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ผิวแห้งและครีมบำรุงผิว
ผิวแห้งเป็นลักษณะผิวที่พบบ่อย เป็นผิวที่ไม่ค่อยดูดซับความชื้น มีการระบายความชื้นที่เป็น
ธรรมชาติออกไปเร็วมาก สังเกตจะพบว่าในฤดูหนาวอาการจะกาเริบมากขึ้น โดยผิวจะแห้งมาก ทาให้มี
อาการคัน และอาจพบลักษณะตกสะเก็ดร่วมด้วย ในผู้สูงอายุพบอาการผิวแห้งได้บ่อยมาก บางรายคันมาก
มักจะเกาจนผิวเกิดการอักเสบมีตุ่มน้าใส บางรายเกามากจนมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
ผิวแห้งอาจพบเป็นทั้งตัว หรือเป็นหย่อม ๆ
สาเหตุเกิดจากการที่ต่อมไขมันทางานลดน้อยลง
เนื่องจากอายุที่มากขึ้น โดยบางครั้งพบว่าผู้สูงอายุมักมี
อาการผิวแห้งร่วมกับโรคทางพันธุกรรม และนอกจากมี
อาการคันแล้ว คนที่ผิวแห้งยังมีโอกาสเกิดฝ้า กระง่าย
กว่าปกติ แต่ก็มีข้อดีคือ บริเวณใบหน้ามักไม่พบรูขุมขน
มีลักษณะโตขึ้นเหมือนกับที่พบในคนผิวมัน
โดยปกติการที่ผิวพรรณแลดูสดใส ไม่แห้งมาก
เกิดจากการมีสารประกอบคือ น้าและน้ามันอยู่ใน
ปริมาณที่พอเพียง ดังนั้น ถ้าร่างกายเกิดการขาดน้าไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด ก็สามารถทาให้เกิดการสูญเสียน้าทาให้
ผิวแห้งและในภาวะปกติ ‘ต่อมซีเบเซียส’ จะผลิตไขมัน
ออกมาเคลือบผิวหนังเพื่อป้องกันไม่ให้น้าระเหยออก
มากเกินไป
สำเหตุที่ร่ำงกำยขำดนำ
การขาดอาหารและน้า
ร่างกายได้รับความร้อนหรือถูกแดดจัด ๆ เผา ก็ทาให้เกิดการสูญเสียน้า ทาให้ผิวแห้งได้
การล้างหน้าและการอาบน้าด้วยน้าร้อน
การใช้สบู่ชนิดแรงขัดถูตัวอย่างแรง
ทั้งหมดนี้ทาให้ร่างกายสูญเสียไขมัน ผิวหนังจึงแห้งและระคายเคืองได้ง่าย จึงเป็นที่มาของการใช้สาร
หรือครีมที่ให้ความชุ่มชื้น ครีมบารุงผิว มอยส์เจอร์ไรเซอร์ (Moisturizer) เพื่อถนอมผิวพรรณนั่นเอง
ครีมบำรุงผิว (Moisturizer)

ครีมบารุงผิวทาหน้าที่ให้ความชุ่มชื้น ป้องกันไม่ให้ผิวหนังสูญเสียน้า บางชนิดอาจมีคุณสมบัติพิเศษ
คือ สามารถดูดซึมน้าให้ผิวหนังได้
บางท่านอาจจะสงสัยว่า ‘ลูบริแคนด์’(Lubricant) และ ‘อีมอลเลียนต์’(Emollient) เหมือนกับครีมบารุง
ผิวหรือไม่
คาตอบคือ ทั้งหมดเป็นสารซึ่งทาให้ผิวหนังชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม และเรียบ ทาให้ผิวพรรณเต่งตึง ซึ่ง
ปัจจุบันครีมเหล่านี้ก็มีราคาแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแรงโฆษณาของบริษัท ถ้าต้องใช้งบโฆษณามาก
ราคาก็จะแพงเป็นเงาตามตัว เพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกใช้ควรเลือกใช้ที่เหมาะสมกับตนเอง และราคาไม่แพง
เกินไป
มีคาถามว่า เราไม่ต้องใช้ครีมบารุงผิวได้ไหม ใช้พวกน้ามันทาตามตัวจะได้ไหม คาตอบคือได้ครับ
เพราะว่าในสมัยโบราณ เขาก็ใช้น้ามันมะกอกหรือพวกน้านมทาบารุงผิวพรรณ แม้แต่พระนางคลีโอพัตรา
ในภาพยนตร์ยุคอียิปต์โบราณ ท่านคงจาได้ว่าเธออาบน้านมซึ่งน้านมจะมีส่วนประกอบของไขมัน ไขมันจะ
เคลือบตามผิวป้องกันไม่ให้น้าระเหยออกจากผิวเช่นกัน แต่การอาบน้านมดูจะยุ่งยาก สิ้นเปลือง และไม่
สะดวก ปัจจุบันนี้จึงได้มีการใช้ครีมซึ่งได้ผลดี สะดวก และไม่เลอะเทอะ ครีมดังกล่าวประกอบด้วยน้า
น้ามัน และตัวกระจายซึ่งจะทาให้น้าและน้ามันรวมตัวกัน
ชนิดของครีม
ครีมหรือโลชั่นที่ใช้มี 2 ชนิดคือ
ครีมชนิดที่มีน้ำเป็นตัวหลัก ครีมชนิดนี้จะล้างออกได้ง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึ่งมักใช้เวลา
กลางวันและใช้ในคนผิวปกติ
ครีมชนิดที่ใช้น้ำมันเป็นตัวหลัก ซึ่งล้างออกยาก ทาแล้วเหนอะหนะ แต่จะทาให้ปริมาณน้าในบริเวณ
ผิวเพิ่มขึ้นได้มากและอยู่นานกว่า จึงนิยมใช้ในคนผิวแห้งมาก ๆ และคนสูงอายุ มักไม่นิยมใช้ในคนผิว
ธรรมดา
มีการสรุปวิธีทดสอบง่าย ๆ เพื่อแยกโลชั่นกับครีมว่ามีอัตราส่วนของน้าและน้ามันเป็นอย่างไร โดย
ให้นาเอาครีมและโลชั่นดังกล่าวทาบริเวณผิวและลูบไล้ ถ้าพบว่าผิวหนังรู้สึกเย็นแสดงว่ามีน้าเป็น
องค์ประกอบสาคัญ แต่ถ้ามีน้ามันเป็นองค์ประกอบสาคัญจะรู้สึกอุ่น และบริเวณผิวหนังจะเป็นเงาใส
เนื่องจากน้ามันที่ฉาบเคลือบผิวหนัง
โดยสรุปครีมทาผิวประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้าและน้ามัน ซึ่งอาจเป็นน้ามันพืช น้ามันสัตว์ ขี้ผึ้ง หรือ
สารสังเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นน้ามัน น้ามันจากเกลือแร่ นอกจากนั้นจะมีตัว ‘อีมัลซิฟาย’ (ตัวกระจาย) ซึ่ง
ทาหน้าที่ทาให้น้าผสมกับน้ามันเป็นเนื้อเดียวกัน และมักจะมีสารที่ใส่เพิ่มเติมคือ ยากันบูด น้าหอม สารกัน
การเกิดออกซิเดชั่น ซึ่งทาให้ครีมมีอายุการใช้งานนานขึ้น แต่ข้อเสียคือสามารถทาให้เกิดการแพ้ระคายเคือง
ได้

นอกจากนั้นอาจมีการเติมสารอื่น ๆ ลงไป แล้วโฆษณาออกมาเป็นจุดเด่นของครีมชนิดนั้น เช่น อาจ
ใส่คอลลาเจน วิตามิน อี วิตามิน เอ วิตามิน ซี ฮอร์โมน อะโลเวรา (ว่านหางจระเข้) ฟอสโฟไลปิด เลซิติน
เอ็มพีเอส ไลโพโซม เซราไมด์ อีลาสติน กรดแล็กติก กรดไกลโคลิก ยูเรีย ลาโนลีน คิวเท็น เป็นต้น ซึ่งสาร
ต่าง ๆ เหล่านี้บางชนิดพบว่าก่อให้เกิดการแพ้แบบระคายเคืองได้ โดยอาจมีอาการคันยิบ ๆ โดยไม่มีผื่นให้
เห็น หรืออาจทาให้เกิดการแพ้ เป็นผื่นสีแดง เป็นขุย มีน้าเหลือง
ถ้ามีอาการดังกล่าวอาจต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าแพ้สารชนิดใด โดยอาจนาเอา
ภาชนะที่บรรจุครีมไปให้แพทย์ดู เพราะว่าจะมีการบอกส่วนประกอบของครีมข้างภาชนะที่บรรจุครีมเพื่อ
แพทย์จะได้ทดสอบ และเมื่อทราบว่าแพ้อะไรก็จะได้เลือกซื้อและไม่ใช้ครีมที่ทาให้เกิดอาการแพ้ดังกล่าว
ปัจจุบันมีการโฆษณาถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งโฆษณาว่าสามารถให้ความชุ่มชื้น โดยปราศจากน้ามัน
(Oil free) โดยพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีน้ามันเป็นส่วนประกอบ มีแต่สารให้ความชุ่มชื้น (Humectant)
เช่น กลีเซอรีน และใช้น้ามันสังเคราะห์ สารพวกนี้ก่อให้เกิดความมัน และกระตุ้นให้เกิดสิวได้ ดังนั้นคนที่
เป็นสิวอาจต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น และอย่าหลงเชื่อคาโฆษณาจนไม่คานึงถึงผิวหน้าของเรา
ครีมบารุงผิวที่มีความมันมาก ๆ เนื้อข้น ๆ ก็ไม่ควรใช้บริเวณผิวหน้าของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่ก่อน
และอย่าหลงเชื่อคาโฆษณาของครีมบารุงผิวที่บอกว่า ครีมจะซึมลึกไปออกฤทธิ์ในชั้นใต้ผิว เพราะไม่เป็น
ความจริง และไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด เพราะว่าความแห้งเกิดขึ้นเฉพาะผิวชั้นนอกสุดของผิวหนังเท่านั้น
เพราะฉะนั้นใช้ครีมที่ให้ความชุ่มชื้นและออกฤทธิ์เฉพาะผิวนอกสุดก็เพียงพอแล้วครับ และอย่าดูแต่เพียง
ราคา ครีมราคาถูกบางครั้งอาจเป็นครีมทาผิวหน้าที่ดีก็ได้
ในช่วงที่อากาศหนาวมาก ผิวหนังจะยิ่งแห้ง อาจต้องหาครีมบ่อยขึ้น และถ้าอากาศเริ่มร้อนอาจต้องใช้
ครีมในปริมาณลดลง นอกจากนั้นอาจต้องเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยบางอย่าง เช่น อาบน้าและฟอกสบู่ให้น้อยลง
ควรใช้สบู่อ่อน อย่าอาบน้าร้อนเพราะว่าการกระทาเช่นนี้จะทาลายไขมัน ทาให้ผิวแห้งมากขึ้น และเมื่อ
อาบน้าเสร็จใหม่ ๆ ควรรีบทาครีมบารุงผิว เพราะน้าที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังจะดูดครีมที่ทากักเก็บไว้ทาให้
เกิดความชุ่มชื้นได้
ครีมบารุงผิวซึ่งให้ความชุ่มชื้นตามบริเวณที่ต่าง ๆ ของร่างกายปัจจุบันได้มีการผลิตออกมาให้ใช้กับ
ผิวหนังเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น ครีมทำริมฝีปำก ซึ่งนอกเหนือจากลบรอยย่น รอยแตกของริมฝีปากแล้ว
ยังใส่สารที่ทาให้ลิปสติกติดแน่น ไม่ซึมออกมาเปรอะนอกริมฝีปาก ครีมทำรอบดวงตำ ซึ่งแก้ไขรอยเหี่ยวย่น
เล็ก ๆ รอบดวงตา ครีมทำกลำงคืน (Night Cream) ซึ่งพวกนี้มีส่วนประกอบที่มีน้ามันเป็นตัวหลัก
ทั้งหมดนี้มีผลในแง่เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง ฉะนั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผิว ตาม
สภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม เพราะว่าผิวหนังของเราบางครั้งบางสภาวะ อาจไม่จาเป็นต้องใช้พวกมอยส์เจอร์
ไรเซอร์ซึ่งให้ความชุ่มชื้นมากมายอะไรนัก และอย่าไปทุ่มเทเงินทองจานวนมากเพื่อซื้อครีมตามโฆษณาที่
อ้างว่าลบรอยย่นได้ผลชะงัด

การที่จะมีผิวสวยสดใสได้ ไม่ใช่อยู่ที่ครีมอย่างเดียว อาหาร การหลีกเลี่ยงแสงแดด การดูแลผิวพรรณที่
ถูกต้อง เช่น การรักษาความสะอาด การเลือกใช้เครื่องสาอางให้เหมาะสม โดยคานึงถึงราคายุติธรรม สภาพ
ผิวพรรณ การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ควบคุมอารมณ์อย่าให้เครียด รวมทั้งการออกกาลังกาย ทั้งหมด
คือสิ่งที่สาคัญมากในการรักษาผิวพรรณอย่างถูกวิธีครับ

