carboxylic acid) ที่อยูในโมเลกุลจะหลุดออก เกิดเปน 5,6-ไดไฮดรอกซีอินโดลหรือดีเอชไอ (5,6-

dihydroxyindole, DHI) ดีเอชไอที่เกิดขึ้นจะถูกเปล่ียนเปน อินโดล-5,6-ควิโนน (indole-5,6-quinone) โดย
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บทที่ 6 

 

ไฟโบลาสต: เซลลหลักของช้ันหนังแท 

 

บทนํา 

ไฟโบรบลาสต (fibroblast) เปนเซลลหลักที่พบในผิวหนังชั้นหนังแท (dermis) และมีหนาที่ในการ

ผ ลิต ไซโต ไคน  (cytokines) โกรธแฟคเตอร  (growth factors) และฮอร โมน  (hormones) ที่ มี ผลต อ            

การเจริญเติบโตและเปล่ียนสภาพของเซลลไฟโบรบลาสตเองและเซลลชนิดอ่ืนๆ รวมท้ังผลิตและปลดปลอย

โปรตีนเน้ือเยื่อเก่ียวพัน เชน คอลลาเจน (collagen) และอีลาสติน (elastin) และองคประกอบเคมีอ่ืนๆ เชน  

โปรติโอไกลแคน (proteoglycans) รวมเรียกวา เมทริกซนอกเซลล (extracellular matrix) ที่มีผลตอคุณสมบัติ

เชิงกลของผิวหนัง เชน ความยืดหยุน ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทโครงสรางของผิวหนังระดับมหภาคและจุลภาค 

เมทริกซนอกเซลลที่ ไฟ โบรบลาสตผลิตและปลดปลอยออกมาน้ันทําหนา ท่ี เปนโครงราง (scaffold)                  

ใหไฟโบรบลาสตยึดเกาะและทํางานได รูปที่  6.1 แสดงรูปเซลลไฟโบรบลาสตท่ีกระจายตัวอยูในเมทริกซ             

นอกเซลล (extracellular matrix) ของชั้นหนังแท  
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รูปที่ 6.1 รูปเนื้อเย่ือผิวหนังช้ันหนังแท (dermis) ที่ถูกยอมดวยสีฮีมาทอกซิลิน (hematoxylin) 

และอีโอซนิ (eosin) ภาพถายจากกลองจุลทรรศนแสดงใหเหน็ถึงเซลลไฟโบรบลาสต 

(fibroblast) ที่กระจายตัวอยูในเมทริกซนอกเซลล (extracellular matrix)  

 

เซลลไฟโบรบลาสตที่ มีตําแหนงอยูที่ชั้นพาพิลารี (papillary layer) และเรติคิวลาร (reticular 

layer) จะมีรูปราง การผลิตโปรตีนเน้ือเยื่อเก่ียวพันและองคประกอบทางเคมีอ่ืนๆ ที่แตกตางกัน1,2 นอกจากน้ี         

ไฟโบรบลาสตที่อยูในเน้ือเยื่อบริเวณเดียวกันอาจมีความแตกตางในแงรูปราง ความสามารถในการเพิ่มจํานวน 

การผลิตและการตอบสนองตอการกระตุนโดยไซโตไคนและโกรธแฟคเตอร รวมไปถึงการผลิตคอลลาเจนและ 

การผลิตเอนไซมที่ทําหนาที่ยอยสลายคอลลาเจน3-8 เปนตน ความสมดุลในสัดสวนของเซลลไฟโบรบลาสตแตละ

แบบในผิวหนัง มีความสําคัญตอการคงสภาพทางกายภาพและประสิทธิภาพในการทําหนาที่ ของผิวหนัง              

การที่สมดุลน้ีสูญเสียไปเพราะการผลิตฮอรโมน (hormones) ไซโตไคน (cytokines) โกรธแฟคเตอร (growth 

factors) และสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ เปล่ียนแปลงไป อันเน่ืองมาจากปจจัยภายใน เชน เม่ืออายุมากขึ้น หรือจาก

ปจจัยภายนอก เชน รังสียูวี (UV radiation) การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล เปนตน จะสงผลใหเน้ือเยื่อ

ผิวหนังเกิดการแกหรือเส่ือมสภาพ (aging) ในปจจุบัน มีการศึกษาจํานวนมากท่ีพยายามอธิบายเพื่อเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางการทํางานของไฟโบรบลาสตและการเส่ือมสภาพของผิวหนังอันเน่ืองมาจากปริมาณ 

คอลลาเจน (collagen) ที่หนังแทลดลง ดังน้ัน ในบทน้ีจึงมีเน้ือหาครอบคลุมเรื่องของไฟโบรบลาสตแบบตางๆ ที่

พบในผิวหนัง กระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในเซลลไฟโบรบลาสตที่ปกติและเส่ือมสภาพ รวมทั้งฮอรโมน     

ไซโตไคน โกรธแฟคเตอรและสารชีวโมเลกุลตางๆ ที่สงผลตอการทํางานของไฟโบรบลาสต ซ่ึงขอมูลพื้นฐาน

เหลาน้ีจะเปนประโยชนในการนําไปใชประยุกตเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของสารแอคทีฟ (active 

ingredient) ที่จะนําไปใชในผลิตภัณฑแอนตี้เอจจิง (antiaging product) สําหรับชะลอหรือปองกันการเส่ือม 

สภาพของผิวหนังกอนวัยอันควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง อันเน่ืองมาจากปจจัยภายนอก ไดแก รังสียูวี 
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บทที่ 7 
 

การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองสําอางและ/หรือเวชสําอาง 

โดยใชเซลลและเนื้อเย่ือผิวหนังเพาะเล้ียง 

 

บทนํา 

อาจกลาวไดวาการเพาะเล้ียงเซลลและเน้ือเยื่อผิวหนัง เปนเทคนิคที่สําคัญสําหรับงานวิจัย

ทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางเพื่อการพิสูจนประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการคนควาหา           

สารแอคทีฟใหมๆ มาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่หลายประเทศมีนโยบาย

หามวางจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ผานการทดสอบในสัตวทดลอง นําไปสูการศึกษาวิจัยในเชิงลึก

เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของผิวหนังในระดับชีวโมเลกุล ควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยี              

ทางชีวภาพเพื่อนํามาใชในการออกแบบโมเดล (model) หรือรูปแบบของการทดสอบโดยใชเซลลหรือ

เน้ือเยื่อผิวหนังมนุษย เพื่อใหผลการทดสอบที่ไดสอดคลองกับผลที่เกิดขึ้นกับผิวหนังมนุษย ทั้งน้ีรูปแบบ

การทดสอบดังกลาวควรจะตองผานการตรวจสอบความถูกตอง หรือความสมเหตุสมผลของวิธีการ

ทดสอบ (validation) ในปจจุบัน สหภาพยุโรปมีหนวยงาน European Center for the Validation of 

Alternative Methods (ECVAM) หรือที่ เรี ยกแบบยอวา เอคแวม  สหรั ฐอเม ริกามีหน วยงาน 

Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods (ICCVAM) 

และญ่ีปุนมีหนวยงาน Japanese Center for the Validation of Alternative Methods (JaCVAM) 

ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของวิธีทางเลือก (alternative methods) เชน วิธีที่ใชเซลลหรือเน้ือเยื่อ

มาประเมินความปลอดภัยสารท่ีจะนําไปใชในผลิตภัณฑที่ใชกับมนุษย เชน เครื่องสําอางหรือยา ทําให

การศึกษาโดยใชเซลลและเน้ือเยื่อผิวหนังเพาะเล้ียงเปนที่ยอมรับและแพรหลายในระดับสากลมากขึ้น  

บทที่ 7
ก�รประเมินประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัย

ของเครื่องสำ�อ�งและ/หรือเวชสำ�อ�ง
โดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังเพ�ะเลี้ยง
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จากที่กลาวมาแลวในบทกอนหนาน้ี วาผิวหนังประกอบไปดวยเซลลหลัก 3 ชนิด ไดแก           

คีราติโนไซต (keratinocyte) ไฟโบรบลาสต (fibroblast) และเมลาโนไซต (melanocyte) โดยเซลล  

ทั้ง 3 ชนิดน้ีจะผลิตชีวโมเลกุล เชน สารสงเสริมการเจริญเติบโตของเซลล (growth factors) ฮอรโมน 

(hormones) และสารส่ืออักเสบ (inflammatory mediators) เพื่อกระตุนและ/หรือยับยั้งการทํางาน

ของเซลลที่ผลิตเองหรือเซลลชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งทําหนาที่ผลิตชีวโมเลกุลอ่ืนๆ ที่เปนเอกลักษณหรือสงผล

ตอลักษณะทางกายภายและคุณสมบัติของผิวหนัง ทั้งน้ี เม่ือผิวหนังเส่ือมสภาพเม่ือถึงเวลา หรือเม่ือกอน

เวลาอันสมควรเน่ืองจากถูกกระตุนจากสภาวะแวดลอม เชน รังสีอัลตราไวโอเลตหรือยูวี (ultraviolet 

ray, UV) การทํางานของเซลลเหลาน้ีจะเปล่ียนไป สงผลใหมีการผลิตสารชีวโมเลกุลตางๆ เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง ดวยเหตุน้ีสารชีวโมเลกุลที่ถูกผลิตโดยเซลลเหลาน้ีจึงถูกนํามาใชเปนตัวบงชี้ในการทํางานของเซลล 

เชน ปริมาณการผลิตหรือการสันดาปคอลลาเจน (collagen) อีลาสติน (elastin) และไกลโคโปรตีน 

(glycolprotein) โดยเซลลไฟโบรบลาสตสามารถใชเปนส่ิงบงช้ีสภาวะของเซลลวาเปนเซลลปกติหรือ

เซลลแก ปริมาณและกิจกรรมเอนไซมไทโรซิเนส (tyrosinase) ซ่ึงเปนเอนไซมหลักที่ทําหนาผลิตเม็ดสีผิว 

(melanin) ในเซลลเมลาโนไซตสามารถใชบงชี้วาเซลลอยูในภาวะที่ถูกกระตุนดวยปจจัยตางๆ เชน 

แอลฟา-เมลาโนไซตสติมิวเลติงฮอรโมน (-melanocyte stimulating hormone) หรือรังสียูวีหรือไม 

และปริมาณเคอราทิน (keratin) 1 และ 10 ที่ถูกผลิตโดยเซลลคีราติโนไซตสามารถใชบงบอกวาเซลล   

คีราติโนไซตสามารถพัฒนาตนเองเพื่อทําหนาที่เปนชั้นกางก้ัน เปนตน  

ในบทน้ี จะกลาวถึงคุณสมบัติของเซลลที่แยกจากเน้ือเยื่อผิวหนังโดยตรง (primary skin 

cells) และเซลลไลน (cell lines) ชนิดตางๆ ที่เกิดจากการแปรสภาพ และขอจํากัดของการทดสอบเม่ือ

นําเซลลประเภทใดประเภทหน่ึงมาใช รวมถึงจะกลาวถึงเทคนิคที่ ใช ในแยกเซลลคีราติโนไซต             

เมลาโนไซตและไฟโบรบลาสตจากเน้ือเยื่อผิวหนังและการเพาะเล้ียง รวมทั้งตัวอยางสารชีวโมเลกุลที่นิยม

นํามาใชเปนตัวชี้วัด (biomarker) การทํางานของเซลลแตละชนิด และสามารถนํามาใชเปนตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารแอคทีฟที่จะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน ใชในผลิตภัณฑ

ไวท เทนน่ิง (whitening products) และผลิตภัณฑลดริ้วรอย (antiaging/antiwrinkle products)             

เปนตน 

 

คุณสมบัติของเซลลที่แยกจากเนื้อเย่ือผิวหนังโดยตรง (primary skin cells) และเซลลไลน (cell 

lines) ที่มีตนกําเนิดมาจากเซลลผิวหนัง 

 เซลลที่แยกจากเน้ือเยื่อผิวหนังโดยตรง (primary skin cells) หมายถึงเซลลที่แยกไดจาก

เน้ือเยื่อผิวหนัง โดยการยอยเน้ือเยื่อเพื่อใหเซลลหลุดออกจากเน้ือเยื่อเก่ียวพันหรือหลุดออกจากการ        

ยึดเกาะกัน ไดเปนเซลลเดี่ยวๆ หรือไดจากการปลอยใหเซลลเคล่ือนยายออกมาจากเน้ือเยื่อที่ถูกนํามาบม

หรือเพาะเล้ียงนอกรางกาย โดยเซลลที่แยกไดน้ีจะมีรูปแบบปรากฏ (phenotype) รูปแบบพันธุกรรม 
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