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ผมหงอก 

ภญ.ศิรินภา เซ่ียงหลิว 

กองการแพทยทางเลือก 

 
 เสนผมหนึ่งเสนประกอบดวยเซลล 2 ชนิด คือ 1) เซลลท่ีสรางเนื้อผมเปนโปรตีน และ 2) เซลลท่ีสราง
เม็ดสี เรียกวา เมลาโนไซต (melanocyte) ซ่ึงรากผมสรางข้ึนมา ทําหนาท่ีปอนเม็ดสีเขาไปในเนื้อผม จึงทําให
เรามีสีผมตางๆกัน ตามพันธุกรรม ถาคนไหนมีเม็ดสีมากและเขมขน ผมจะมีสีเขม สวนคนท่ีมีเม็ดสีนอย สีผมก็
จะออนลง [1] เชน สีดําของเสนผมโดยธรรมชาติมีความเขมหลายระดับ ตั้งแตสีดําจัดคลายผงถาน ดําออน ดํา
น้ําตาล จนถึงดําน้ําเงิน ระดับเม็ดสีของเสนผมจะปรับเปลี่ยนตามสุขภาพของรางกาย และเชื้อชาติ เชน ชาวเอเชีย 
ผมสีน้ําตาล ชาวตะวันตก ผมสีบลอนด ท้ังนี้สีผมของคนท่ีพบมากท่ีสุดในโลก คือผมสีดํา รองลงมาคือผมสี
น้ําตาล สวนมากพบแถบทวีปยุโรป [2]   

เซลลเมลาโนไซตสรางเม็ดสี (pigment) เรียกวา เมลานิน (melanin) เมลานินในคนนั้นถูกสรางมา
ตั้งแตกอนเกิดเสียอีก สีตามธรรมชาติของเสนผมนั้นจึงข้ึนอยูกับ การกระจายตัว ชนิด และปริมาณเม็ดสี      
เมลานินในชั้นกลางของตัวเสนผมหรือเรียกชั้นนี้วา คอรเทกซ (cortex) [3]   
  
เมลานิน (Melanin) [4]   

 

 

รูปท่ี 1 แสดงเมลานิน (Melanin) และเมลาโนไซต (melanocyte)  [4] 
 

 เม็ดสีผม มี 2 ชนิด คือ 1) เม็ดสีเขม เรียกวา ยูเมลานิน (eumelanin) จะมีสีน้ําตาล-สีดํา 

(brown-black)[5] และ 2) เม็ดสีออน เรียกวา ฟโอเมลานิน (pheomelanin) จะมีสีเหลือง-สีแดง (yellow-

reddish)[5]  ซ่ึงเม็ดสีท้ัง 2 ชนิดเม่ือผสมกันแลวจะไดเฉดสีผมท่ีหลากหลายกันไป [3]    
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รูปท่ี 2 ยูเมลานิน 
[6] 

 

สวนหนึ่งของสูตรโครงสรางของยูเมลานิน (eumelanin) 
บริเวณ "(COOH)" สามารถเปนไดท้ัง COOH หรือ H  

โพลิเมอรตอไปทางลูกศร 
 

 
รูปท่ี 3 ไทโรซีน (Tyrosine) [6] 

 

 
 

 รูปท่ี 4 ฟโอเมลานิน [6] 
 

สวนหนึ่งของสูตรโครงสรางของฟโอเมลานิน (pheomelanin) 
บริเวณ "(COOH)" สามารถเปนไดท้ัง COOH หรือ H 

โพลิเมอรตอไปทางลูกศร 
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รูปท่ี 5 เฉดสีผม [6] 

ชวงของสีผมของมนุษยนั้นแตกตางกันไป  
เนื่องจากความเขมขนและการรวมตัวของเมลานิน 

เซลลเมลาโนไซตจะอยูบริเวณชั้นผิวหนังดานบนท่ีเสนผมหรือขนนั้นงอกข้ึนมา โดยเสนผมแตละเสน

จะงอกข้ึนมาจากปุมรากผม (Hair follicle) เพียงอันเดียว [3]   

ปุมรากผมของคนเยาววัย  (Hair follicle of young person) [7]   

 

รูปท่ี 6 ปุมรากผมของคนเยาววัย  
[7]   

 
ปุมรากผมของผูสูงอายุ  (Aged hair follicle) [8]   

 

รูปท่ี 7 ปุมรากผมของผูสูงอายุ [8]   
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วงจรชีวิตของเสนผมหรือขน มี 3 ระยะ ซ่ึงแตละระยะมีอายุแตกตางกันไป ดังตอไปนี้ 

1. ระยะอะนาเจน (Anagen) เปนระยะท่ีเสนผมเจริญเติบโต (the active growth stage) มีอายุถึง 2-7 ป 

สวนใหญเสนผมประมาณรอยละ 80-85 จะอยูในระยะนี้ 

2. ระยะคาตาเจน (Catagen) บางครั้งเรียกวาระยะนี้วา ระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (transition phase) 

ระยะนี้เสนผมเติบโตข้ึนจนถึงหลุดออกไปในท่ีสุด ใชเวลาประมาณ 10-20 วัน 

3. ระยะเทโลเจน (Telogen) ระยะนี้เสนผมเจริญสมบูรณ คืองอกเจริญเติบโตและหลุดรวงไปในท่ีสุด      

สวนใหญเสนผมอยูในระยะนี้ประมาณ รอยละ 10-15  อยูในชวงระยะเวลานี้ประมาณ 100 วัน หลังจากนั้นจะ

กลับไปกระบวนการสรางเสนผมอีกครั้งในระยะ Anagen  

เม่ือเริ่มสรางเสนผม เซลลเมลาโนไซตจะสรางเม็ดสีเมลานินเขาไปในเซลลเคราติน (keratin) เคราติน

คือโปรตีนท่ีปกคลุมเสนผม เสนขน และเล็บ ทําใหเสนผมเรามีสีสันแตกตางกันไป 

ดร.เดสมอนด โทบิน ผูเชี่ยวชาญดานเซลลชีววิทยา (cell biology) แหงมหาวิทยาลัยแบรดฟอรดประเทศ

อังกฤษ แนะนําวาปุมรากผม (hair follicle) มีเวลา Melanogenic clock ซ่ึงจะชะลอหรือหยุดการทํางานของ

เซลลเมลาโนไซต ทําใหเม็ดสีท่ีเสนผมลดลง และเหตุการณกอนท่ีผมจะรวงนั้น รากผมมักจะเห็นสีซีดจางลง

เสมอ 

นอกจากนี้ดร.เดสมอนด โทบิน แนะนําอีกวา การท่ีเสนผมเปลี่ยนเปนสีเทานั้น สาเหตุจากอายุและกรรมพันธุ 

เนื่องจากนี้ยีนสท่ีควบคุมการเสื่อมประสิทธิภาพของเม็ดสีของแตละปุมรากผม ทําใหเสนผมมีอัตราเร็วของ

วงจรการสรางเสนผมและการหลุดรวงแตกตางกัน 

บทความทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยฮารวารด (In a February 2005 Science article 

(Nishimura, et al.) ไดเสนอวา ความลมเหลวของสเต็มเซลลในการผลิตเซลลเมลาโนไซต (Melanocyte 

stem cell: MSC) ทําใหไมสามารถคงสภาพของการทํางานของเซลลเมลาโนไซตในการผลิตเม็ดสีได ซ่ึงเปน

สาเหตุทําใหเสนผมกลายเปนสีเทา จึงสรุปไดวาปจจัยความลมเหลวของการทํางานของ MSC นี้เอง จะเปน

สัญญาณบงบอกสีผมท่ีเปลี่ยนแปลงไป [3] 
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รูปท่ี 8 แสดงชีววิทยา (biology) และการการเจริญเติบโต (development)  
ของเซลลสรางสีเมลานินของผิวหนัง (Skin melanocytes) [9] 

 

 
 
 รูปท่ี 9 การสังเคราะห เมลานิน (melanin) ในเซลลเมลาโนไซต (melanocyte) [9]
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กลไกแบบงายของการสังเคราะหmelanin ใน melanocytes ในกระบวนการสรางเมลานิน  
(melanogenesis) Tyrosine ภายใตอิทธิพลของเอนไซมพ้ืนฐาน เชน Tyrosinase (TYR), Tyrosine-related 
protein 1 (TYRP-1) และ 2 (TYRP-2) เปลี่ยนเปนโพลิเมอรของเมลานิน, สวนผสมของเม็ดสีชื่อeumelanin   
(สีน้ําตาล-ดํา) และpheomelanin (สเีหลือง-แดง) 

 

รูปท่ี 10 กระบวนการสังเคราะห ยูเมลานิน (eumelanin) และ ฟโอเมลานิน (pheomelanin) 

Biochemical pathway leading to the synthesis of Eumelanins. [10] 

การสรางเม็ดสีเมลานินของเสนผมนั้น ถูกสรางข้ึนในสวนท่ีเรียกวาเมลาโนโซม (melanosome) ใน

กระบวนการสรางเม็ดสีนั้นมีเอนไซมท่ีเก่ียวของไดแก tyrosinase, tyrosinase-related protein 1 (TYRP-1)  

และ tyrosinase-related protein 2 (TYRP-2) โดยเอนไซม tyrosinase มีหนาท่ีเติมหมูไฮดรอกซี (Hydroxylation) 

ใหสาร Tyrosine เกิดเปน Dihydroxyphenylalanine (DOPA) และตอมาเกิด Oxidation DOPA ได

เปน Dopaquinone ซ่ึงสามารถเปลี่ยนเปน Eumelanin ท่ีมีสีดําถึงสีน้ําตาล และ Phenomelanin ซ่ึงมี     

สีเหลืองถึงสีแดง [9-10] 
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สาเหตุการเกิดผมหงอก 
 ตามหลักทางวิทยาศาสตรการแพทยผมสีขาวหรือผมสีเทา ท่ีวาผมหงอกหรือหัวหงอกนั้น ไมไดมี
สาเหตุจากการสรางเม็ดสีขาวแทนเม็ดสีดํา[2] แตเกิดจากกระบวนการเซลลสรางเม็ดสีไดลดลง ขณะท่ีเซลล
สรางเนื้อผมยังทํางานอยู เซลลสรางเม็ดสีทํางานไดลดลง ไมสามารถสรางเม็ดสีออกมาไดตามปกติ จึงทําใหมี
แตเนื้อผมท่ีเจริญออกมา แตไมมีสีผมออกมา เราจึงเห็นผมเสนนั้นเปนสีขาวหรือสีเทา จากเดิมผมสีดําท่ีเคยมี
เม็ดสีเต็มๆเจือจางลงไป ทําใหเราเห็นเปนผมสีเทาหรือผมสีขาวข้ึนมาแทนท่ี [1] 
 
ปจจัยท่ีสงผลใหเซลลเม็ดสีทํางานไดลดลง 
 เซลลสรางเม็ดสีทํางานไดลดลง ทําใหเกิดผมสีขาวหรือผมสีเทา ท่ีเรียกวาผมหงอก เกิดจากปจจัย
ตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยภายใน (intrinsic factor)  
1. อายุ เม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ จะเกิดผมหงอกตามธรรมชาติ การทํางานเซลลสรางเม็ดสีทํางานไดลดลง ผมท่ี
ข้ึนมาใหมจะมีเม็ดสีลดลง ทําใหเห็นเปนผมหงอก โดยธรรมชาติผมจะเริ่มหงอกเม่ืออายุ 40 ป ข้ึนไป  
2. ความผิดปกติทางพันธุกรรม กรรมพันธุ ถือวาเปนปจจัยท่ีพบไดมากท่ีสุด เชน คนท่ีมีเสนผมและผิวหนัง
เปนสีเผือกนั้น มีสาเหตุจากเม็ดสีท่ัวรางกายท่ีถูกสรางข้ึนไดนอยมาก 
3. ฮอรโมน  ผิดปกติ 
4. การกระจายตัวของสารตางๆในรางกาย ผิดปกติ 
5. ความเครียด มีสวนสําคัญท่ีทําใหผมหงอกเร็วข้ึนได 
6. โรคบางอยาง เชน 

6.1 โรคผมรวงเปนหยอม หรือโรคดางขาว ถามีรอยโรคท่ีหนังศีรษะ คนไขจะมีอาการผมหงอกเปน
กลุมเปนวงได 
 6.2 โรคทางระบบภูมิคุมกันของรางกาย จะมีเซลลท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกันไปรบกวนการทํางาน
ของเซลลสรางเม็ดสี ทําใหคนไขเปนผมหงอกได 
 6.3 โรคเรื้อรังท่ีสงผลทําใหเกิดความเครียดตอรางกาย เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไทรอยด  
โรคภูมิแพ เปนตน [1-2]    

ปจจัยภายนอก (extrinsic factor) 
1. การดื่มเหลา และสูบบุหรี่ มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดผมขาวเร็วกวาคนปกติถึง 4 เทา 
2. การกินยาบางชนิด ทําใหเกิดผมสีขาวได ซ่ึงเปนปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของรางกายตอยารักษา   
เชน ยาคลอโรควิน  (Chloroquine) อาจทําใหคนท่ีมีผมสีออนหรือผมน้ําตาลแดงกลายเปนผมสีขาวหรือผมหงอกได 
3. สภาพภูมิอากาศ ท่ีมีมลพิษ หรือสารพิษ   
4. การสัมผัสกับสารเคมี 
5. การเกิดเหตุการณรายแรง ทําใหรางกายตกใจหรือเสียใจอยางรุนแรง ทําใหรากผมชะงักการเจริญเติบโต
ชั่วคราวและผมรวงเปนกระจุก อาจทําใหเห็นผมหงอกไดเร็วเสมือนหนึ่งผมหงอกชั่วขามคืน 
6. การทํางานหนักเกินไป รางกายพักผอนนอย รวมท้ังการรับประทานอาหารไมครบ 5 หมู ขาดสารอาหาร 
เชน ขาดวิตามินบี12, วิตามิน บี5 หรือ ทองแดง ทําใหการเจริญเติบโตของรากผมไมแข็งแรง นอกจากนี้     
เสนผมจะหลุดรวงไดงาย การสรางเม็ดสีก็ลดนอยลง ทําใหเกิดผมขาวได การขาดวิตามิน บี12 ทําใหผมหงอก 
สามารถรักษาไดโดยการรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว ไข นม ยีส [1-2] 

http://www.scimath.org/lesson-biology/item/7020-hormone
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99/
http://www.scimath.org/article-chemistry/item/1341-air-pollution
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การปองกันผมหงอกและบํารุงเสนผมใหแข็งแรง 
 วิธีการปองกันผมหงอกงายๆคือการควบคุมสาเหตุปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและภายในท่ีทําใหผมหงอก
เร็วข้ึน เชน ความเครียด การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ รวมถึงการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานโดยท่ัวไปท่ีดี การออกกําลังกาย 
พักผอนใหเพียงพอ ทําใหรางกายสดชื่น แจมใส การรับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ ถาปฏิบัติไดตาม
นี้จะชวยปองกันอาการเกิดผมหงอกได 

การรับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ วิตามินและแรธาตุท่ีมีประโยชน ดังนี้ 
โปรตีน จากไข เนื้อสัตว และเตาหู ชวยบํารุงใหเสนผมความยืดหยุนดี ไมขาดตอน และยังชวยใหเสนผม

เงางาม  
แรธาตุตางๆ จากแหลงอาหาร เชน ธัญพืช ไขแดง เนื้อไก เนื้อแดง อาหารทะเล สาหราย มีธาตุเหล็ก 

สังกะสี ทองแดง ชวยบํารุงใหเสนผมแข็งแรง  
วิตามินเอ พบในผักใบเขียวเขม ผลไมท่ีมีสีสมและสีเหลือง ชวยบํารุงหนังศีรษะและเสนผมใหแข็งแรง  
วิตามินบี พบในผักใบเขียว มะเขือเทศ โยเกิรต กลวย และธัญพืช ชวยสรางน้ํามันตามธรรมชาติของ

เสนผม ทําใหเสนผมชุมชื้นและเงางาม [2] 
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