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วิธีป้องกันการเกิดฝ้ าในระหว่ างตั้งครรภ์ (孕期黄褐斑防治 )
เมื่อกล่าวถึงเรื่ องของผิวพรรณความสวยความงามของผูห้ ญิงในระหว่างการตั้งครรภ์ มักมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนในขณะที่ต้ งั ครรภ์ ทํา
ให้ผวิ พรรณบางส่ วนเกิดฝ้ า กระ จุดด่างดํา ผิวพรรณหมองคลํ้าได้ ผูห้ ญิงในขณะที่ต้ งั ครรภ์ภมู ิคุม้ กันของผิว
ลดลงซึ่ งทําให้ง่ายต่อการกระทบต่อสิ่ งเร้าภายนอก ในศาสตร์ การแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเกิดจากพลังลมปราณ
(ชี่)ของไตและม้ามไหลเวียนได้ไม่คล่องตัว ทําให้เกิดการอุดกั้นของพลังลมปราณ(ชี่)และเลือด ซึ่ งเป็ น
สาเหตุทาํ ให้การเกิดฝ้ า กระ จุดด่างดํา ผิวพรรณหมองคลํ้า ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก ซึ่ งมีวิธี
ป้ องกันง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. กีวี (猕猴桃)
กีวีได้รับการยกย่องว่าเป็ น ราชาของผลไม้ ซึ่ งวิตามินซี ในกีวีมี
บทบาทสําคัญสามารถช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสี และลดการก่อตัวของเมลา
นินบนผิวที่เป็ นสาเหตุการก่อตัวของฝ้ าได้
ข้ อควรระวัง：ในศาสตร์ การแพทย์แผนจีนเชื่อว่า กีวี (猕猴桃) มี
รสเปรี้ ยว หวาน ฤทธิ์เย็น ไม่เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีลกั ษณะอาการปวด
หน่วงๆ ที่ทอ้ ง ชอบให้กดหรื อชอบใช้อะไรอุ่นๆ มาประคบแล้วรู ้สึกดี
ขึ้น หรื อมีอาการปวดท้องทุกครั้งหลังจากทานอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการ
รับประทานกีวี (猕猴桃) เนื่องจากฤทธิ์เย็นของกีวี เมื่อรับประทาน
แล้วทําให้รู้สึกไม่สบายท้องและทําให้ทอ้ งเสี ยได้
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2. มะเขือเทศ (西红柿)
มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซี ที่สามารถช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสี
และลดการก่อตัวของเมลานิลบนผิวที่เป็ นสาเหตุการก่อตัวของฝ้ าได้ท้งั ยัง
ช่วยให้ผวิ ดูขาวใสอมชมพูแลดูเปล่งปลัง่ มีชีวิตชีวามากยิง่ ขึ้น ควร
รับประทานมะเขือเทศ (西红柿) หลังจากที่รับประทานอาหาร
ข้ อควรระวัง：ในศาสตร์ การแพทย์แผนจีนเชื่อว่ามะเขือเทศ (西红
柿) มีรสเปรี้ ยว หวาน ฤทธิ์ ค่อนข้างเย็น ควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน
มะเขือเทศ (西红柿) ในขณะที่ทอ้ งว่างเนื่องจากมะเขือเทศ (西红
柿) มีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นทําให้มีอาการปวดท้อง
3. มะนาว(柠檬)

มะนาวมีคุณสมบัติช่วยป้ องกันดูแลผิวพรรณทําให้ผวิ พรรณ
แลดูเรี ยบเนียนขาวใสเปล่งปลัง่ ช่วยลดการเกิดฝ้ า กระ จุดด่างดํา
ผิวพรรณหมองคลํ้าได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากในมะนาวมีท้งั วิตามินซี สูง
ซึ่ งเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเกิดริ้ วรอยบนใบหน้าทั้ง
ยังช่วยให้ผวิ กระชับเต่งตึงแลดูเรี ยบเนียนอ่อนกว่าวัยรวมทั้งกรดซิ
ตริ คซึ่ งมีคุณสมบัติช่วยบํารุ งผิวพรรณและมะนาวยังช่วยลดอาการ
อาเจียนสําหรับหญิงตั้งครรภ์ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
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4.ถัว่ เหลือง(黄豆)

ถัว่ เหลืองได้รับการขนานนามว่า ราชาแห่ งถัว่ ซึ่ งอุดมไป
ด้วยโปรตีนและวิตามินอีสูงซึ่ งช่วยยับยั้งการเสื่ อมสภาพของผิวทั้ง
ยังช่วยชะลอความแก่ของผิวก่อนวัยอันควร ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้ า
กระ จุดด่างดํา ผิวพรรณหมองคลํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ใน
ศาสตร์ การแพทย์แผนจีนเชื่อว่าถัว่ เหลือง (黄豆) มีรสหวาน ซึ่ งมี
คุณสมบัติสามารถบํารุ งการทํางานของม้ามและช่วยปรับสมดุลพลัง
ลมปราณในร่ างกายได้เป็ นอย่างดี

5.นม(牛奶)

นมวัวมีคุณสมบัติช่วยบํารุ งผิวพรรณรักษาความชุ่มชื่นเรี ยบ
เนียนสดใสเปล่งปลัง่ ทําให้ผวิ พรรณเต่งตึงกระชับอยูเ่ สมอทั้งยังช่วย
ทําให้เซลล์และเนื้อเยือ่ ต่างๆ ในทุกส่ วนของร่ างกายทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ในศาสตร์ การแพทย์แผนจีนเชื่อว่านมวัว (牛奶) มี
รสหวาน ซึ่ งมีคุณสมบัติสามารถบํารุ งเลือดช่วยในการเติมเต็มสาร
นํ้าในร่ างกายและช่วยปรับสมดุลการทํางานของปอดและกระเพาะ
อาหารในร่ างกายได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ควรให้
ความสําคัญในการเลือกรับประทานเป็ นอย่างมาก
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