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“ซีม่าโลชั่น” ทาข้อศอกและหัวเข่าแล้วขาวขึ้นจริงหรือ?
ค่านิยมเรื่อง “ความขาว” กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายหญิง และปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อกลุม่ คนเหล่านีเ้ ป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นสื่อทีวี สื่อโฆษณาตามโซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวสารพัด
ที่เน้นเรื่องการทาให้ผิวขาวได้ในเวลาอันรวดเร็ว ล้วนเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคอยากลอกเลียนแบบ อยากใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตาม
ทาให้เกิดการรีวิวผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “รีววิ ซีม่าโลชั่น ลอกหัวเข่า ดีจริง!!!”
จากเว็ปไซต์พันทิป สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกมากมาย หลายหลายประเภทที่ลา่ สุดมีกระทู้
ล่าสุดมีกระทูแ้ นะนาการใช้ซีม่าโลชั่นในการลอกหนังผิวบริเวณข้อศอก/หัวเข่า
โดยระบุขั้นตอน วิธีการทา ระยะเวลาในการลอกของผิวหนัง แสดงรูปก่อนและหลังทาอย่าง
ชัดเจน เพื่อต้องการให้เซลล์ผิวหนังเกิดการหลุดลอก และทาให้ขาวขึ้น จนเกิดการลอกเลียน
แบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทาให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พงึ ประสงค์เกิดขึ้น เป็นที่มาของ
กระทูอ้ ่นื ๆ ตามมา เช่น “ซีม่าโลชั่น หัวเข่าด้าน แต่ทาไมของเรา ผิวมันไหม้ๆ”
“มีใครใช้ซีม่าโลชั่น ทาหัวเข่าแล้วดาขึ้นมั้ยค่ะ ช่วยด้วย”
ทั้งนี้ ในผู้ใช้บางราย พบว่าทาให้เกิดอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น ผิวไวต่อแสงแดด เกิดอาการระคายเคืองได้งา่ ยเนื่องจาก
ผิวชัน้ นอกสุดถูกลอกออกไป สีผิวไม่สม่าเสมอ และหลังจากการอักเสบทาให้สีผิวบริเวณนัน้ คล้าขึ้น ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรทา
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดก่อนการใช้ เพื่อป้องกันการใช้ยาผิดวิธี
ทาไมซีม่าโลชั่นถึงทาให้เกิดการหลุดลอกของผิวหนัง?
ส่วนประกอบสาคัญของซีม่าโลชั่น มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ จึงทาให้เกิดการหลุดลอกของผิวหนังชัน้ นอกสุดบริเวณที่ทาจึงเกิด
ความเข้าใจผิดในการใช้ซีม่าโลชั่น เพื่อลอกผิวบริเวณข้อศอก/เข่าให้ขาวขึน้
ซีม่าครีม และซีม่าโลชั่น ต่างกันอย่างไร?
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดมีชื่อที่คล้ายกัน จึงอาจทาให้ผู้บริโภคเกิดความสันสนและอาจทาให้ใช้ยาผิดได้ สรุปความ
แตกต่างของซีม่าครีมและซีม่าโลชั่นไว้ในตารางด้านล่าง

ซีม่าครีม

ซีม่าโลชั่น

ตัวยาสาคัญคือ
-คลอไตรมาโซล
(Clotrimazole 1%)

ตัวยาสาคัญคือ
-กรดซาลิซลิ กิ (Salicylic acid 11.8%)
-เรซอซินอล (resorcinol 3.8%)
-ฟีนอล (phenol 0.825%)

ยาฆ่าเชื้อรา
ทาแล้วไม่ทาให้เกิดอาการแสบและการระคายเคือง

ตัวยามีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ เหมาะจะใช้กับผิวหนังที่หนา
ไม่มีแผลเปิด เนื่องจากทาให้แสบและระคายเคือง

ใช้รักษาโรคน้ากัดเท้าหรือฮ่องกงฟุต ติดเชือ้ รา โรคกลาก และโรค
เกลื้อน โดยทาบริเวณที่เป็นวันละ 2-3 ครัง้
ใช้รักษาการติดเชื้อราร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรีย รักษาโรคผิวหนัง
เช่น อาการคัน ผิวหนังอักเสบ ต่อมไขมันอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โดย
ทาบริเวณที่เป็นวันละ 1-2 ครัง้
ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการทาใกล้บริเวณดวงตาและเนื้อเยื่ออ่อน
จัดทำโดย นสภ ธัญรดำ กุลนำ รหัส 53230145 นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ฝึกปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรมด้ำนสำรสนเทศทำงยำ ผลัด 3
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ดร.ภญ. นทพร ชัยพิชิต
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การผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติ
โดยธรรมชาติของผิวหนังจะมีการผลัดเซลล์ทุก 3 สัปดาห์ แต่เมื่ออายุมากขึน้
ความสามารถและประสิทธิภาพการแบ่งตัวของเซลล์ผวิ จะลดลง เซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วมักจะไม่
ยอมหลุดลอกไปง่ายๆ และจะเกาะรวมกันไม่ยอมให้เซลล์ผวิ ใหม่ขนึ้ มาทดแทน ร่วมกับมีปัจจัย
กระตุน้ เช่น แสงแดดและมลภาวะ จึงทาให้ผิวหนังบริเวณต่างๆหมองคล้ามากขึ้น

นวัตกรรมการผลัดเซลล์ผิวในปัจจุบัน
วิวัฒนาการทางการแพทย์มกี ารใช้อุปกรณ์ และสารเคมี เพื่อช่วยกระตุน้ ผิวหนังมีการผลัดเซลล์ได้ดขี นึ้ โดยการผลัดเซลล์ผวิ
โดยใช้อุปกรณ์ช่วย (Physical peeling) เช่น การทา Dermabrasion จะผลัดเซลล์ผิวลงลึกถึงชัน้ หนังแท้ (Dermis) ดังนัน้ โอกาสที่
จะเกิดผลข้างเคียงจากแผลเป็นจึงสูงมาก วิธีนจี้ ึงต้องอยูใ่ นความดูแลโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วน
การผลัดเซลล์ผวิ โดยใช้สารเคมี (Chemical peeling) เป็นการนาสารเคมีมาช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวหนังให้หลุดลอกได้งา่ ยขึน้
จากนั้นร่างกายก็จะเร่งขบวนการซ่อมแซม ทาให้เกิดผิวหนังใหม่ตามมา ผลที่ได้คอื ผิวจะเรียบเนียน ขาวใส โครงสร้างผิวดีขนึ้ ทั้งริว้
รอยและร่องผิวก็ตื้นขึน้

วิธีช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยธรรมชาติบาบัด
☻ สูตรที่ 1 น้ำตำลผสมน้ำมันมะกอก

ผสมนำตำลและนำมันมะกอกในปริมำณที่เท่ำกัน นำมำขัดวนที่ผิวประมำณ 5 นำทีแล้วล้ำงด้วยสบู่
อ่อนๆ ตำมด้วยนำสะอำด
☻ สูตรที่ 2 มะนำวผสมน้ำผึง
บีบนำมะนำว 1 ลูกผสมกับนำผึง 1 ช้อนโต๊ะ นำมำพอกไว้ 20 นำที
แล้วล้ำงออกด้วยนำสะอำด ช่วยทำให้ผิวดูกระจ่ำงใส
☻ สูตรที่ 3 ขมินผสมนำ้ ผึงและนมสด

ผสมขมิน นำผึง และนมสดในปริมำณที่เท่ำกัน คนจนเป็นเนือครีมข้น ทำทิงที่ผิวหนังไว้อย่ำงน้อย
20 นำที หลังจำกนันถูเบำๆ 2 นำทีแล้วล้ำงออกด้วยนำสะอำด จะเพิ่มควำมกระจ่ำงใสและบำรุงผิว
ให้ชุ่มชืน

☻ สูตรที่ 4 ว่ำนหำงจระเข้

นำว่ำนหำงจระเข้หั่นเอำเฉพำะส่วนที่วุ้น พอกบนเข่ำและศอกประมำณ 30 นำที
จะช่วยเพิ่มควำมชุ่มชืน ลดควำมหยำบกร้ำน และทำให้ผิวดูสดใสขึนมำ
ค้ำแนะน้ำส้ำหรับประชำชน
กำรผลัดเซลล์ผิวอำจได้ผลแตกต่ำงกันทังนีขึนอยู่กับสภำพของผิวหนัง รวมทังและกำรดูแลรักษำ
ผิวพรรณของแต่ละบุคคล เบืองต้นอำจเลือกใช้วิธีธรรมชำติที่มีควำมปลอดภัย สำมำรถท้ำเองได้ง่ำยๆที่
บ้ำน แม้จะเห็นผลช้ำ แต่เป็นวิธีที่มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค หำกยังไม่เห็นผล ควรปรึกษำแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชำญเพื่อผลกำรรักษำที่ดีและป้องกันโอกำสที่จะเกิดผลข้ำงเคียงตำมมำ
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