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 มะหาด มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artocarpus lacucha Buch.-Ham. จัดอยูในวงศ MORACEAE (1) ชื่อ
ทองถิ่น ไดแก กาแย ตาแป ตาแปง หาด และมะหาดใบใหญ (2) พบไดในหลายพื้นที่ทั ่วประเทศไทย มี
สรรพคุณและการใชสมุนไพรพื้นบานตามภูมิปญญาไทย แกนและเนื้อไมใชแกผื่นคันและแกโรคผิวหนัง (3-5) 

และมีงานวิจัยของแกนไมมะหาดพบวามีการศึกษาทางคลินิกและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับการใช
ประโยชนทางดานเครื่องสำอาง ดังตอไปน้ี 

  จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของแกนไมมะหาดพบสารประกอบ polyphenolics ตาง ๆ 
โดยเฉพาะสารกลุม stilbenoids สาร oxyresveratrol ซึ่งเปนองคประกอบหลักที่พบในแกนไมมะหาด (6-8) 
มีการศึกษาทางคลินิก ทดสอบสารสกัดน้ำแกนมะหาด โดยตมชิ้นเล็ก ๆ ของแกนมะหาดในน้ำเดือด นำไปทำ
ใหแหงไดผงสีเหลือง ทดสอบในอาสาสมัครเพศหญิงอายุระหวาง 20 - 48 ป จำนวน 60 คน แบงออกเปน 3 

กลุม กลุมละ 20 คน กลุมแรกจะไดรับสารละลาย (solution) ที่เตรียมจากสารสกัดมะหาด 0.25% w/v 5 

หยด ที่ละลายใน propylene glycol ทาบริเวณตนแขนดานนอกขางหนึ ่ง 2 ครั ้ง/วัน อีกขางหนึ ่งใหทา 
propylene glycol เพียงอยางเดียว (self-control) ทำการทดสอบเปนเวลา 12 สัปดาห กลุมที่ 2 ไดรับ
สารละลายที่เตรียมจากสารสกัดชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra; licorice) 0.25% และกลุมที่ 3 ไดรับ
สารละลายที่เตรียมจาก 3% kojic acid  ทดสอบในรูปแบบเดียวกัน วัดปริมาณเม็ดสีเมลานินในทุกสัปดาห
ของการทดสอบดวยเครื่อง mexameter วัดรอยละการลดลงของปริมาณเม็ดสีเมลานิน (% reduction in 

melanin content) เปรียบเทียบกับชวงเริ่มการทดสอบ นำมาคำนวณหารอยละของความขาวของผิว  (% 
whitening) ผลการทดสอบพบวาสารสกัดมะหาดมีผลทำใหผิวขาวขึ้นในระยะเวลาสั้นที่สุดอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ นั่นคือมีผลทำใหผิวขาวขึ้นหลังจากทดสอบ 4 สัปดาห รองลงมาคือกลุมที ่ไดรับ kojic acid (6 

สัปดาห) และกลุมที่ไดรับสารสกัดชะเอมเทศ (10 สัปดาห) และทำการทดสอบตอในอาสาสมัครเพศหญิงกลุม
ละ 25 คน โดยเตรียมตำรับโลชันชนิดไขมันในน้ำ (oil in water emulsion) ผสมสารสกัดมะหาด 0.1% w/w 

ทาผิวตนแขนดานหนึ่งวันละครั้ง อีกดานหนึ่งใหทาโลชันที่ไมมีสวนผสมของสารสกัด (lotion base) และอีก
กลุมหนึ่งไดรับโลชันผสมสารสกัดชะเอมเทศ 0.1% w/w ทดสอบในรูปแบบเดียวกัน วัดปริมาณเม็ดสีเมลานิน
ทุกสัปดาหจนกระท่ังสัปดาหที่ 4 ของการทดสอบ และทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งในอาสาสมัครเพศหญิงกลุมละ 
15 คน แตเปลี่ยนจากการทดสอบบริเวณผิวตนแขนมาเปนการทาโลชันบริเวณแกมแบงออกเปนขางซาย - ขวา 
ผลการทดสอบพบวากลุมที่ไดรับโลชันผสมสารสกัดมะหาดมีผลทำใหผิวขาวขึ้นมากกวา lotion base จากการ
ทดสอบบริเวณตนแขน % whitening เพ่ิมข้ึนจาก 1.00% ที่สัปดาหที่ 1 เปน 1.51% และ 2.23% ที่สัปดาหที่ 
2 และ 3 ตามลำดับ และท่ีสัปดาหที่ 4 มีคา 2.21% ในขณะที่กลุมที่ไดรับโลชันผสมสารสกัดชะเอมเทศมีผลทำ
ใหผิวขาวขึ้นชากวา พบวาที่สัปดาหที่ 3 มีคา % whitening เทากับ 1.76% และเพ่ิมข้ึนเล็กนอยที่สัปดาหที่ 4 



 
 

มีคาเทากับ 2.12% โดยไมพบอาสาสมัครที่มีอาการผื่นผิวหนัง (skin rashes) หรืออาการแพรุนแรงใด ๆ 
(hypersensitivity reactions) จากการทดสอบบริเวณแกม กลุมที่ไดรับสารสกัดมะหาดมีผลทำใหผิวขาวข้ึน
เล็กนอยมีคา % whitening ที่สัปดาหที่ 3 และ 4 เทากับ 1.47% และ 1.63% ตามลำดับ  ใกลเคียงกับกลุมท่ี
ไดรับสารสกัดชะเอมเทศมีคา % whitening ที่สัปดาหที่ 3 และ 4 เทากับ 1.31% และ 1.85% ตามลำดับ (6) 
การทดสอบทางคลินิกการพัฒนาตำรับโลชันทาตัวที่เตรียมจาก “ปวกหาด” ซึ่งไดจากการนำแกนมะหาด มา
ตมเคี่ยวกับน้ำทำใหเกิดฟองขึ้น เมื่อชอนฟองออกมาตากแหงจะไดผงสีนวลจับกันเปนกอน นำไปยางไฟจน
เหลือง เรียกกอนที่ไดวา “ปวกหาด” ทำการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 30 คน ใหทาโลชันที่เตรียม
จากปวกหาด (ความเขมขน 0.1% ในตำรับ) บริเวณตนแขนดานนอก วันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น ตอเนื่องเปน
เวลา 4 สัปดาห และประเมินผลการทดสอบโดยใชเครื่อง cutometer รวมกับหัววัด corneometer (วัดความ
ชุมชื้น) และหัววัด mexameter (วัดปริมาณเม็ดสีเมลานิน) กอนและหลังใชโลชัน รวมทั้งใหอาสาสมัคร
ประเมินความพึงพอใจตอสี กลิ่น และความเนียนของเนื้อโลชัน ความหนืดของเนื้อโลชัน การกระจายบน
ผิวหนัง และการดูดซึมของโลชันเขาสูผิวหนัง หลังจากใชโลชันที่เตรียมจากปวกหาดเปนเวลา  4 สัปดาห ผล
การทดสอบพบวาอาสาสมัครทุกคนมีความชุมชื้นของผิวหนังเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกตางจากกอนใช นอกจากนี้ใน
อาสาสมัครที่ไมมีปจจัยรบกวน ไดแก การขับขี่รถมอเตอรไซด การเลนกีฬา การทำกิจกรรมกลางแจง การสวม
เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อกลามจำนวน 16 คน พบวาจำนวนเม็ดสีเมลานินลดลงอยางมีนัยสำคัญ เมื่อใชโลชันเปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครพบวาอาสาสมัครสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
กลิ่น ความเนียน ความหนืด การกระจายตัว การดูดซึมของโลชันเขาสูผวิหนัง และความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (7) และมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวามะหาดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม tyrosinase ซึ่งเปน
เอนไซมเรงปฏิกิริยาตั้งตนของกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานินและเปนสาเหตุที่ทำใหผิวคล้ำ (6, 8-9) ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ (10, 11) และตานการอักเสบ (12) 
 มะหาดเปนสมุนไพรที่มีการนำแกนไมมาใชประโยชน แกนมะหาดประกอบดวยสารสำคัญคือ สาร 
oxyresveratrol และมีการศึกษาทางคลินิกพบวามีผลในการทำใหผิวขาว รวมทั้งการศึกษาทางเภสัชวิทยา
พบวามีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม tyrosinase ซึ่งเปนเอนไซมเรงปฏิกิริยาตั้งตนของกระบวนการสรางเม็ดสีเม
ลานินและเปนสาเหตุที่ทำใหผิวคล้ำ จึงสงผลชวยลดปริมาณเม็ดสีเมลานินของผิวหนัง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาทางคลินิก รวมทั้งฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและตานการอักเสบ จึงเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อใชประโยชนทางเครื่องสำอาง อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสาร
สกัดมะหาด ความเขมขนที่เหมาะสมของสารสกัดมะหาดในตำรับตาง ๆ รวมทั้งการทดสอบความปลอดภัย  
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