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2. กลไกกำรสร้ำงเม็ดสี



องค์ประกอบของสีผิว
แต่ละบุคคลจะมีสีผิวที่แตกต่ำงกัน สีผิวเกิดจำกเม็ดสี (pigment) 
เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีฮีโมโกลบินในเลือดและรงควัตถุอื่นๆ เช่น 
สำรแคโรทีนอยด์และบิลลิรูบิน เป็นส่วนประกอบของสีผิว

เม็ดสีที่ท ำหน้ำที่ปกป้องผวิหนังจำกแสงแดด มี 2 ชนิด คือ 
1. ยูเมลำนิน ให้เฉดสีน  ำตำลหรือด ำ
2. ฟโีอเมลำนิน ให้เฉดสีเหลืองถึงน  ำตำลแดง

ภำพจำก http://someinterestingfacts.net/wp-
content/uploads/2013/01/Melanin-and-skin-color-230x300.jpg

คนแต่ละเชื อชำติจะมีองค์ประกอบของเม็ดสี
ทั งสองชนิดแตกต่ำงกัน



ภำพจำก http://creofire.com/wp-content/uploads/2013/07/melanin.jpg

แผนภำพแสดงกำรกระจำยของเม็ดสีของคนในแต่ละประเทศ



กลไกกำรสร้ำงเม็ดสี
กำรสังเครำะห์เมลำนินที่ผิวเริ่มสังเครำะห์จำกเมโลนำไซต์ที่ชั้น
หนังก ำพร้ำบริเวณ basal layer



กำรสังเครำะห์ เม็ดสี เริ่มจำกกรดอะมิโนไทโรซีนถูกเปลี่ยนเป็น              
สำร โดพำ  จำกนั้ นถู ก เปลี่ ยนแปลง เป็ น เม็ ดสี ยู เ ม ลำนิ นหรื อ                       
ฟีโอเมลำนิน

กลไกกำรสร้ำงเม็ดสี

ดังนั น กำรยับยั งกำรท ำงำนของ
เอนไซม์ไทโรซีเนสจึงเป็นเป้ำหมำย
ของกำรท ำให้ผิวขำวขึ น

L-Tyrosine

L-DOPA

Dopaquinone

Pheomelanin
Yellow/red melanins

Eumelanin
Black/brown melanins

Tyrosinase

Tyrosinase



กลไกกำรสร้ำงเม็ดสี
นอกจำกนี้ ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระเป็นส่วนส ำคัญในกำรป้องกันหรือยับยั้ง
กำรเกิดผิวคล้ ำขึ้น เนื่องจำกกำรสัมผัสรังสี UV มีผลกระตุ้นให้เอนไซม์              
ไทโรซีเนสท ำงำนได้มำกขึ้นและท ำให้เมลำนินสร้ำงมำกขึ้น

ภำพจำก http://www.dodeden.com/2013/wp-content/uploads/2013/09/1344502139-300x300.jpg



ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันหรือรักษำกำรเกิดผิวคล้ ำจึงมีส่วนประกอบของ
สำรที่ให้ผลยับยั้งกำรสร้ำงเม็ดสี เช่น

• สำรที่มียับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซีเนส
• สำรที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ 
• สำรที่มีประสิทธิภำพป้องกันรังสี UV



สำรที่ท ำให้ผิวขำว (skin lightening agents)
1. สำรที่ยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนส เป็นกลุ่มสำรส่วนใหญ่ที่
ใช้ท ำให้ผิวขำว

2. สำรที่ยับยั้งกำรขนส่งเมลำนินสู่ผิวหนังช้ันนอก

3. สำรเร่งกำรผลัดเซลล์ผิว

4. สำรต้ำนอนุมูลอิสระ



1. สำรที่ยับยั งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนส
กำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสเป็นเป้ำหมำยหลักของกำรท ำให้ผิวขำวขึ้น 
ซึ่งมีสำรประกอบหลำยชนิดที่ท ำงำนผ่ำนกลไกนี้ แบ่งเป็น

1.1 สารประกอบกลุ่มควิโนน (Quinone-related compounds) 
เช่น ไฮโดรควิโนน อำร์บูตินและดีออกซอีำร์บูติน

1.2 สารประกอบที่ได้จากจุลชีพ เช่น กรดโคจิกและกรดอะซาเลอิก

1.3  สำรกลุ่มฟลำโวนอยด์ เช่น Aloesin Hydroxystilbene
derivatives และสำรสกัดจำกชะเอมเทศ



1.1 สารประกอบกลุ่มควิโนน 
• ไฮโดรควิโนน (1,4-dihydroxybenzene) 
เป็นสำรหลักของกลุ่มนี้ที่ใช้ในกำรรักษำในผู้ป่วยที่มี
กำรสร้ำงเม็ดสีมำกผิดปกติ แต่ถูกก ำหนดให้เป็นสำร
ห้ำมใช้ในเครื่องส ำอำงในประเทศไทย

สำรไฮโดรควิโนนในธรรมชำติพบในชำ ผลเบอร์รี 
เบียร์และกำแฟ โดยไฮโดรควิโนนนี จะจับกับ
เอนไซม์ไทโรซีเนสบริเวณที่ออกฤทธิ์  (active 
site) จึงยับยั งกำรท ำงำนของเอนไซม์



1.1 สารประกอบกลุ่มควิโนน 
• อำร์บูติน (arbutin)
เป็นอนุพันธ์ของไฮโดรควโินน (hydroquinone-O-ß-D-glucopzranoside) และ
พบในแครนเบอร์รี บลเูบอร์รี ข้ำวสำลีและลูกแพร์

อำร์บูตินใช้รักษำควำมผิดปกติจำกกำรสร้ำงเม็ดสีมำกเกินไป และมีควำมเป็น
พิษต่อเมลำโนไซต์น้อยกว่ำไฮโดรควิโนน เนื่องจากอาร์บูตินอยู่ในรูปไกลโคไซด์ 
ซึ่งน ้าตาลจะถูกก้าจัดออกไปก่อนจะจับกับเอนไซม์ไทโรซีเนส

http://3.bp.blogspot.com/-QNJtq0-PYsg/T3XMHRrkmzI/AAAAAAAAA10/UnGjzzCGVwI/s492/23-arbutin.jpg



1.1 สารประกอบกลุ่มควิโนน 
• ดีออกซอีำร์บูติน (deoxyarbutin)

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไฮโดรควิโนน อาร์บูตินและดีออกซีอาร์บูติน
พบว่าทั งสามชนิดมีผลยับยั งการท้างานของเอนไซม์ไทโรซีเนส แต่กระบวนการ
ยับยั งการแสดงออกของโปรตีนนั นไม่พบในไฮโดรควิโนนและอาร์บูติน แต่จะพบ
ในดีออกซีอาร์บตูินและพบความเป็นพิษต่อเมลาโนไซตต์่้า

เป็นอนุพันธ์ของอาร์บูตินที่ได้จากการสังเคราะห์
ซึ่งมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่า 



1. สำรที่ยับยั งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนส

ไฮโดรควิโนน 
ดีออกซอีำร์บูติน

อำร์บูติน



1.2 สารประกอบที่ได้จากจุลชีพ
• กรดโคจิก (kojic acid) 

เป็นสำรที่พบได้ในธรรมชำติ  ซึ่งเป็น hydrophilic fungal metabolite 
พบได้ในเชื้อรำ Acetobacter, Aspergillus และ Penicillium นิยมใช้ในกำร
รักษำฝ้ำ แต่มีผลเสียคือ เกิดผื่นแพ้สัมผัส ไวต่อสิ่งกระตุ้นและผื่นแดงได้



กำรออกฤทธิ์ของกรดโคจิกนั นเชื่อว่ำจะ         
คีเลตที่บริเวณอะตอมทองแดงที่ เป็น
บริเวณที่ออกฤทธิ์ของเอนไซม์ไทโรซีเนส



1.2 สารประกอบที่ได้จากจุลชีพ
• กรดอะซำเลอิก
(Azalaic acid, 1,7-heptanedicarboxylic acid) 

เป็นสำรอิ่มตัวที่มีหมู่คำร์บอกซลิจ ำนวนสองหมู่ พบได้ในข้ำวสำลี 
ข้ำวไรย์และข้ำวบำร์เลย์ พบในเชื้อยีสต์ Pityrosporum ovale
ใช้ในกำรรักษำสิว ผิวคล้ ำ จุดกระหรือจุดด่ำงด ำ 



1.3 สารกลุ่มฟลาโวนอยด์
สำรกลุ่มนี้ปัจจุบันมีกำรพิสูจน์เอกลักษณ์แล้วประมำณ 4,000 ชนิด 
อยู่ในกลุ่มสำรโพลิฟีนอล พบได้ในใบ เปลือกต้นและดอก นอกจำกนี้ยังมี
ฤทธิ์อื่น ๆ เช่น ต้ำนกำรอักเสบต้ำนไวรัส ต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนมะเร็ง 
เป็นต้น 

ฤทธิ์ในกำรลดกำรสร้ำงเม็ดสีน่ำจะมำจำก
ฤทธิ์ในกำรก ำจัดอนุมูลอิสระและกำรคเีลตที่
ต ำแหน่งของทองแดงในเอนไซม์ไทโรซีเนส



• Hydroxystilbene derivatives 
สำรในกลุ่มนี้ เช่น resveratrol ซึ่งพบในไวน์แดง 
ช่วยจะลดกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซีเนสและ
เอนไซม์บำงชนิดในขั้นตอนกำรสร้ำงเม็ดสี

• Aloesin

1.3 สารกลุ่มฟลาโวนอยด์

ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าออกฤทธิ์ผ่านการแย่ง
จับกับเอนไซม์ไทโรซีเนส นอกจากนี ยังยั งการท้างาน
ของเอนไซม์อื่น ๆ ในขั นตอนการสร้างเม็ดสีด้วย



• สำรสกัดจำกชะเอม (licorice extract)
สำรสกัดจำกชะเอมมีสำรส ำคัญชื่อกลำบริดิน 
(glabridin) มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ ง เ อ น ไ ซ ม์ ไ ท โ ร                   
ซีเนสและออกฤทธิ์ดูดกลืนรังสียูวีได้อีกด้วย

1.3 สารกลุ่มฟลาโวนอยด์

อย่ำงไรก็ตำมสำรกลุ่มฟลำโวนอยด์บำงชนิดก็เหนี่ยวน ำให้เกิดกำรสร้ำงเม็ดสีเพิ่มขึ น
เช่นเดียวกัน ได้แก่ 
• ฟลำโวนอยด์จำกพืชตระกูลส้ม เช่น naringenin เพิ่มกำรสร้ำงเม็ดสีและเพิ่ม

ประสิทธิภำพของเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเม็ดสี
• quercetin กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงเม็ดสีและเพิ่มประสิทธิภำพของเอนไซม์ไทโร

ซีเนส



สำรที่ท ำให้ผิวขำว (skin lightening agents)

1. สำรที่ยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนส เป็นกลุ่มสำรส่วน
ใหญ่ที่ใช้ท ำให้ผิวขำว สำรต้ำนกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซีเนสที่
ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ กรดโคจิก (kojic acid) อำร์บูติน (arbutin) 
และสำรสกัดจำกพืชชนิดต่ำงๆ 

2. สำรที่ยับยั งกำรขนส่งเมลำนินสู่ผิวหนังชั นนอก

3. สำรเร่งกำรผลัดเซลล์ผิว
4. สำรต้ำนอนุมูลอิสระ



2. สำรที่ยับยั งกำรขนส่งเมลำนินสู่ผิวหนังชั นนอก
การขนส่งเมลานินที่สร้างในเมลาโนไซต์ออกสู่ผิวหนังชั นนอก จะผ่าน
ทางเมลาโนโซม (เมลานิน+โปรตีน)



2. สำรที่ยับยั งกำรขนส่งเมลำนินสู่ผิวหนังชั นนอก
• Protease-activated receptor 2 (PAR-2) 

เป็นรีเซปเตอร์ที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซล ซึ่งใช้ในการขนส่งเมลาโนโซม เมื่อกระตุ้นการ
ท้างานของรีเซปเตอร์ชนิดนี จะท้าให้ผิวคล ้าขึ น  แต่หากยับยั งการท้างานจะท้าให้ผิว
มีสีที่อ่อนลง 

นมถั่วเหลืองและสารสกัดจากถั่วเหลืองสามารถยับยั้งการท างาน
ของรเีซปเตอร์นี้ จึงท าให้ผิวขาวขึ้น



2. สำรที่ยับยั งกำรขนส่งเมลำนินสู่ผิวหนังชั นนอก

• Niacinamide (วิตามินบี 3)
พบในยีสต์และพืชมีรำก 
วิตำมินบี 3 ยับยั้งกำรหลั่ง sebum ยับยั้งกำรเกิดผิวคล้ ำจำกแสงแดด กำรแดง
หรือริ้วรอย  โดยมผีลยับยั้งกำรขนส่งเมลำนินได้ 35-68%



3. สำรเร่งกำรผลัดเซลล์ผิว
สำรเร่งกำรผลัดเซลผิวที่ท ำให้ผิวขำวนั้นได้นั้น เกิดจำกกำรก ำจัดผิวหนัง
ชั้นนอกสุดที่มีเมลำนินสะสมอยู่มำก เช่น
• กรดผลไม้ (alpha hydroxyl acid, AHA) 
• กรดซำลิไซลิก
• กรดไขมันไลโนเลอิก 
• กรดวิตำมินเอ

นอกจำกฤทธิ์ในกำรก ำจัดผิวหนังชั้นนอกสุดแล้วยังยับยั้งกำรท ำงำน
ของเอนไซม์ไทโรซีเนสด้วย

ก่อน หลัง
ผลจำกกำรใช้กรดซำลิซลิิก

สัปดำห์ละ 1 ครั ง นำน 5 สัปดำห์



4. สำรต้ำนอนุมูลอิสระ
เมื่อผิวหนังถูกกระตุ้นด้วยรังสี UV จะท ำให้เกิดสภำวะเครียดและสร้ำง
reactive oxygen species ภำยในผิวหนัง ซึ่งเหนี่ยวน ำให้เกิดกำร
สร้ำงเม็ดสี นอกจำกนี้รังสี UV ยังกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดสีผ่ำนทำงเอนไซม์
ไทโรซีเนสอีกด้วย

สำรต้ำนอนุมูลอิสระที่
นิยมใช้ในเครื่องส ำอำงคือ 
วิตำมินอี วิตำมินซีและ
วิตำมินบี



1. องค์ประกอบของสีผิว

3. สำรที่ท ำให้ผิวขำว

แผนกำรเรียนรู้

4. ผลิตภัณฑ์รักษำฝ้ำ
5. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
6. กำรดูแลเมื่อเกิดผิวไหม้

2. กลไกกำรสร้ำงเม็ดสี



ผลิตภัณฑ์รักษำฝ้ำ
กำรเกิดฝ้ำมีกลไกเช่นเดียวกับกำรเกิดสีผิวที่เข้มขึ้น  นอกจำกนี้ ยังพบปัจจัยอื่นๆ 
ที่กระตุ้นกำรเกิดฝ้ำ เช่น
• หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มควำมไวต่อกำรตอบสนองของ Estrogen 

receptor ที่ผิวหนัง 
• กำรเกิดฝ้ำในหญิงวัยหมดประจ ำเดือน 
• ควำมผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมไทรอยด์ท ำงำนผิดปกติ เป็นต้น 
• ประวัตกิำรเกิดฝ้ำของบุคคลในครอบครัว
• กำรใช้เครื่องส ำอำงบำงชนิดหรือยำต้ำนลมชัก



กำรรักษำฝ้ำ
• กำรรักษำฝ้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้ผิวขำว เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งกำร

ท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซีเนส หรือยับย้ังกำรขนส่งเมลำนิน เป็นต้น 
• กำรใช้แสงเลเซอร์ในกำรรักษำ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลและปลอดภัยกับหญิง

ตั้งครรภ์ 
• กำรขัดผิวแบบ microdermabrasion 
• กำรฉีด tranexamic acid ลงบริเวณที่เป็นฝ้ำโดยตรง 
• กำรใช้ photodynamic therapy



ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ผิวหนังของคนเรำเมื่อสัมผัสกับแสงแดดในเวลำไม่นำน จะท ำให้เกิด
ผิวคล้ ำขึ้น (tanning) เนื่องจำกร่ำงกำยสร้ำงเม็ดสีเมลำนินมำปกป้อง
ผิวหนังมำกขึ้น

หำกได้ รับแสงแดดติดต่อกันนำนๆ                  
จะท ำให้ เกิดกำรอักเสบของผิวหนัง                
อย่ำงรุนแรงหรือเรียกว่ำอำกำรไหม้แดด 
(sunburn)ผิ ว หนั ง จ ะ เ ป็ น ร อ ยแด ง
เหมือนถูกเผำ
อำจมีอำกำรอื่นร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อำเจียน มีไข้ แก่ก่อนวัย มีริ้วรอย
เหี่ยวย่นและอำจท ำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้



รังสียูวีในแสงแดดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ชนิ ดหนึ่ งที่ มี ค ว ำมยำวคลื่ นประมำณ 
250-400 นำโนเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
รังสี UV-A (315-400 นำโนเมตร) และรังสี
UV-B (280-315 นำโนเมตร)

รังสใีนช่วงUV-B จะท ำให้ผิวหนังไหม้ แดง
และกระตุ้ นก ำร เกิ ดมะ เ ร็ ง ผิ วหนั ง                    
กำรพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรป้องกัน
แสงแดดนั้นมีหน่วยกลำงที่ ใช้คือ SPF 
(Sun protection factor) http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/1019358

8/Parents-of-sunburnt-children-should-be-referred-
to-social-services.html



ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
SPF =Sun Protective Factor

เป็นค่ำที่แสดงถึงประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่จะปกป้อง
แสงแดดได้เป็นจ ำนวนเท่ำของควำมสำมำรถในกำรป้องกันแสงแดดของ
ผิวหนังขณะที่ยังไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์

ตัวอย่ำงเช่น ครีมกันแดดยี่ห้อ A มีค่ำ SPF60 หมำยถึง          
มีควำมสำมำรถในกำรป้องกันแสงแดดเป็น 60 เท่ำ             
ของผิวหนังขณะที่ยังไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์ หำกผิวหนัง
สำมำรถป้องกันแสงแดดได้ 15 นำที เมื่อทำครีมกันแดดนี  
จะป้องกันแสงแดดได้นำน 900 นำที ซึ่งเท่ำกับ 15 ชั่วโมง



กำรทำผลิตภัณฑ์กันแดดเพียงครั้งเดียว ไม่สำมำรถครอบคลุมระยะเวลำ
ป้องกันแสงแดดได้ตรงตำมค่ำจำกกำรค ำนวณ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำง ๆ 
เข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่น

• กำรขับเหงื่อ กำรเช็ดออกหรือกำรดูดซึมเข้ำสูผ่ิวหนัง 
• กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่ำ SPF เพิ่มขึ น 1 เท่ำตัวไม่ได้หมำยถึง

ประสิทธิภำพกำรป้องกันรังสี UV เพิ่มขึ น 1 เท่ำตัวด้วย 
• ควรค ำนึงถึงกิจกรรมที่ท ำหรอืสถำนที่ด้วย เช่น กำรว่ำยน  ำ ออกก ำลังกำย 

อำจต้องทำผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดบ่อยครั งขึ น

ดังนั้นควรทำผลิตภัณฑ์ที่มี SPF ต่ ำแต่ทำบ่อยครั้งจะดีกว่ำกำรทำ
ผลิตภัณฑ์ที่มี SPF สูงเพียงครั้งเดียว



ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
เนื่องจำกรังสี UVB เป็นรังสีที่ท ำให้ผิวหนังไหม้แดง จึงมีกำรศึกษำ
ปริมำณกำรดูดซับรังสี UVB ของค่ำ SPF ต่ำงๆ ดังนี้

ค่ำ SPF ปริมำณกำรดูดซับรังสีUVB (%)

2 50.0

4 75.0

8 87.5

15 93.3

20 95.0

30 96.7

50 98.0

ผลิตภัณฑ์ที่มีค่ำ SPF สูง มักท ำให้ผิว
มัน เหนอะหนะและมีรำคำแพง 
นอกจำกนี้กำรมีเหงื่อออกจะท ำให้
ประสิทธิภำพของครีมกันแดดลดลง 
จึงแนะน ำให้ใช้ครีมกันแดดที่มีค่ำ 
SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป



ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
รังสี UV-A ท ำให้ผิวคล้ ำ ท ำลำยคอลลำเจน ส่วนรังสี UV-B ท ำให้ผิวไหม้
แดง  ค่ำกำรป้องกันรังสี UV-B คือ SPF (Sun Protection Factor) ส่วน
ค่ำกำรป้องกันผิวคล้ ำคือ ค่ำ PA (Protection Grade of UVA system)
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ PA+ ถึง PA++++

ระดับกำรป้องกัน ระดับกำรป้องกันผิวคล้ ำ
PA+ 2 ถึง <4 เท่ำ
PA++ 4 ถึง <8 เท่ำ
PA+++ 8 ถึง < 16 เท่ำ
PA++++ ≥ 16 เท่ำ



กำรดูแลเมื่อเกิดผิวไหม้
• ควรประคบน้ ำเย็นหรือน้ ำเกลือเย็นอย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อวัน เพื่อลดอำกำรปวด

และบวม 
• ควรดื่มน้ ำให้เพียงพอเพ่ือป้องกันกำรเสียน้ ำและคืนควำมชุ่มชื้นให้กับร่ำงกำย 
• ทำผลิตภัณฑใ์ห้ควำมชุ่มชื้นผิว เช่น ว่ำนหำงจระเข้ น้ ำมันโจโจบ้ำหรือวิตำมินอี 

• หลีกเลี่ยงกำรใช้พวกไขมันต่ำง ๆ เช่น Petrolatum, butter 
หรือขี้ผึ้งต่ำง ๆ ที่ท ำให้เกิดควำมเหนียวเหนอะหนะ 

• กำรรับประทำนยำแก้ปวด แก้อักเสบในช่วงแรกที่เกิดกำรไหม้ 
• อำจใชค้รีมสเตียรอยด์เพื่อลดกำรอักเสบ
• หำกเกิดตุ่มน้ ำ เมื่อตุ่มน้ ำแตกออกควรตัดแต่งผิวหนังที่ตำยออก

แล้วทำครีมที่ผสมยำต้ำนจุลชีพ



ขอบคุณค่ะ


