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WELLNESS

ผู้้�เขีียน : ภก.ดร. ปััณณวิิชญ์์ โชติิเติชธรรมมณี 

กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท ด็อกเติอร์ เจัล จัำากัด 

และกรรมการผู้้�จััดการ บริษััท ออกานิิกส์์ เลเจันิดาร่� กร๊�ปั จัำากัด (มหาชนิ)

เส้้นผมน้�นมีความส้ำาค้ญอย่่างมากต่่อบุุคลิิกภาพ 
ท้ั้�งผ้้ชาย่แลิะผ้้หญิง หากมีปััญหาผมขาดหลิุดร่่วง 
เกิดข้�น ก็จะส้่งผลิกร่ะทั้บุทั้ำาให้ขาดความม้�นใจ  
ซ่ึ่�งปััญหานี� เปั็นปััญหาทีั้�พบุได้ทั้้�วไปัท้ั้�งผ้้ชาย่แลิะ 
ผ้้หญิง โดย่ส้าเหตุ่ของผมร่่วงน้�น เกิดด้วย่ก้น 
หลิาย่ส้าเหตุ่ ท้ั้�งปััจจ้ย่ภาย่ในแลิะภาย่นอกร่่างกาย่  
เปั็นผลิมาจากความเส้่�อมส้ภาพของร่ากผม ร่วมไปัถึ่ง
ปััญหาต่่าง ๆ  ของหน้งศีีร่ษะ อีกทั้้�งย่้งมีปััจจ้ย่ทั้ี�มาจาก
พน้ธุกุร่ร่ม ภาวะเจบ็ุปัว่ย่ ความเคร่ยี่ด การ่เปัลีิ�ย่นแปัลิง
ของฮอร่์โมน โร่คบุางชนิด ย่าบุางชนิด การ่ลิดนำ�าหน้ก
อย่่างร่วดเร่็ว หร่ือภาวะขาดส้าร่อาหาร่

ความจริิงนั้้�นั้ เส้้นั้ผมจะมีความหนั้าแน่ั้นั้ที่ี�สุ้ดและเส้้นั้ใหญ่่ทีี่�สุ้ดถึึงอายุุ
ปริะมาณ 30 ปี หล้งจากนั้้�นั้เม่�ออายุุมากขึ้ึ�นั้ ความหนั้าแนั้่นั้และขึ้นั้าดขึ้อง
เส้้นั้ผมจะเริิ�มลดลง เนั้่�องจากวงจริชีีวิตขึ้องเส้้นั้ผมเริิ�มส้้�นั้ลง ที่ําให้ผมริ่วง 
ถีึ�ขึ้ึ�นั้และบางลง จนั้ในั้ที่ี�สุ้ดวงจริขึ้องเส้้นั้ผมหยุุดและไม่ส้ริ้างเส้้นั้ผมขึ้ึ�นั้มา
ใหมอ่กีตอ่ไป ส้ง่ผลใหค้วามหนั้าแน่ั้นั้ขึ้องเส้น้ั้ผมน้ั้อยุลงเร่ิ�อยุ ๆ  จนั้ที่าํให้เหน็ั้
ล้กษณะผมบางหริ่อศีีริษะล้านั้ได้ชี้ดเจนั้ 

รัักษาผู้มรั่วง 
ด้วย่ต่ำาร่้บุย่าอายุ่ร่เวทั้

ภาวะผมร่ิวงส้ามาริถึเกิดขึ้ึ�นั้ได้ที่ีละนั้้อยุหริ่อเกิดขึ้ึ�นั้อยุ่างกะที่้นั้ห้นั้ และอาจ
เป็นั้แบบถึาวริหริ่อชี้�วคริาว แม้ผมร่ิวงจะพบมากในั้ผ้้ส้้งอายุุ แต่อาการิ 
ผมริ่วงมากเกินั้ไปก็อาจเกิดขึ้ึ�นั้ได้ในั้ผ้้ที่ี�มีอายุุนั้้อยุด้วยุเชี่นั้ก้นั้ ซึ่ึ�งโดยุปกติ
มนัุ้ษยุ์เริาจะมีการิหลุดริ่วงขึ้องเส้้นั้ผมต่อว้นั้อยุ้่ที่ี�ปริะมาณ 50-100 เส้้นั้

หนั้ึ�งในั้ปญั่หาหลก้ขึ้องอาการิผมริว่งคอ่ ปญั่หาผมริว่งจากความริอ้นั้ ไมว่า่จะ
เป็นั้ความริ้อนั้จากไดริ์เป่าผม การิที่ําผมต่าง ๆ  ไปจนั้ถึึงริ้งส้ี UV จากแส้งแดด 
ก็เป็นั้ปัจจ้ยุหนั้ึ�งที่ี�ทํี่าให้เกิดอาการิผมริ่วงได้เชี่นั้ก้นั้ เนั้่�องจากเม่�อความริ้อนั้
แที่ริกผา่นั้หน้ั้งศีรีิษะขึ้องเริาก็จะทํี่าให้ริากผมขึ้าดความแข็ึ้งแริง ส้ญ้่เส้ยีุหน้ั้าที่ี�
ใ นั้ ก า ริ ป ก ป้ อ ง เ ส้้ นั้ ผ ม  เ ส้้ นั้ ผ ม จึ ง เ กิ ด ก า ริ ขึ้ า ด แ ล ะ ห ลุ ด ร่ิ ว ง 
ในั้ที่ี�สุ้ด โดยุ TRPV1 เป็นั้โปริตีนั้ที่ี�เป็นั้ต้วริ้บความริ้อนั้ในั้ริ่างกายุ ทํี่าให้เกิด
ความริ้ส้้กึริอ้นั้หริอ่เจบ็ปวด พบในั้เซึ่ลลเ์คริาตโินั้ไซึ่ต์ในั้ช้ี�นั้หนั้ง้กําพริา้และริาก
ผม โดยุเม่�อถ้ึกกริะตุ้นั้ด้วยุความริ้อนั้ที่ี�มากกว่า 43 องศีาเซึ่ลเซึ่ียุส้  
ส้าริริะคายุเค่องหริ่อเอนั้ไซึ่ม์บางชีนิั้ดในั้เคริาติโนั้ไซึ่ต์บริิเวณริากผม 
จะถ้ึก TRPV1 กริะตุ้นั้ให้เกิดริะยุะ Catagen หริ่อริะยุะหยุุดงอกขึ้องเส้้นั้ผม 
และเกิดผมริ่วง ที่้�งยุ้งไปเพิ�มต้วยุ้บยุ้�งการิเจริิญ่เติบโตขึ้องเส้้นั้ผม ได้แก่  
TGF-beta2 ,  DKK1 และอ่� นั้  ๆ  ซึ่ึ� งต้ ว ยุ้บยุ้� ง เหล่านั้ี� จะไปยุ้บยุ้� ง  
Wnt /beta-catenin ซึึ่� ง เ ป็นั้ต้วส่้งส้้ญ่ญ่าณทีี่�มีบที่บาที่ส้ําค้ญ่มาก 
ในั้กริะบวนั้การิเจริิญ่เติบโตขึ้องเส้้นั้ผม จึงที่ําให้เกิดผมริ่วง
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วิธีีแก�อาการัผู้มรั่วง
1. ที่านั้อาหาริให้คริบ 5 หม้่ โดยุเฉพาะอาหาริที่ี�มีธาตุเหล็กและโปริตีนั้ในั้ปริิมาณส้้ง 
2. หลีกเลี�ยุงปัจจ้ยุกริะตุ้นั้ต่าง ๆ เชี่นั้ เผชีิญ่ความริ้อนั้จ้ด ๆ เป็นั้เวลานั้านั้ ภาวะความเคริียุดต่าง ๆ 
3. หลีกเลี�ยุงการิใชี้ส้าริเคมี เชี่นั้ การิด้ดผม ยุ่ดผม ที่ําส้ีผม 
4. หลีกเลี�ยุงการิจ้ดแต่งที่ริงผมหริ่อม้ดผมที่ี�แนั้่นั้เกินั้ไป 
5. เล่อกใชี้แชีมพ้และคริีมนั้วดที่ี�เหมาะส้มก้บส้ภาพหนั้้งศีีริษะ และไม่ก่อให้เกิดการิแพ้ ค้นั้ และริ้งแค  
6. เชี็ดศีีริษะให้แห้งทีุ่กคริ้�งหล้งส้ริะผมหริ่อก่อนั้นั้อนั้ 
7. เลอ่กใชีผ้ลติภ้ณฑ์์จําพวกบํารุิงผม ที่ี�มสี้ว่นั้ผส้มในั้การิบําริงุเส้น้ั้ผมหริอ่ลดอาการิผมร่ิวง เช่ีนั้ Hair Serum, 
Hair Treatment, Hair Tonic

ตำำารัับยาอายุรัเวท
ในั้ตําริ้บยุาอายุุริเวที่นั้้�นั้ มีการิกล่าวถึึงส้มุนั้ไพริหลายุ ๆ ชีนั้ิด ที่ี�ส้ามาริถึชี่วยุลดอาการิผมริ่วง และไปชี่วยุ
เพิ�มการิงอกขึ้องเส้้นั้ผมใหม่ได้ โดยุแบ่งเป็นั้ 3 กลุ่ม ด้งนั้ี�

1. กลุ่มกริะตุ้นั้ริะบบการิไหลเวียุนั้ขึ้องเล่อดและส้าริอาหาริ เชี่นั้ ล้กฟิิก ใบแปะก๊วยุ โกจิเบอริ์ริี ว่านั้นั้ํ�า  
อาริ์ที่ีมิเซึ่ียุ ต้งกุยุ ขึ้ิง ชีะเอมเที่ศี
2. กลุ่มบริริเที่าอาการิอ้กเส้บ เชี่นั้ ริากถ้ึ�วเกาหลี หญ้่าเกาหลี โอมิจาเบอริ์ริี ริะฆั้งที่อง ใบชีา พล้คาว  
ส้คิวลาเริียุ ดอกคําฝอยุ
3. กลุ่มกริะตุ้นั้ริะบบเมตาบอลิซึ่ึม เชี่นั้ ขึ้มิ�นั้ โชีว้ ม้ม ส้นั้แผง เห็ดหลินั้จ่อ ริากโส้ม ใบกะเม็ง ถึ้�วเหล่องดํา

สารัสกัดจากใบกะเม็ง
มีงานั้วิจ้ยุทีี่�ศีึกษาพบว่า ส้าริส้ก้ดจากใบกะเม็ง 
มีปริะสิ้ที่ธิภาพในั้การิเพิ�มความยุาวขึ้องเส้้นั้ผม
ได้ โดด เด่นั้กว่ าส้มุนั้ ไพริอ่� นั้  ๆ  ริวมที่้� งมี
ปริะส้ิที่ธิภาพใกล้เคียุงก้บยุา Minoxidil ซึ่ึ�งเป็นั้ 
ยุาแผนั้ปัจจุบ้นั้ที่ี�ใชี้ในั้การิริ้กษาโริคผมริ่วงได้

สารัสกัดจากขีิง
มีงานั้วิจ้ยุที่ี�ศึีกษาพบว่าขึ้ิงมีส้าริหล้ก ๆ ค่อ  
Gingerol ซึึ่�งชี่วยุผ่อนั้คลายุหลอดเล่อด และ 
ชี่วยุเพิ�มการิไหลเวียุนั้ขึ้องเล่อด วิธีนีั้�ชี่วยุให้ 
ริข้ึ้มุขึ้นั้ได้ริบ้การิริก้ษาให้ดขีึ้ึ�นั้ ชีว่ยุให้เส้น้ั้ผมงอก
เริว็ขึ้ึ�นั้ อกีที่้�งขิึ้งยุ้งมกีริดไขึ้มน้ั้ เชีน่ั้ กริดไลโนั้เลอิก 
ที่ี�ส้ามาริถึบําริุงเส้้นั้ผมให้แขึ้็งแริงและมีสุ้ขึ้ภาพ 
ดีได้ นั้อกจากนีั้�ยุ้งมีริายุงานั้ว่า ขึ้ิงส้ามาริถึเพิ�ม
การิเจริิญ่เติบโตและการิงอกใหม่ขึ้องเส้้นั้ผมได้

Dr.H Hair Tonic Spray 
รัวม ‘นวัตำกรัรัม’ ด้แลเส�นผู้มรั่วง 
นั้ว้ตกริริมการิด้แลเส้้นั้ผม ด้วยุเที่คโนั้โลยุีการิ 
ส้ก้ดส้าริจากส้มุนั้ไพริธริริมชีาติ ด้วยุแอลกอฮอล์
บริิสุ้ที่ธิ�จากตําร้ิบยุาอายุุริเวที่ขึ้องเกาหลีและ 
สุ้ดยุอดส้มุนั้ไพริไที่ยุ มากกว่า 24 ชีนั้ิด อ้ดแนั้่นั้
ไ ป ด้ ว ยุ คุ ณ ค่ า ขึ้ อ ง ส้ า ริ ส้ ก้ ด แ ล ะ วิ ต า มิ นั้ 
อยุ่างแที่้จริิง 
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