
 
 
 
 

ปกปองผิวจากแสงแดดอนัรอนแรง 
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แสงแดด เปนภัยใกลตัวที่เรานึกไมถึง  เพราะนอกจากจะทําใหเราผิวคลํ้า  แสบ  รอน      

และคัน  แลว  ยังกอใหเกิดอันตรายในระยะยาวอีกดวย  เชน  ผิวแกกอนวัย  หรือมะเร็งผิวหนัง  
โดยเฉพาะคนผิวขาวที่ตองการมีผิวสีแทน และไปทํากิจกรรมกลางแสงแดดจา  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้มี
ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายเปนอยางยิ่ง 
 ผลิตภัณฑปองกันแสงแดดจะเปนตัวชวยใหผิวหนังของเราถูกแสงแดดนอยลง  ทําให
กิจกรรมกลางแจงไมอันตรายจนเกินไปนัก  โดยภาคอุตสาหกรรมไดพยายามคนควา  วิจัย
ผลิตภัณฑปองกันอันตรายจากแสงแดดใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เร่ิมจากการใชอนุพันธของ
สารบางชนิดเพื่อดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต  หรือท่ีมักเรียกวารังสี  UV  จากแสงแดด  และตอมามี
การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุมยิ่งขึ้น  เชน  กลุมผูที่    
ช่ืนชอบแสงแดด  ชอบเลนกีฬากลางแจง  (เทนนิส  กอลฟ  วินเซิรฟ)  ซ่ึงสังเกตไดจากการเนนคา             
Sun Protection Factor (SPF)  สูง ๆ  เมื่อใชทาผิวแลวจะสามารถอยูกลางแจงไดเปนเวลานาน      
บางผลิตภัณฑเพิ่มคุณสมบัติกันน้ําไดอีกดวย  นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑสําหรับผูที่ไมใชนักกีฬา
แตนิยมผิวสีแทนสวย    รวมทั้งผลิตภัณฑสําหรับบุคคลทั่วไปที่ตองการปองกันอันตราย              
จากแสงแดด ซ่ึงไมอาจหลีกเลี่ยงไดในชีวิตประจําวัน 
 

SPF  มีผลตอการปองกันแสงแดด 
Sun Protection Factor (SPF)   เปนตัวบงบอกถึงประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดด     

ทําใหรูวาเมื่อใชเครื่องสําอางตัวนั้นแลว ผิวหนังของเราจะถูกแสงแดดไดนานแคไหนผิวถึงจะ      
ไมไหม  ยกตัวอยางเชน  โดยปกติคนเราโดนแสงแดดไดนาน 10 นาที ถึงจะมีอาการปวดแสบ   
ปวดรอน  หรืออาการผิวหนังไหม  แตเมื่อทาเครื่องสําอางที่ผสมสารปองกันแสงแดดที่มีคา SPF  15 
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บนผิวหนัง  ก็จะสามารถถูกแสงแดดไดนานถึง        
15  เทา  ก็คือ  150  นาที โดยที่ผิวไมไหม แตอยางไร       
ก็ตาม  คา SPF สูงแคไหนก็ไมสามารถปองกัน        
รังสียูวี เอ  ซ่ึงเปนสาเหตุของริ้วรอยเหี่ยวยนและ  
มะเร็งผิวหนังได  ดังนั้น นอกจากจะตองดูคา SPF  
แลว จะตองดูวาปองกันรังสียูวีเอไดดวยจึงจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดดไดมากขึ้น  ซ่ึงดูไดจากฉลากที่ระบุขอความไว เชน   ปองกัน
รังสียูวีเอได  หรือถาหากไมระบุขอความดังกลาวใหดูที่สวนประกอบที่มีสวนผสมของสาร            
ที่ ส ามารถดู ดซับ รั งสี ยู วี เ อได   เ ชน  เ อโว เบนโซน  ออก ซิ เบนโซน  ซู ลิ โซ เบนโซน                     
เมนทิลแอนทรานิเลต    เปนตน   หรือจะใชผลิตภัณฑที่ผสมสารที่สามารถสะทอนรังสีไดทั้งยูวีเอ  
และยูวีบี  เชน     ติตาเนียม ไดออกไซต    และซิงกออกไซต  ก็ได  แตสารกลุมนี้จะมีขอเสียคือ     
จะเคลือบผิวใหดูขาวโพลน  แลดูไมเปนธรรมชาติ 
 สําหรับการใช   SPF  ใหมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน  มีเหงื่อออก
ระหวางทํากิจกรรมกลางแจง  วายน้ํา   หรือทํากิจกรรมใดก็แลวแตที่ทําใหเครื่องสําอางถูกชะลาง
ออกจากผิวหนัง  ควรทาเครื่องสําอางซ้ําบอย  ๆ  ทุก  2  ช่ัวโมง  เพราะประสิทธิภาพของ
เครื่องสําอางจะลดลงเมื่อถูกชะลางออก  อีกทั้งควรใชเครื่องสําอางปองกันแสงแดดใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  ปริมาณแสงแดด  เชน  ถาทํางานในสํานักงานควรใชครีมกันแดดที่มีคา SPF 15           
ก็เพียงพอแลว  แตถาอยูในแสงแดดจาเปนเวลานาน ๆ  เครื่องสําอางที่มีคา  SPF  ยิ่งมากยิ่งทําให
ระยะเวลาที่ผิวสามารถทนตอแสงแดดนานขึ้นตามลําดับ  แตเครื่องสําอางจะมีความเหนียว
เหนอะหนะมากขึ้น และมีสารเคมีที่ใชกันแดดมากตามมาเชนกัน ดังนั้นโอกาสที่ผูใชจะเกิดการแพ
หรือระคายเคืองยอมมีมากกวาเครื่องสําอางที่มี SPF ต่ํา 
 
รับมือกับแสงแดด  ดวยครีมกันแดด 
 ในเมืองรอนอยางประเทศไทยเรา   การใชครีมกันแดดเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเด็ก ๆ       
ไมควรปลอยใหโดนแสงแดดโดยตรง  เพราะมีขอมูลวาการไดรับแสงแดดมากเกินไปตั้งแตเด็ก ๆ 
อาจกอใหเกิดมะเร็งที่ผิวหนังได  จึงควรเร่ิมใชครีมกันแดดตั้งแตเมื่ออายุยังนอย  ปฏิบัติใหเปน
ประจําและสม่ําเสมอ  สําหรับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑปองกันแสงแดด (ครีมกันแดด)  ตองพิถีพิถัน
พอสมควร เนื่องจากขณะใชจะตองทาครีมในปริมาณมาก   ครีมจะสัมผัสผิวกายในบริเวณกวางเปน
เวลานาน และบริเวณที่ทายังมีโอกาสโดนแสงแดดอีกดวย  ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายไดมากกวาเครื่องสําอางประเภทอื่น ๆ  ดังนั้น กอนที่จะใชผลิตภัณฑใดเปน             
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ครั้งแรก  ควรทดสอบการแพกอนใช  ดวยการทาผลิตภัณฑปริมาณเล็กนอยบริเวณใตทองแขน ทิ้ง
ไว  24 -48  ช่ัวโมง  หากไมมีความผิดปกติใด ๆ  เกิดขึ้น  แสดงวาใชได   
 ปญหาจากการใชเครื่องสําอางกลุมนี้ คือ  ผูใช ใชไมถูกวิธี  เชน  ใชนอยเกินไป  ในกรณีที่
เหงื่อออกมาก  หรือ วายน้ํา  ไมมีการทาซ้ํา จึงไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปองกันแสงแดด
หรือใชผลิตภัณฑที่มี SPF สูงเกินความจําเปน  เชน  อยูในสํานักงานทั้งวัน  แตใชครีมกันแดดที่มีคา  
SPF   สูง ๆ ซ่ึงคา   SPF  ยิ่งสูงยิ่งมีราคาแพงจึงไมคุมคากับราคาของผลิตภัณฑที่สูญเสียไป 
 อยางไรก็ตาม  การใชครีมกันแดดเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ  ตองใชวิธีอ่ืนรวมดวย 
เชน   หลีกเลี่ยงการอยูกลางแจงในชวงที่แสงแดดจา คือ ชวงเวลา  10.00 -16.00 น. หากจําเปนก็ควร
อยูกลางแจงในชวงเวลาที่ส้ันที่สุด  หรืออยูในรมเงา   เมื่ออยูกลางแจงควรสวมหมวกปกกวาง    
สวมเสื้อผาที่ปกคลุมรางกายมิดชิด  รวมทั้งสวมแวนกันแดด  ดวยเพราะขณะนี้พบวารังสี  UV    
เปนสาเหตุหนึ่งของตอกระจกได 

 
ภาครัฐดูแลคุณภาพผลิตภัณฑปองกันแสงแดด 

ผลิตภัณฑปองกันแสงแดดมีผลตอความปลอดภัยของผูใช  ดังนั้นภาครัฐจึงจําเปนตองเขา
มากํากับดูแลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพที่ดี  มีสูตร และสวนประกอบที่เหมาะสม  ปลอดภัยกับผูใช  
สามารถปองกันแสงแดดไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงฉลากที่ตองบงบอกขอมูลที่ครบถวน  
ถูกตองชัดเจน  เพียงพอ  ผูใชอานแลวเขาใจงาย  สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑไดตรงตามความ
ตองการ 
 เพื่อใหผูใชไดตระหนักวาผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสารปองกันแสงแดด  ไมอาจปองกัน
อันตรายไดอยางสมบูรณ  และตองใชดวยความระมัดระวัง  จึงไดกําหนดใหแสดงคําเตือนท่ีฉลากวา 

1. การใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสารปองกันแสงแดดเปนเพียงวิธีหนึ่งที่จะชวยลด
ความเสี่ยงจากอันตรายจากแสงแดด 

2. อานวิธีใชใหละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
3. หากใชแลวมีความผิดปกติใด ๆ  เกิดขึ้นตองหยุดใชและปรึกษาแพทย 

 
ครีมกันแดดเปนผลิตภัณฑทีต่องเลือกใชใหเหมาะสมกบัปริมาณแสงแดด และสภาพ 

ผิวหนัง  ดงันัน้กอนเลือกใชควรอานฉลากใหละเอยีด และทดสอบการแพกอนใช เพือ่เพิ่มความ
ปลอดภัย  เหมาะสม  และคุมคา   จากการใชผลิตภัณฑ 
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