
K2L SKIN CLEAR CREAM 

เคทูแอล สกนิ เคลยีร์ ครีม 

ผลิตภณัฑบ์  ำรุงผวิหนำ้ (แอคเน่ สกิน) 
 

ผลิตภณัฑบ์  ำรุงฟ้ืนฟูผวิผูท้ี่มีปัญหำสิว ช่วยลดกำรอกัเสบ ลดกำรอุดตนัของสิว ป้องกนักำรเกิดสิว

ใหม่ ควบคุมควำมมนั ดว้ยส่วนผสมของ Tree Tea Oil ช่วยกระชบัรูขมุขน ให้ผวิเนียนนุ่ม ชุ่มช้ืนขึ้น พร้อม

ดว้ย Vitamin B3 ท  ำงำนควบคู่กบั Hyaluronate ช่วยชะลอร้ิวรอยในผิวหนงั ช่วยท ำใหผ้ิวขำว มีสีผิว

สม ่ำเสมอ และสร้ำงควำมชุ่มช้ืนใหผ้วิ ช่วยลดกำรสร้ำงอนุมูลอิสระและช่วยกรองรังสี UV ได ้

ส่วนประกอบ : AQUA, GLYCERIN, ISOHEXADECANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 

SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, 

POLYSORBATE 80, NIACINAMIDE, BUTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, 

BACILLUS/SOYBEAN/FOLIC ACID FERMENT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, 

PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, MELALEUCA ALTERNIFOLIA 

LEAF OIL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, TETRASODIUM EDTA. 

วิธีใช้ : ทำทัว่ใบหนำ้ เชำ้-เยน็ 

ค ำเตือน : ควรทดสอบอำกำรแพก่้อนใช ้ 

เลขที่ ใบรับแจ้ง : 10-1-6010054742 

 

 

 

 

 

 

 

 



Active Ingredients 

NIACINAMIDE  

VITAMIN B3 
 

 

 

Vitamin B3 หรือ Niacinamide เพิม่ควำมชุ่มช้ืนใหก้บัผวิ ชะลอร้ิวรอย เม่ือผวิเกิดร้ิวรอยและเร่ิม

สูญเสียควำมยดืหยุน่ เป็นกำรเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนที่บอกถึงควำมเส่ือมชรำของผวิหนงั สำเหตุหลกั ๆ มำ

จำกกำรสร้ำง collagen และ elastin ใน fibrobrast นอ้ยลงเร่ือย ๆ วธีิชะลอร้ิวรอยที่แนะน ำกนัมำกก็คือ 

กระตุน้กำรสร้ำง fibrobrast และป้องกนัไม่ใหโ้ครงสร้ำงเสน้ใย collagen ถูกท ำลำย 

Niacinamide เป็นสำรหน่ึงที่พบวำ่สำมำรถช่วยเพิม่ fibrobrast และ collagen จึงเป็นสำรที่ใชช่้วย

ชะลอร้ิวรอยในผวิหนงั ช่วยท ำให้ผวิขำว และมีสีผวิสม ่ำเสมอ แสงแดดเป็นสำเหตุหลกัอนัหน่ึงที่ท  ำใหเ้กิด

กำรสร้ำงเม็ดสีในผวิหนงัมำกกวำ่ปกติ (hyperpigmentation) โดย Melanocyte จะผลิต Melanosome ซ่ึงมี 

melanin อยูภ่ำยใน แลว้ปล่อยเขำ้ไปใน keratinocyte ที่อยูร่อบ ๆ จำกนั้น keratinocyte ที่เคล่ือนสู่ผวิชั้นบน

ของหนงัก ำพร้ำ ไม่มีเม็ดสีทีม่ำกผดิปกติ ผวิจึงดูขำว กระจ่ำงใส มีสีผวิสม ่ำเสมอ 

Niacinamide กบักำรรักษำสิว กำรใชส้ำรฆ่ำเช้ือในกำรรักษำสิว โดยทัว่ไปอำจท ำใหเ้กิดกำรระคำย

เคืองหรือแบคทีเรียเกิดกำรด้ือยำได ้จำกกำรศึกษำของ Shalita Colleagues แสดงใหเ้ห็นวำ่ Niacinamide 4% 

มีประสิทธิภำพในกำรรักษำสิวเช่นเดียวกบักำรใชย้ำ Clindamycin 1% และใหป้ระสิทธิภำพที่ดีกวำ่ดว้ย 

นอกจำกน้ี Niacinamide ยงัช่วยเร่ืองกำรต่อตำ้นอนุมูลอิสระ และยงัช่วยลดกำรระคำยเคืองอีกดว้ย 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4idvnkePMAhVHLo8KHfuKD-cQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ulprospector.com%2Fen%2Fna%2FPersonalCare%2FDetail%2F473%2F302757%2FREGU-FADE&usg=AFQjCNH-31KbxLzoA0osY41NsTH0V4ZGcA


คุณสมบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพิม่ควำมชุ่มช้ืนแก่ผวิ ในผวิหนงัก ำพร้ำชั้น stratum corneum มี fatty acid และ ceramide เป็น
โครงสร้ำงส ำคญั ท ำหนำ้ที่ปกป้องผวิและเก็บกกัน ้ ำท  ำใหผ้วิเนียนนุ่มชุ่มช่ืน จำกกำรทดลองพบวำ่ 
Niacinamide สำมำรถเพิม่ควำมชุ่มช้ืนและควำมแขง็แรงใหผ้วิหนงัไดโ้ดย 

 เพิม่กำรสงัเครำะห์ keratin และ involucrin กบั filaggrin ซ่ึงเป็น barrier layer protein ในผวิชั้นหนัง
ก ำพร้ำ 

 เพิม่กำรสร้ำง free fatty acid และ ceramide 
 ลดกำรสูญเสียน ้ ำออกผวิหนงั (Trans epidermal water loss) 
  ชะลอร้ิวรอย เม่ือผวิเกิดร้ิวรอยและเร่ิมสูญเสียควำมยดืหยุน่ เป็นกำรเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนที่บอกถึง

ควำมเส่ือมชรำของผวิหนงั สำเหตุหลกัๆมำจำกกำรสร้ำง collagen และ elastin ใน fibroblast 
นอ้ยลงเร่ือยๆ วธีิชะลอร้ิวรอยที่แนะน ำกนัมำกกค็ือ กระตุน้กำรสร้ำง fibroblast และป้องกนัไม่ให้
โครงสร้ำงเสน้ใย collagen ถูกท ำลำย  

 
Niacinamide เขำ้ไปยบัย ั้งกำรส่งถ่ำย melanosome ไปยงั keratinocyte ท ำให ้keratinocyte ที่เคล่ือนสู่ผวิชั้น

บนของหนงัก ำพร้ำไม่มีเม็ดสีที่มำกผดิปกติ ผวิจึงดูขำว กระจ่ำงใส มีสีผิวสม ่ำเสมอ 

 
 

 

 

 

 



SODIUM HYALURONATE 

 

Sodium hyaluronate   สำรเติมควำมชุ่มช้ืนใหผ้ิวและกระชบัผวิในเวลำเดียวกนั ช่วยในกำรรวมตวั

ของน ้ ำและควำมสำรถในกำรโอบอุม้ควำมชุ่มช้ืนใหค้งอยูก่บัผวิ ท  ำใหผ้วิพรรณดูมีน ้ ำมีนวลยิง่ขึ้น เสมือน

เกำะคุม้กนัผวิใหเ้ก็บควำมชุ่มช้ืนตำมธรรมชำติไวน้ำนกวำ่ สำมำรถกกัเก็บควำมชุ่มช้ืนใหก้บัผวิไดม้ำกกวำ่ 

1,000 เท่ำของน ้ ำหนกัตวั 

 

 

Sodium hyaluronate   ช่วยเติมน ้ ำหล่อเล้ียงและล็อคควำมชุ่มช้ืนไวใ้ตผ้วิ เม่ือผวิมีควำมชุ่มช้ืน

เพยีงพอผวิหนำ้จะแลดูเรียบเนียน เต่งตึง มีควำมยดืหยุน่ กระชบั แลดูมีชีวติชีวำ ผวิหนำ้จึงดูอ่อนเยำว ์

สุขภำพดี และสร้ำงควำมชุ่มช้ืนใหผ้วิอยำ่งต่อเน่ือง จะช่วยลดร้ิวรอยเห่ียวยน่ ร้ิวรอยแห่งวยั และควำมแหง้

กร้ำนที่เกิดจำกกำรขำดบ ำรุงไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 
 



 
 

 ลดเลือนร้ิวรอย ใหผ้ิวอ่ิมเอิบมีน ้ ำมีนวลสดใส จะช่วยใหผ้ิวหนงัสำมำรถเก็บกกัควำมชุ่มช่ืนได้
มำกกวำ่ปกติหลำยเท่ำ โดยที่เม่ือผวิมีควำมชุ่มช่ืนที่ดีเพยีงพอ ผิวหนำ้ก็จะดูอ่อนเยำว ์ดูเนียนเรียบผิว
ดูเต่งตึงขึ้น (plump effect)  ร้ิวรอยลดลง มีควำมยดืหยุน่ นุ่มนวล และดูมีชีวติชีวำ  นอกจำก
คุณสมบติัในกำรอุม้น ้ ำไดดี้แลว้ ยงัช่วยลดกำรสร้ำงอนุมูลอิสระและช่วยกรองรังสี UV ไดอี้ก จดัได้
วำ่ เป็นสำรที่ช่วยชะลอควำมแก่ที่มีประสิทธิภำพดี  

  

 
  

 จดัเป็น Moisturizer ที่ดี ไม่เพิม่ควำมมนัแบบทีไ่ม่ดีกบัผวิบนผวิชั้นนอก(sebum) ฟ้ืนฟูผวิแพง่้ำย ผวิ
แพง่้ำยคือ ผวิที่มีภูมิตำ้นทำงผวิต ่ำ ผวิขำดสมดุล ไม่แขง็แรงก็เน่ืองจำกน ้ ำในผวิมีไม่เพยีงพอ ผวิ
แขง็แรงขึ้น  

 

 

 

 

 

 



TEA TREE OIL   

 

 

 

 

 

  

สำรประกอบใน Tea Tree Oil มีมำกกวำ่ 100 ชนิด ซ่ึง 50-60% ของ Tea Tree Oil 

 จะเป็นสำรพวก Terpenes (pinenes, terpinene และ cymene) และ Sesquiterpenes โดยพบ  

Terpinen-4-ol ซ่ึงเป็นสำรส ำคญั มีฤทธ์ิ antimicrobial activity   

 Terpinen-4-ol มีคุณสมบติัในกำรช่วยลดอำกำรอกัเสบ ตำ้นแบคทีเรีย เช้ือไวรัส และเช้ือรำไดดี จึง
น ำมำเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑป์ระเภทยำทำผวิ เพือ่รักษำผดผืน่ สิวอกัเสบ รวมถึงแผลที่ริมฝีปำกอนัเกิด
จำกอำกำรร้อนในได ้้ 

 

 

  

 

 
 

ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำ  

1. Broad Spectrum Antimicrobial  

2. Mild Anti-inflammatory Action Tea Tree Oil ควำมเขม้ขน้ 0.05% สำมำรถยบัย ั้งกำรหลัง่ 

superoxide จำก neutrophils ในเซลลเ์พำะเล้ียงได ้จำกกลไกน้ี 

สำมำรถช่วยบรรเทำอำกำรผืน่คนัผืน่แดง กำรระคำยเคืองทำงผวิหนงัได ้ 

3. Antifungal นกัวจิยัแห่ง University of Western Australia พบวำ่ Tea Tree Oil ควำมเขม้ขน้0.06-

0.5% สำมำรถยบัย ั้ง กำรเจริญของเช้ือ Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces และ 

Trichospron ไดส้ ำหรับเช้ือ รำพวก Dermatophytes เช่น Epidermophyton, Microsporum และ Trichophyton



ซ่ึงก่อใหเ้กิดโรคกลำก เกล้ือน น ้ ำกดัเทำ้ พบวำ่ Tea Tree Oil ควำมเขม้ 0.004-0.06% สำมำรถยบัย ั้งกำรเจริญ

    ของเช้ือเหล่ำน้ีได ้

   

   
 

 

 

 

 
Tea Tree Oil คือ น ้ ำมนัที่ไดจ้ำกกำรกลัน่ส่วนใบของตน้ Tea Tree ซ่ึงตน้ Tea Tree เป็นพชืพื้นเมือง

ของประเทศออสเตรเลีย มกัพบในบริเวณชำยฝ่ังทำงเหนือของ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึง
เป็นแหล่งผลิต Tea Tree Oil ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก 

Tea Tree Oil มีช่ือวทิยำศำสตร์ คือ Melaleuca alternifolia เป็นพชืในวงศ ์Myrtaceae ชอบอำศยัอยู่
บริเวณที่มีควำมชุ่มช้ืน ในสมยัก่อนชำว Aborigines ซ่ึงเป็นชำวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย ใชใ้บของ 
Tea Tree เพือ่ลดไข ้้บรรเทำอำกำรปวดศีรษะและอำกำรปวด อ่ืน ๆ รวมทั้งยงัมีสรรพคุณในกำรไล่แมลง 
ทั้งน้ีมีกำรตรวจสอบ Chiral Testing ของ Tea Tree Oil เพือ่ทดสอบควำมคงตวัและ แสดงให้เห็นวำ่ ไม่มี 
ควำมพดิเพี้ยนของกล่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

Tea Tree Oil สำมำรถก ำจดัเช้ือจุลินทรียต่์ำงๆเช่นแบคทีเรีย เช้ือรำ ยสีต ์ไวรัส และตำ้นกำรอกัเสบ

ดงันั้นจะก ำจดัเช้ือยสีตท์ี่เป็นตน้เหตุของสิวผดได ้ในกรณีของสิวอุดตนัและสิวอกัเสบ ก็จะช่วยก ำจดัเช้ือ 

จุลินทรียท์ี่มำกบัเหง่ือไคลบนใบหนำ้ เพือ่ไม่ใหซ้ ้ ำเติมสิวอกัเสบให้รุนแรงมำกขึ้น 


