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คํานํา
ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื่อง “ ครีมกันแดด (Sunscreens) ” ฉบับนี้ สํานักหอสมดและศนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมด
อิเล็กทรอนิกสดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศ พรอม
ใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมี
วัตถประสงคเพือ่ เผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนใ้ี หผใ ชไดเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในรปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ใหความรเกี่ยวกับการจําแนก
และหนาที่ของผิวหนัง ประเภทและผลกระทบที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต องคประกอบของครีมกันแดด
คณสมบัติของครีมกันแดด ครีมกันแดดสําหรับผิวหนังที่เปนสิว การเลือกและใชครีมกันแดดที่ถกตอง การ
เลือกใชครีมกันแดดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มะเร็งผิวหนัง และการปองกันมะเร็งผิวหนังดวยวิตามินดี
คณะผจดั ทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับครีมกันแดด โดยเอกสารฉบับเต็มที่ใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ไดรวบรวม
จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานชัน้ 2
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ครีมกันแดด
(Sunscreens)
บทคัดยอ
แสงแดดมีประโยชนมากมาย แตหากไดรับมากเกินไปก็เปนอันตรายและเกิดผลเสียตอผิวหนัง ปจจบัน
มีการปองกันผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนทกวัยโดยการใชครีม
กันแดด (sunscreen) ทีม่ ฤี ทธิป์ อ งกันแสง ทัง้ นีผ้ วิ หนังมีการตอบสนองตอแสงแดดทีแ่ ตกตางกัน คนที่มีปริมาณ
เม็ดสี (melanin) นอย (ผิวขาว) จะเกิดการไหมแดด (sunburn) ไดงายกวาคนผิวคล้ํา สีผิวสามารถจําแนกชนิด
โดยใชคา ITA ในการเทียบสี ซึง่ รังสีอลั ตราไวโอเลตแบงไดเปน 4 ชวงคลื่นตามความยาวคลื่นแสงคือ ชวงที่ 1
ความยาวคลื่น 100-290 นาโนเมตร เรียกวา “ รังสี C ” ซึง่ เปนอันตรายมากตอนิวเคลียสของเซลลจะถกกรอง
โดยโอโซนไมสามารถผานมาถึงพื้นโลก พวกเราจึงปลอดภัยจากรังสี C, ชวงที่ 2 ความยาวคลื่น 290-320
นาโนเมตร เรียกวา “ รังสี B ” รังสีชนิดนี้มีผลทําใหเกิดการไหมแดด ทําใหผิวหมองคล้ํา ถาไดรับปริมาณ
มากเกินไปอาจเกิดมะเร็งผิวหนังได, ชวงที่ 3 ความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร เรียกวา “ รังสี A ” ซึ่งมี
พลังงานต่ํากวารังสี B แตสามารถผานผิวหนังและลกตาไดมากกวา โดยในแสงแดดมีปริมาณรังสี A
มากกวา B ( A 95% และ B 5%) รังสีชนิดนี้มีผลทําใหสีผิวคล้ําและผิวหนังเหี่ยวยน, ชวงที่ 4
ความยาวคลื่นระหวาง 400 - 760 นาโนเมตร สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ปจจบันผลิตภัณฑกันแดดไดรับ
ความนิยมมากที่สดสําหรับการปกปองผิวจากแสงแดด นวัตกรรมของผลิตภัณฑกั น แดดมั ก จะเพิ่ม SPF
(Sun Protection Factor) ใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปองผิวยิ่งขึ้น จึงควรเลือกครีมกันแดดที่มี
คณภาพและคณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับสภาพผิว ผลิตภัณฑครีมกันแดดแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
ครีมกันแดดชนิดอินทรีย (organic sunscreens) และครีมกันแดดชนิดอนินทรีย (inorganic sunscreens) ครีมกัน
แดดทีเ่ หมาะสมกับสภาพผิวตองไมมพี ษิ และไมทาํ ใหเกิดอาการแพทผ่ี วิ หนัง สะดวกในการใชทาและคงสภาพ
เก็บไวไดนานทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ครีมกันแดดชนิดอินทรียสามารถทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนังที่
สัมผัสได เชน ทําใหเกิดอาการแสบรอน คันหรือเปนผื่น จึงมีการใชสารกลมนี้นอยลง สําหรับครีมกันแดด
ชนิดอนินทรียสามารถออกฤทธิ์ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตไดดี มีก ารดดซึมเขาผิวหนังไดนอย คอนขาง
ปลอดภัย ไมเกิดการแพไดงาย โดยแสงแดดและฝนละอองมีผลตอผทม่ี ปี ญ
 หาผิวแพงา ยและกอใหเกิดสิวได การ
ไดรับแสงแดดอยางตอเนื่องรนแรงมีผลตอผิวหนังในระยะยาว ผเชี่ยวชาญดานผิวหนังมักแนะนําใหเริ่มใชครีม
กันแดดและครีมตานแดดตัง้ แตวยั เยาวเพือ่ ลดความเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งผิวหนังและผิวเสือ่ มสภาพกอนวัย สตร
ผลิตภัณฑครีม กันแดดที่ใชเพื่อปกปองแสงแดดอาจไมเหมาะกับผิวหนังที่เปนสิว ดังนั้นการเลือกใช
เครือ่ งสําอางควรจะเลือกผลิตภัณฑทร่ี ะบวาไมทาํ ใหเกิดสิว ที่มีฉลากวา “ Oil free ” หรือปราศจากน้ํามัน ทั้งนี้
ริ้วรอยเหี่ยวยนกอนวัย ฝา กระ และผิวหมองคล้ําอาจอบัติขึ้นไดบนใบหนาหากไมรจักการปองกันแสงแดดที่
ถกวิธี จึงควรเลือกใชครีมกันแดดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดดที่เพียงพอ ซึ่งครีมกัน
แดดทีด่ คี วรมีความสามารถปองกันรังสีทง้ั
A และ B
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มะเร็งผิวหนัง มีสาเหตเกิดจากแสงแดดทีเ่ ผาไหมผวิ หนังขั้นรนแรงและสะสมมาเปนเวลานาน รวมถึง
การขาดวิตามินดีทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งลําไส เตานม รังไข และตอม
ลกหมาก การรับประทานวิตามินดีเสริมหรือรางกายที่มีการสังเคราะหวิตามินดีจากแสงแดดสามารถชวยลด
อัตราเสีย่ งจากโรคมะเร็งทรวงอก มะเร็งตอมลกหมาก มะเร็งลําไส และมะเร็งมดลกได ดวยการไดรบั แสงแดด
ประมาณ 15 นาทีตอวันก็เพียงพอกับความตองการวิตามินดี
คําสําคัญ : ครีมกันแดด; อัลตราไวโอเลต; เมลานิน; มะเร็งผิวหนัง
Keywords : Sunscreens; ltraviolet; Melanin; Skin cancer; Sun protection factor (SPF)
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1. บทนํา
แสงแดด มีป ระโยชน ชว ยให ค วามอบอน ช ว ยในการมองเห็ น และเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ใน
กระบวนการสังเคราะหวิตามินดี หากไดรับแสงแดดมากเกินไปก็เปนภัยได อวัยวะทีไ่ ดรบั อันตรายจากแสงแดด
โดยตรงคือ “ ผิวหนัง ” ซึ่งเปนตัวปองกันมิใหรังสีทําลายเนื้อเยื่อใตผิวหนัง โดยเม็ดสีเมลานิน (melanin
pigment) จะทําหนาที่ เปนตัวดดซับรังสี แตคนบางคนก็มีเม็ดสีเมลานินไมเพียงพอที่จะดดซับรังสีไดหมด
การไดรับแสงมากจะเกิดผลเสียตอผิวหนัง เชน ผิวหนังเสื่อมกอนวัย เกิดปญหาสีผิวไมสม่ําเสมอ เชน กระ ฝา
อีกทั้งยังทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง การทําลายระบบพันธกรรมและมีภมิคมกันที่ออนแอลง แสงแดดทําใหเกิด
อนมลอิสระซึง่ มีผลเสียตอผิวหนัง และเกิดอาการผิวไหม บวม แดง และปวด ที่เรียกวา “ sunburn ” ซึ่งอาจจะ
สงผลเสียในระยะยาวเกิดเปนมะเร็งผิวหนังได ปจจบันมีการปองกันผิวหนังจากแสงแดด โดยเนนการปองกัน
ผิวหนังจากรังสีอลั ตราไวโอเลต (ultraviolet) ซึง่ เปนสิง่ จําเปนสําหรับคนทกวัย เชน การสวมเสื้อผาและหมวก
ปองกันแสงแดด รวมทั้งการทาครีมกันแดด (sunscreen) ทีม่ ฤี ทธิป์ อ งกันแสงแดด
2. การจําแนกและหนาทีข่ องผิวหนัง (Bino, SD., et al., 2006)
ผิวหนัง เปนอวัยวะที่หอหมรางกายทําหนาที่ปองกันความรอน แสง ควบคมอณหภมิของรางกาย
ปองกันการติดเชื้อ และชวยสรางวิตามินดี ผิวหนังประกอบดวยเซลลสองชัน้ ไดแก ชั้น epidermis เปนชั้นนอก
สดประกอบด ว ยชั้น squamous รองลงมาไดแก basal cell โดยมี เซลลสรางเม็ดสี (melanocyte) อยใ ต
subcutaneous และชัน้ dermis เปนชัน้ ทีอ่ ยของตอมขน ตอมเหงือ่ ตอมไขมัน และหลอดเลือด ผิวหนังของแตละ
คนมีการตอบสนองตอแสงแดดแตกตางกันขึ้นอยกับสีผิว หรือปริมาณของเม็ดสี ที่ผิวหนัง (melanin) คนที่มี
ปริมาณเม็ดสีนอ ย จะมีผวิ ขาว และมีแนวโนมที่จะเกิดการไหมแดด (sunburn) ไดงายกวาคนผิวคล้ํา การจําแนก
ชนิดของผิวหนังโดยใชคา ITA (Individual Typology Angle) ดวยการเทียบสี (colorimetric parameters) พบวา
คนทีม่ ผี ิวคล้ํามีคา ITA ต่ํา ซึง่ มีผลยืนยันการจําแนกชนิดของผิวหนังโดยการใชคา ITA ดวยการยอมสีตามวิธี
Fontana-Masson โดยพิจารณาดานสรีระศาสตร พบวา มีความแตกตางกันของปริมาณและการกระจายของเม็ดสี
เมลานินระหวางกลมสีผวิ โดยมีความสัมพันธในทางกลับกันคือ สีจางทีไ่ ดจากการยอมจะใหคา ITA สง
การจําแนกชนิดของผิวหนังมีการศึกษาหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีประเมินดวยคา ITA เปนวิธีการวิเคราะห
สําหรับหาปริมาณของสวนประกอบทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือและสามารถนํามาตรวจซ้ําได โดยแบงชนิดของผิวหนัง
ดวยการพิจารณาจากปริมาณเม็ดสีและการกระจายตัวของเมลานินโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ การหาคา ITA จาก
การเทียบสีโดยใชเครื่องวัด microflash spectrocolorimeter (Datacolor, Montreuil, France) นั้น เปนการวัดคา
ระหวางสว นประกอบของสีเหลือง-น้ําเงิน (yellow-blue component: b*) และคาความจาหรือความสวาง
(luminance: L*) ของตัวอยางผิว ระดับความสวางของแสงแบงตั้งแตระดับ 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) และคา b*
เปนคาความสมดลระหวางสีเหลือง (คาบวก) และสีน้ําเงิน (คาลบ) คาเพิ่มขึ้นตามความเขมของเม็ดสี คา ITA
คํานวณไดจากสตร ITA0 = [ArcTan((L*-50)/b*)]x180/3.14159 (Commission Internationale de l’Eclairage,
1976) คา ITA สามารถจําแนกชนิดของผิวไดเปน 6 กลม ไดแก สีผิวขาวมาก (very light) > 550 > สีผิวขาว
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(light) > 410 > สีผิวขาวปานกลาง (Intermediate) > 280 > สีผิวน้ําตาลไหม (Tanned) > 100 > สีผิวน้ําตาลเขม
(Brown) > -300 > สีผวิ คล้าํ (Dark) และผลการศึกษาการจําแนกสีผวิ พบวามีความสัมพันธกับ (1) ภาพถายของ
ผิว (skin phototype) (2) คาที่วัดไดจากการเทียบสี (skin type based on colorimetric measurements) (3) เชือ้ ชาติ/
ชาติพนั ธ (racial/ethnic origin) ผิวหนังที่ไดรับแสงแดดมากเกินไปมีผลใหผิวหนังถกทําลาย ทําใหเกิดการไหม
แดด การเสื่อมสภาพของผิวจากแสงแดด (photoaging) และมะเร็งผิวหนัง (skin cancer) ซึ่งการถกทําลายของ
ผิวหนังมีผลเนือ่ งจากเม็ดสีที่อยในองคประกอบของผิวหนัง การวัดปริมาณเซลลทถ่ี กทําลายหลังจากไดรับแสง
อัลตราไวโอเลตจะประเมินดวยคา BED (biological efficient dose) พบวา คา ITA และคา BED มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธแบบเสนตรง (linear relationship: P<0.001; R2=0.70) การถก
ทําลายของสารพันธกรรมและสะสมทีช่ น้ั ของผิวหนังกําพราและผิวหนังชัน้ บนนั้นจะพบในผิวสีจาง สีจางปาน
กลาง และสีนาํ้ ตาลไหม แตในทางตรงกันขามจะไมปรากฏในผิวหนังสีนาํ้ ตาลและผิวสีคล้าํ
3. ประเภทและผลกระทบที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต (Ho, TY., 2001; Brown, BA., et al., 2005)
แสงแดดที่ตกมาถึงโลกของเราจะมีความยาวคลื่นของอัลตราไวโอเลต ( R= ltraviolet radiation)
ตัง้ แต 290-760 นาโนเมตร (nm) โดยแบงความยาวชวงคลืน่ เปน 4 ชวงใหญ ๆ คือ
3.1 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 100-290 นาโนเมตร ที่เรียกวา “ รังสี C ” รังสีชนิดนี้เปนอันตราย
อยางมากตอนิวเคลียสของเซลล และจะถกกรองโดยโอโซนในบรรยากาศชั้น stratosphere ทําใหไมสามารถผาน
มาถึงพืน้ โลกได พวกเราจึงปลอดภัยจาก C ในปจจบันชั้นโอโซนลดลงทําใหมีรังสี C บางสวนผานลง
มายังพืน้ โลกได
3.2 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 290-320 นาโนเมตร ที่เรียกกันวา “ รังสี B ” รังสีชนิดนีม้ ผี ลทําใหผวิ
หมองคล้าํ และเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการไหมแดด (sunburn) เกิดแผลและตมน้ํา โดยรังสี B จะผาน
เขาไปในผิวหนังไดแคชั้นหนังกําพรา และชั้นตื้นๆ ของหนังแท หากสะสมในระยะยาวจะทําใหผิวเหี่ยวยน
ถา ได รั บ ในปริ ม าณที ่ ม ากเกิ น ไปอาจก อ ให เ กิ ด มะเร็ ง ผิ ว หนั ง ซึ่ งส ว นใหญ มั ก พบในคนที่ ข าวมากอย า ง
ชาวตะวันตกทีช่ อบอาบแดดเปนเวลานานๆ และมีผลตอดวงตา รังสีชนิดนีจ้ ะถกดดซึมและทําใหเกิดอันตรายตอ
กระจกตาและเลนสแกวตา นอกจากนี้ยังมีผลตอระบบภมิคมกันของรางกายดวย รังสี B มีพลังงานสงและมี
ผลเสียมากกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับรังสี A
3.3 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 320 - 400 นาโนเมตร ที่เรียกวา “ รังสี A ” รังสีชนิดนี้มีผลทําใหสี
ผิวหมองคล้าํ ผิวหนังเหีย่ วยน และแสบไหม รวมถึงการทําใหเกิดอนมลอิสระจนเกิดริ้วรอยและการเสื่อมสภาพ
ของผิวจากแสงแดด (photoaging) จนเซลลผิวหนังเกิด ผิดปกติและเชื่อวารังสี A เปนสาเหตของมะเร็ง
ผิวหนัง รังสี A มีพลังงานต่ํากวารังสี B แตกลับสามารถผานเขาไปในชั้นลึกของผิวหนังและลกตาได
มากกวา โดยในแสงแดดจะมีปริมาณรังสี A มากกวา B ( A 95% และ B 5%) รังสี A สามารถ
ผานทะลผิวหนังไดลกึ ถึงชัน้ ลางของหนังแท (ลึกกวา B ทีผ่ า นทะลไดเพียงชัน้ บนของหนังแท) และจากการ
ทีม่ ชี ว งคลืน่ ทีย่ าวจึงสามารถผานทะลเมฆหมอกได
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3.4 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 400 - 760 นาโนเมตร เปนรังสีที่มองเห็นไดดวยตาเปลา (visible
radiation)
4. องคประกอบของครีมกันแดด
ครีมกันแดด มีการใชมานานเปนเวลากวา 60 ปแลว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของครีมกันแดด
เกีย่ วของกับปริมาณและสตรทีผ่ ลิต โดยมีหลักการ 2 แนวทางในการปองกันผิวหนังจากรังสีอลั ตราไวโอเลต คือ
ครีมกันแดดที่ใชสารกรองแสงแบบเคมี (chemical filter) ในการดดซับรังสี และครีมกันแดดที่ใชสารกรองแสง
แบบกายภาพ (physical filter) ทีท่ าํ หนาทีร่ ว มกับอนภาคเล็ก ๆ ชวยปองกันไมใหรังสีอัลตราไวโอเลตผานทะล
ทะลวงเขาผิวหนังโดยการสะทอนกลับออกไป ครีมกันแดดทีใ่ ชสารกรองแสงแบบกายภาพผลิตไดจากอนภาค
ชนิดอนินทรีย (non-organic pigment) เชน zinc oxide หรือ titanium oxide ซึ่งเปนสารสะทอนรังสีท่ีมีขนาด
อนภาคเล็กมาก (10-100 นาโนเมตร) ในสหภาพยโรปไมไดกําหนดความเขมขนของสารกรองแสงแบบกายภาพ
ไว เนื่องจากไมสามารถซึมผานผิวหนังไดแมวาจะมีขนาดอนภาคเล็กที่สดก็ตาม ดังนั้นครีมกันแดดที่ใชสาร
กรองแสงแบบกายภาพจึงไมทําใหเกิดอาการแพและใชปองกันแสงแดดไดทันทีหลังจากใชทาบนผิวหนัง
อยางไรก็ตาม ผลเสียจากการใชครีมกันแดดชนิดนี้ก็ปรากฏใหเห็นบาง เชน การปรากฏของเม็ดสีขาวบนผิวทีท่ า
ครีมกันแดด ที่สงผลใหประสิทธิภาพในการปองกันแสงลดลง เนื่องจากการจับตัวรวมกันเปนกอน ดังนั้นการ
ผลิตครีมกันแดดในภาคอตสาหกรรม จึงควรหาวิธีในการรักษาสภาพอนภาคของเม็ดสีใหมีการกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งเปนสิ่งทาทายสําหรับอตสาหกรรมเครื่องสําอาง ครีมกันแดดที่ใชสารกรองแสงแบบเคมี ไดแก
octyl triazone, urocanic acid, octyl methoxycinnamate, methylbenzylidene camphor, 3-benzylidene sulfonic
acid และ PABA โดยสารเหลานี้ลวนมีขอบกพรองดวยกันทั้งสิ้นกลาวคือ บางชนิดใชงานดีในชวงความยาว
คลืน่ ของรังสี B แตไมไดผลสําหรับใชงานในชวงความยาวคลืน่ ของรังสี A อีกทัง้ ยังมีสภาพไมคงตัวและ
มี ผ ลให เ กิ ด อาการเป น ผื่ น แพ จากการพั ฒ นาสารกรองแสงชนิ ด arebenzophenone-3,benzophenone-4,
butylmeth-oxydibenzoylmethane (Parsol 1789), terephthalylidene sulfonic acid, Mexoryl SX และ Mexoryl
XL พบวา สาร Mexoryl มีความเสถียรตัวที่ดีเมือ่ อยในแสงแดดและดดซับรังสีไดทง้ั ในชวงความยาวคลื่น B
(290-320 นาโนเมตร) และความยาวชวงคลื่น 320-360 นาโนเมตร โดยประสิทธิภาพสงสดอยท่ี 344 นาโนเมตร
ดังนั้นการผลิตครีมกันแดดที่ดีที่สดคือ การผสมสารกรองแสงแบบเคมีและแบบกายภาพไวในครีมกันแดดตัว
เดียวกัน ( oss, W. and Burger, C., 2008) และจากรายละเอียดขางตนจึงสามารถแบงครีมกันแดดไดเปน 2 ชนิด
ดังนี้
4.1 ครีมกันแดดชนิดอินทรีย (organic sunscreens) ครีมกันแดดชนิดนี้ สามารถแบงออกเปนครีมกรอง
แสง A และ B หรืออาจใชกรองทัง้ A และ B ตามชนิดของแสงทีด่ ดซับ ครีมกันแดดสําหรับกรอง
แสง A จะดดซับแสงทีช่ วงความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร และครีมกันแดดสําหรับกรองแสง B จะ
ดดซับแสงทีช่ วงความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร (EM Industries, 2003) หลักการในการใชปองกันแสงแดด
และเปนตัวดดซับรังสีอลั ตราไวโอเลตของ organic sunscreens ซึง่ มีโครงสรางทางเคมีทป่ี ระกอบดวย aromatic
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compounds และ functional group 2 กลม ทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนตัวรับและปลดปลอยอิเล็กตรอนในชวงที่โมเลกลของ
รังสีอลั ตราไวโอเลตถกกระตนแลวทําใหเกิดการดดซับอิเล็กตรอน สวนผสมของ organic sunscreens ที่นิยมใช
สําหรับดดซับรังสี B ในชวงความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร ไดแก PABA (p-aminobenzoic acid),
octocrylene, salicylates และ cinnamates สาร PABA เปนสารเคมีที่นํามาใชเปนสวนผสมของครีมกันแดดเปน
ครั้งแรกในป ค.ศ. 1920 มีขอดีคอื สามารถกันน้ําได แตพบวาทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนังที่สัมผัส เชน ทําให
เกิดอาการแสบรอน คันหรือเปนผื่น และมีรายงานวาการสะสม PABA จะทําใหมีการสรางสารกอมะเร็งชนิด
carcinogenic nitrosamine การผลิตครีมกันแดดโดยใช PABA จึงลดลง ตอมาในป ค.ศ.1980 ไดนิยมนําสาร
benzophenone-3 (BZ-3, oxybenzone) มาผสมในครีมกันแดดมากที่สด แมวาในปจจบันไมไดใช PABA และ
BZ-3 ผสมในครีมกันแดดแลวก็ตาม แตยังพบอาการแพเนื่องจากสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอางกันแดด
เชน น้าํ หอม สารกันเสีย สารทําใหขน เหนียว หรือสารที่ใชสาํ หรับการทําละลาย สารเหลานี้ทําใหเกิดอาการแพ
ทีผ่ วิ หนัง และยังไมมีการศึกษาความเปนพิษจากการเกิดปฏิกิริยาอยางเฉียบพลันและเรื้อรังในการใชครีมกัน
แดด ขอสําคัญคือ การดดซึมหลังจากใชครีมกันแดด ทีพ่ บวาหลังจากการใชครีมกันแดดที่มีสาร BZ-3 ปริมาณ
0.5 % ทาบนผิวหนัง ไดมีการตรวจพบสารดังกลาวในปสสาวะ และหลังจากการใชเปนเวลานาน 48 ชั่วโมง
มีการตรวจพบสาร BZ-3 ในอวัยวะตาง ๆ ของหนทดลอง เชน ตับ ไต ตับออน หัวใจ กลามเนื้อและอวัยวะเพศ
และพบในน้ํานมของคน จากการพัฒนาลาสดเพื่อใชในการดดซับรังสี โดยใช sol-gel glass microcapsule
นั้น พบวา ครีมกันแดดที่ดีตอ งมีการคงตัวสง (photostability) ไมกอใหเกิดอาการแพงายและมีสวนประกอบที่
เหมาะสม รวมทั้งไมซมึ ซาบเขาสรา งกาย (Marier, T. and Korting, HC., 2005)
4.2 ครีมกันแดดชนิดอนินทรีย (inorganic sunscreens) ครีมกันแดดชนิดนี้สามารถปองกันไดทั้งรังสี
A และ B เนื่องจากกลไกในการสะทอนรังสีออกไปจากผิว กลมของสารเคมีที่ใชในครีมกันแดดชนิดนี้
ไดแก zinc oxide (ZnO), titanium dioxide (TiO2) และ silicates สารในกลมนี้เปนสารออกฤทธิ์และปองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตไดดี มีการดดซึมเขาผิวหนังไดนอย คอนขางปลอดภัย ไมเกิดอาการแพงาย แตมีขอเสียคือ
การปรากฏใหเห็นเปนเม็ดสีขาวบนผิวหนังขณะทา เนื่องจากครีมกันแดดชนิดนี้มีสวนผสมที่มีลักษณะเหนียว
ขนทําใหซมึ สผิวหนังไดยาก แตในชวงสิบปที่ผานมาไดปรับปรงคณสมบัติใหมีเม็ดละเอียดมากขึ้นเพื่อลดการ
สะทอนแสงทําใหมองดเรียบเนียนใสขึ้น มีการรายงานวา TiO2 สามารถทําปฏิกิริยา photocatalytic จนทําให
เซลล RNA และ DNA ถกทําลาย ดังนั้นเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา photocatalytic จึงทําใหมีการผลิตเครื่องสําอาง
ดวยการเคลือบ TiO2 และการใชไททาเนียมทีม่ ขี นาดอนภาคเล็กมากเปนสวนผสมในครีมกันแดดสําหรับชวยให
การคงสภาพดีและเนียนใสขึ้น การศึกษาความเปนพิษของ TiO2 โดยใชกลองจลทรรศนแบบอิเล็กตรอนสองด
การดดซึมเขาสผวิ หนังของ TiO2 พบวาไมสามารถตรวจพบ TiO2 ในชั้นผิวหนังกําพรา แตกลับพบอนมลของ
Zn (Zn ion) ซึมเขาสผิวหนังแทและในเลือด และจากการทดลองใชครีมกันแดด inorganic sunscreens 2 ชนิด
คือ TiO2 และ ZnO ทีม่ ีคาการปองกันแสงแดด (sun protection factor) หรือ SPF 28 โดยทดลองภายใตแสงแดด
แบบจําลอง พบวา ZnO มีความสามารถในการดดซับแสงอัลตราไวโอเลตไดดีกวา TiO2 แตในยโรปหามใช
6

ZnO ในครีมกันแดด (Marier, T. and Korting, HC., 2005) อยางไรก็ตาม การใชครีมกันแดดเพือ่ ปกปองแสงแดด
ใหไดผลดีที่สดควรใชรวมกับวิธีปองกันอื่นดวย เชน หลีกเลีย่ งการไดรับแสงแดด ลดการทํางานกลางแจง หรือ
ถาหลีกเลี่ยงไมได ควรใชครีมกันแดด และอปกรณปองกันแดด ซึ่งมีใหเลือกใช เชน การใชรม หมวกการสวม
เสือ้ ผาทีป่ กปดรางกายจากแสงแดด และการสวมแวนกันแดดเพือ่ ปองกันแสงจากดวงอาทิตย
5. คณสมบัติของครีมกันแดด (Properties of sunscreens)
ผนยิ มการอาบแดดเปนผทใ่ี ชครีมกันแดดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับผิวหนังจากกลมที่ใชครีมกันแดดเปนประจําโดยเริ่มตั้งแตอาย 18 ป ขึ้นไป พบวาจะชวยลดการเกิด
เนื้องอกที่ผิวหนังไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต โดยครีมกันแดดที่ใชกันทั่วไปมี 2 แบบคือ แบบเคมี (chemical
sunscreen) ซึง่ ทําหนาทีด่ ดซับรังสีอลั ตราไวโอเลตและแบบกายภาพ (physical sunscreen) ซึ่งทําหนาที่สะทอน
แสงในชวงคลื่นที่ตามองเห็นและชวงคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต ประสิทธิภาพของครีมกันแดดนั้นเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการดดซับและการสะทอนแสง ปริมาณความเขมขน สั ด สวนที่ใชในสตรผลิตภัณฑและ
ความสามารถในการคงอยไดในขณะอยในน้ําระหวางการวายน้ําและขณะเหงื่อออก ในอดีตการปกปองรางกาย
จากแสงแดดมักพิจารณาแตเฉพาะรังสี B ที่ทําใหเกิดผิวไหมเกรียมและทําลายผิวหนังอยางรนแรง คา SPF
จึงใชวัดแตการปองกันรังสี B เทานั้น โดยไมครอบคลมการปองกันรังสี A ในปจจบันการหาคา SPF
ดําเนินการโดยวิธฉี ายแสงเพื่อตรวจสภาพไหมเกรียมของผิวที่มีผลใหเกิดอาการผื่นแดงที่อัตราความเขมของ
แสงต่าํ สด ในป 1956 มีการใชอัตราของ MED (minimum erythemal dose) เพื่อวัดคา SPF โดยเปรียบเทียบกับ
การใชครีมปองกันกับการไมใชครีมปองกันหลังจากไดรับแสงเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนที่
ยอมรับกันเปนเวลากวา 25 ป จากฐานความรในปจจบันนักวิทยาศาสตรมักนิยมใช Erythemal Protection Factor
หรือ Sunburn Protection Factor แทนคา SPF เพราะวาคา SPF ใชประเมินผลตอบสนองในชวงเวลา 24 ชั่วโมง
แตผลจากการเกิดอาการที่เรื้อรังไมเพียงพอสําหรับการวินิจฉัย เชน การเกิดริ้วรอยกอนวัยและมะเร็งผิวหนัง
( oss, W. and Burger, C., 2008)
การเกิดมะเร็งผิวหนังและการเสื่อมสภาพผิวเนื่องจากแสงแดดมิใชเกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตเพียง
ชนิดเดียวแตเกิดจากรังสีทกชวงคลื่น ความสนใจจึงมีเปาหมายที่ครีมกันแดดที่ปองกันไดทั้งรังสี A และ
B คือ ครีมกันแดดชนิด inorganics sunscreens เนื่องจากครีมกันแดดชนิดนี้สามารถปกปองรังสีไดทั้งหมด
และปองกันมะเร็งจากแสงแดดได โดยมีสว นผสมของ TiO2 และ ZnO ทีช่ ว ยปองกันรังสี ไดอยางยอดเยี่ยม
นอกจากความสนใจใน inorganics sunscreens แลว ในสตรเครื่องสําอางยคใหมยังไดพัฒนาครีมกันแดดใหมี
การหอหมอนภาคระดับนาโน (nanoparticle encapsulation) ของสารกันแดดดวย อาจกลาวไดวา inorganics
sunscreens มีขอดีกวา organics sunscreens ดวยประสิทธิ ภ าพในการเกิดอาการแพ ท่ีนอยกวาซึ่ง organics
sunscreens จะทํ า ใหเกิด อาการแพ จ ากการสั ม ผั ส ที่ผิว หนั ง และเกิ ด ผื ่ น แพ จ ากแสงแดด แมวา inorganics
sunscreens ยังไมใหความชัดเจนเกี่ยวกับปจจัยการปกปองเทาใดนัก แตคณสมบัติที่สามารถปกปองรังสีได
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ครอบคลมทีเ่ หนือกวาทําใหไดรับความนิยมมากกวา ผบริโภคจึงพอใจกับปายทีแ่ สดงคา SPF สงของผลิตภัณฑ
ครีมกันแดด แมวาสภาวะที่ใชโดยปกติจ ะทํา ใหคา SPF ลดลงก็ตาม และมีขอแนะนําให ใ ช ค รีมกันแดด
inorganics sunscreens และเพื่อปองกันจากรังสี อัลตราไวโอเลตไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรใชวิธีการอื่น
ผสมผสานดวย เชน ลดการออกรับแสงแดด หลีกเลี่ยงแสงแดด สวมเสื้อผากันแดดและใชแวนตากันแดด
(Marier, T. and Korting, HC., 2005) ทั้งนี้คณสมบัติของครีมกันแดดที่ดีควรมีคณสมบัติดังรายรายละเอียด
ตอไปนี้
5.1 การปองกันรังสี A (Protection of A) จากปญหาหลายประการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อ
ตรวจสอบการปองกันรังสี A นั้น องคการอาหารและยา (FDA) ยังไมไดมขี อ สรปหรือแนวทางเกี่ยวกับเรื่อง
นีโ้ ดยเฉพาะ แตไดมกี ารตรวจสอบสําหรับการปองกันแสงแดดจากรังสี A ดวยการพิจารณาทางกายภาพจาก
ความยาวคลื่น ซึง่ ในปจจบันไดนําวิธีการเพื่อใชในการตรวจสอบการปองกันรังสี A เชน วิธีที่ 1 วิธี MED:
Minimal erythema dose เปนวิธีการซึ่งไมไดผลจริง เนื่องจากเวลาที่ทําใหเกิดผื่นแดงที่ผิวหนังหลังจากใชครีม
กันแดดที่ไดจากการทดลองนั้นมาจากการใชวิธีเลียนแบบแสง A ซึ่งแตกตางจากการไดรับแสง A จาก
ธรรมชาติ ดังนั้นคาที่วัดไดจึงสงเกินกวาปกติ วิธีที่ 2 วิธี IPD: Immediate pigment darkening เปนวิธีที่นิยมใช
กันสําหรับตรวจสอบคาปองกันรังสี A โดยการเปลีย่ นสีผวิ เปนสีน้ําตาล-เทาทันทีหลังจากที่ไดรับแสง R
และสีจะเดนชัดขึ้นจากการไดรับรังสี A แตจะจางลงอยางรวดเร็วทําใหอานคาที่ถกตองไดยาก วิธีที่ 3 วิธี
PPD: Persistent pigment darkening เปนวิธีที่คงตัวดวยการเปลี่ยนสีผิวเปนสีน้ําตาล-เทาไดนาน 2-4 ชั่วโมง
หลังจากไดรบั รังสี A การตอบสนองที่เกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดสีในผิวชั้นลางเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนสีของ
เมลานิน วิธนี ส้ี งั เกตการเปลีย่ นสีไดงา ยกวาวิธี IPD การจัดชัน้ ในการปกปองรังสี A (PA: Protection Grade)
จะใชหลักการจากวิธี PPD และปจจบันไดนํามาใชติดบนฉลากผลิตภัณฑครีมกันแดดกันอยางแพรหลาย
อตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งสําอางของประเทศญีป่ น (Japan Cosmetic Industry Association) ไดแบง Protection
Grade เปน 3 เกรดคือ PA+ หมายความถึง การปกปองรังสี A ที่สามารถปกปองผิวไดนอยระหวาง 2-4,
PA++ หมายความถึง การปกปองรังสี A ทีส่ ามารถปกปองผิวไดปานกลางระหวาง 4-8, PA+++ หมายความ
ถึง การปกปองรังสี A ที่ปกปองผิวไดสงสดมากกวา 8 และวิธีที่ 4 คือ วิธี CW: Critical wavelength เปน
วิธีการวัดคาปกปองรังสี A โดยใชการวัดดวยวิธีวัดการดดกลืนแสง (spectrophotometric measurement)
วิธี CW จะใชเปรียบเทียบการวัดแสงทีผ่ า นสารละลายทีม่ แี ละไมมคี รีมกันแดดเจือปน โดยวัดสเปกตรัมที่ความ
ยาวคลื่นตาง ๆ คา CW เปนชวงของความยาวคลื่นภายใตพื้นที่ 90 เปอรเซ็นตของทั้งหมดภายใตสเปกตรัมที่
ความยาวคลื่นระหวาง 290 - 400 นาโนเมตร (Ho, TY., 2001)
5.2 การปองกันรังสี B (Protection of B) รังสี B ทําใหเกิดอาการผื่นแดงไดมากกวา A
เปนพันเทา คา SPF จึงแสดงถึงการปกปองจากการไดรับรังสี B แตไมบงบอกการใชสําหรับปกปองรังสี
A (Ho, TY., 2001) ในปจจบันคา SPF ที่ไดจากวิธฉี ายรังสีเพื่อพิสจนและประเมินอัตราที่ทําใหเกิดผื่นแดง
และผลการไหมแดดนั้นจะใชวธิ ี MED: Minimal erythemal dose ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบระหวางการใชและ
ไมใชครีมกันแดดภายใน 24 ชั่วโมง ประเทศตาง ๆ ไดมีการกําหนดเวลาเพื่อประเมินการเกิดผื่นแดงแตกตางกัน
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ออกไป เชน ในประเทศแถบยโรปแนะนําใหใชวธิ ี Colipa เพือ่ วัดคา SPF โดยใชผิวหนังที่มีความแตกตางทาง
กรรมพันธในการทดสอบ 10-20 ชนิด การทดสอบจะทําบนพื้นที่ผิวมากกวา 35 ตารางเซนติเมตรดวยการทา
ครีมกันแดดลงบนผิวหนังที่ทดสอบประมาณ 2 มิลลิกรัมตอเซนติเมตร2 (+0.04 มิลลิกรัม) เปนเวลานาน 15
นาทีกอนฉายรังสี การอานคา MED จะทําหลังจากฉายรังสีไปแลวประมาณ 20 (+4) ชั่วโมงดวยสายตาและ
เครื่องเทียบสี (colorimeter) คา MED จะเกิดขึ้นหลังจากไดรับพลังงานจากรังสี B 0.038-0.053 จลลตอ
ตารางเซนติเมตร ซึง่ วิธีการตรวจวัดคา SPF ในหองทดลองยังพบไมมากนักและผลที่ไดก็ยงั ไมเปนทีย่ อมรับและ
แพรหลายเนือ่ งจากปญหาในการนํามาใชงาน ( oss, W. and Burger, C., 2008)
5.3 ความคงทนตอแสงของครีมกันแดด (Photostabi ity) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพหลังจาก
ไดรับแสง (photostability) ของครีมกันแดดที่มีสวนประกอบของสารกรองแสงชนิดอินทรียและอนินทรีย
(organic and inorganic chemical filters) ทีผ่ า นแสงอัลตราไวโอเลต พบวา สารกรองแสงบางชนิดสญเสียหนาที่
ไปในระหวางการปองกันแสงอัลตราไวโอเลต ผลิตภัณฑกันแดดหลายชนิดอวดอางวาสามารถปองกันแสง
อัลตราไวโอเลตไดทง้ั ชนิดเอและชนิดบีอยางดี แตมักไมมีการระบถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพหลังจากไดรับแสง
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับผบริโภคในการเลือกซื้อครีมกันแดด ปจจบันยังไมมีวิธีการมาตรฐานสากลสําหรับ
ตรวจหาการเปลีย่ นแปลงสภาพหลังการไดรบั แสงของครีมกันแดด Gonzalez, H., et al. (2007) ไดทาํ การทดลอง
โดยใชครีมกันแดด 7 ชนิดในทองตลาดของประเทศสวีเดน ซึ่งประกอบดวย organic chemical filters 3 ชนิด
และอีก 3 ชนิดเปนผลิตภัณฑผสมระหวาง organic และ inorganic chemical filters สวนสารกรองแสงชนิด
สดทายเปน inorganic chemical filters โดยทําการชัง่ สารกันแดด 0.5 มิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตร วางระหวาง
แผนควอทซ 2 แผน และนําไปผานแสงอัลตราไวโอเลตเอและบี เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง จากนั้นวัดการดดกลืน
แสงเปนระยะหลังจากไดรับแสง 30 นาที, 90 นาที และ 120 นาที คํานวณหาพื้นที่ใต curve กอนและหลังการ
ดดกลืนแสง (area under the curve index: A CI) ถาคา A CI มากกวา 0.80 แสดงวาผลิตภัณฑครีมกันแดดชนิด
นั้นไมเปลี่ยนแปลงสภาพหลังจากไดรับแสง ผลการทดลองพบวา ครีมกันแดดทั้ง 7 ชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแตกตางกัน โดยครีมกันแดดชนิด inorganic มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนอยกวาชนิด organic โดยครีมกัน
แดดทีม่ สี ภาพคงตัว ไดแก Octocrylene, methylbenzylidene camphor, diethylhexyl 2,6-naphthalate, polyester8 และ photostabilizing silicone field (PSF) (Bonda, C., 2008)
5.4 สเปกตรัมการดดกลืนแสงยวี ( absorption spectru ) อนภาค ZnO ที่มีขนาดเล็กมากสามารถ
ดดซับรังสีไดครอบคลมอยางมีประสิทธิภาพในชวงคลื่น 380 นาโนเมตร หากชวงคลื่นยาวกวา 380 นาโนเมตร
จะมีประสิทธิภาพลดลง สําหรับ TiO2 ประสิทธิภาพดดซับรังสีเริม่ จาก 100 นาโนเมตร ถึง 340-360 นาโนเมตร
TiO2 สามารถดดซับรังสี A และ B ที่ความยาวคลื่นแสง 320-400 นาโนเมตร โดยที่ ZnO สามารถ
ปกปองทัง้ A และ B ไดสม่าํ เสมอกวา TiO2 ผลการทดลองพบวา ผลิตภัณฑครีมกันแดดทีม่ สี ว นผสมของ
TiO2 และ ZnO ขนาด 0.1 ไมครอน จะมีประสิทธิภาพในการปองกันแสงอัลตราไวโอเลตไดดีที่สด หาก TiO2
และ ZnO มีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน อาจทําใหการปองกันแสงดอยกวาขนาดอนภาคที่โตกวา การที่ TiO2
9

และ ZnO มีขนาดโตกวา 0.1 ไมครอนจะทําใหเห็นเม็ดสีขาวเมื่อทาลงบนผิว อนภาคที่ละเอียดมากมักรวมตัว
เปน อนภาคที่โตขึ้นทําใหไมมีประสิทธิภาพในการปองกันแสงอัลตราไวโอเลต การผลิตครีมกันแดดแบบ
กายภาพดวยการรวม TiO2 และ ZnO ทั้งสองสารในผลิตภัณฑเดียวกัน หรืออาจนําไปผสมกับครีมกันแดดแบบ
เคมีเพื่อยกระดับคณภาพการปองกันแสงแดดนั้นถือเปนทางเลือกทางหนึ่ง คา SPF จะใชวัดคาของรังสี B
เทานั้นไมสามารถใชวัดรังสี A (340-400 นาโนเมตร) ได TiO2 และ ZnO เปนสารกันแดด 2 ใน 3 ชนิดที่
องคการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริการับรองวาสามารถปกปองรังสีอลั ตราไวโอเลตทีม่ คี วามยาวคลืน่
แสงชนิดเอไดและสารกันแดดชนิดที่ 3 คือ avobenzone ก็ไดรับการรับรองเชนกัน อยางไรก็ตาม ยังไมมีวิธีการ
ประเมินการปองกันรังสี A ได โดยปจจัยของการปองกันรังสี A นั้นเกี่ยวของกับความสามารถในการ
ปกปอง (PFA: protective factor ability) และสัดสวนของ A/ B ของ TiO2 และ ZnO ในการผสมน้ําลงใน
น้ํามัน (w/o: water in oil) และน้าํ มันลงในน้ํา (o/w: oil in water) (More, BD., 2007) สารกันแดดที่มีการดดกลืน
แสง ยวีทค่ี วามยาวคลืน่ แสงหรือสเปกตรัมตางๆ นัน้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คณสมบัตกิ ารดดกลืนแสงของสารกันแดดในชวงคลืน่ ทีแ่ ตกตางกัน (Ho, TY., 2001)
สารเคมี
2-ethylhexyl salicylate
2-ethylhexyl p-methoxycinnamate
Benzophenone-3
Benzophenone-4
Butyl methoxydibenzoylmethane
Homosalate
Micronised titanium dioxide
Octocrylene
Phenylbenzimidazole sulfonic acid
Terlephthalylidene dicamphor sulfonic acid
Titanium dioxide

ชวงคลืน่ ดดซับแสง (นาโนเมตร)
280-320
280-320
270-360
260-360
320-400
290-320
290-340
290-360
290-320
290-400
250-380

5.5 คาการปองกันแสงแดด (Sun Protection Factor: SPF) คา SPF เปนคาสําหรับวัดผลของครีมกัน
แดดตามสตรที่กําหนด ดวยการตรวจวัดความไวตอการไหมแดดของผิวเปรียบเทียบระหวางการใชครีมกันแดด
กับการไมใชครีมกันแดดหลังจากไดรับแสงจากเครื่องจําลอง โดยมีหนวยงานทีด่ แลเกี่ยวกับมาตรฐานของครีม
กันแดดในประเทศตางๆ เชน ในสหรัฐอเมริกาคือ FDA (Food and Drug Administration) สําหรับในประเทศ
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แถบยโรป หนวยงาน European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association เปนผทดสอบมาตรฐานคา SPF
ในป ค.ศ. 2000 ไดมีการพัฒนารวมกันระหวางประเทศในยโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปนและประเทศในแอฟริกาใต
เพือ่ หาวิธที ดสอบและวัดผลของครีมกันแดดทีเ่ ปนสากล การทดสอบคา SPF ดังกลาวเนนวัดการปองกันแสงที่
ทําใหเกิดผื่นแดง (erythema) บนผิวหนัง ซึง่ สวนใหญเนนปองกันแสงอัลตราไวโอเลตบี สวนการทดสอบแสง
อัล ตราไวโอเลตชนิ ด เอจะใช วิธี แ ตกต า งกั น ป จ จบั น ยั ง ไม มี วิธี ก ารสํ า หรั บ วั ด ผลทางกายภาพของแสง
อัลตราไวโอเลตชนิดเอที่เกิดกับผิวหนัง เชน การเสื่อมสภาพของผิวจากแสงแดด (photoaging) เปรียบเทียบกับ
การเกิดผื่นแดงบนผิวหนังจากการไดรับแสงอัลตราไวโอเลตบี ในปค.ศ. 2004 มีปญหาจากการใชคา SPF
สําหรับทดสอบทีย่ งั ไมไดมาตรฐาน ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับการใชครีมกันแดดเพือ่ ชวยลดความเสือ่ มสภาพของ
ผิวและลดการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนั้นจึงยังไมมีความชัดเจน (Marier, T. and Korting, HC., 2005)
5.6 คณสมบัติดานการมองเห็นและความโปร ง แสงของครี ม กั น แดด (Optica properties and
Transparency ) สารโลหะออกไซดละเอียด (microfine metal oxides) มีคณสมบัติโปรงแสงในขณะมองผาน
แสงที่มองเห็นไดดวยตาเปลา (visible light) แตจ ะทึบแสง (opaque) ในชวงของรังสีอัลตราไวโอเลต ทั้งนี้
เนือ่ งจากมีการสะทอนแสง (reflection) การกระจายแสง (scattering) และการดดกลืนแสง (absorption) คาดัชนี
หักเห (RI:Refractive index) ใชสําหรับวัดคาความเร็วของแสงทีท่ ะลผานวัตถเทียบกับแสงทีผ่ า นอากาศ ถาคาที่
วัดไดใกลศนย แสดงวา โปรงแสง แตถามากกวาศนย แสดงวา ทึบแสงและมีสีขาวปรากฏขึ้น โดย ZnO และ
TiO2 มีคา RI เทากับ 1.9 และ 2.6 ตามลําดับ คา RI ของวัตถเปนลักษณะเฉพาะของวัตถนั้น ๆ ถาตองการลด
ความทึบแสงลงสามารถทําได 2 วิธี ดวยการใชตัวกลางที่มีคา RI คลายกับวัตถแขวนลอย หรือ ใชวัตถที่มีขนาด
เล็กกวา 0.25 ไมครอนเพือ่ ใหแสงสองผานไดดขี ึ้น (More, BD., 2007)
6. ครีมกันแดดสําหรับผิวหนังที่เปนสิว (Sunscreen for acne-prone skin)
สิว เปนโรคที่พบไดบอยมากในวัยรน และเกิดจากการอักเสบของระบบตอมไขมัน (sebaceous gland)
ในรขมขน สาเหตมาจากของใชตางๆในชีวิตประจําวัน เชน แชมพสระผม สบ และกระดาษซับหนามัน ปญหา
จากสิวจึงสงผลกระทบทางจิตใจของผทม่ี ปี ญ
 หาสิวดังกลาว ทําใหขาดความมั่นใจ การรักษาสิวที่ไดผลจะตอง
หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่กอใหเกิดการอดตันของตอมไขมัน ปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหคนเปนสิวมากหรือนอย
ตางกัน ไดแก กรรมพันธ แสงแดด อากาศ อาหาร อารมณ ฮอรโมน เครื่องสําอาง ครีมบางชนิด แปงทาหนา
การระคายเคือง การเสียดสี และการนวดหนา เมื่อเขาสวัยรนรางกายจะมีการสรางฮอรโมนเพศ ฮอรโมนชนิดนี้
จะกระตนใหตอมไขมันที่บริเวณผิวหนังสรางไขมัน (sebum) ออกมามาก ซึ่งจะระบายออกมาตามรขมขน
ถาหากรขมขนเกิดการอดตันก็จะทําใหเกิดการคั่งของน้ํามันในขมขน เกิดเปนหัวสิวหรือโคมีโดน (comedone)
เมื่อมีการอดตันมากขึ้น ไขมันจะสะสมในทอทําใหเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ยังเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยใน
ตอมไขมันชนิดหนึง่ มีชอ่ื วา “ พีแอกเนส ” (P. acnes/Propionibacterium acnes) (Dow Pharmaceutical Sciences,
2007)
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แสงแดดและฝนละออง มีผลตอผทม่ี ผี วิ แพงา ยและผทม่ี ปี ญ
 หาสิว การไดรับแสงแดดอยางตอเนื่องและ
รนแรงจะมีผลตอผิวหนังในระยะยาว ผเชี่ยวชาญดานผิวหนังมักแนะนําใหเริ่มใชครีมกันแดดและครีมตานแดด
ตั้งแตวัยเยาวเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งผิวหนังและผิวเสื่อมสภาพกอนวัย ซึ่งวัยรนมักจะใหความสําคัญ
กับบริเวณใบหนาเปนสิ่งแรก และเปนสวนที่จะตองรับแสงแดดเปนประจําและรนแรงกวาบริเวณอื่นของ
ร า งกาย วั ย ร น มั ก กั ง วลกั บ สิ ว ที่ เ กิ ด บนใบหน า และสาเหตมั ก มาจากหน า มั น มี ผ ลให เ ป น รอยผื่ น แดง
สตรผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม กั น แดดที่ใ ชเ พื่ อ ปกป อ งแสงแดดอาจไม เ หมาะกั บ ผิ ว หนั ง ที่เปนสิ ว ดั ง นั้ น การเลื อ ก
เครือ่ งสําอางควรจะเลือกผลิตภัณฑทร่ี ะบวาไมทาํ ใหเกิดสิว มีฉลาก “Oil free" หรือปราศจากน้ํามัน ผลิตภัณฑ
ยารักษาสิวทีม่ กั ใชกัน ไดแก benzoyl peroxide หรือ retinoic acid ซึง่ ทําหนาทีต่ า นเชือ้ แบคทีเรีย แตมีคณสมบัติ
ไวตอแสงแดด ครีมกันแดดที่แนะนําคือ ครีมกันแดดทีม่ สี ว นผสมของ TiO2 และ ethylhexyl methoxycinnamate
ซึง่ ไมทําใหเกิดสิวอดตัน นอกจากนั้นยังใช phosphatidylcholine และ hydrosoluble azelaic acid ที่ชวยลดความ
มันบนใบหนาไดและใชกับผิวที่เปนสิวไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากการใชครีมกันแดดสําหรับผิวที่เปนสิว
แลว ควรใชครีมทําความสะอาดเพือ่ ลดไขมันอดตันดวย (Morganti, P. et al., 2008)
7. การเลือกและใชครีมกันแดดที่ถกตอง
ปฏิกิริยารนแรงจากการใชครีมกันแดดมักพบไดเสมอและมีรายงานเกี่ยวกับผลจากการใชทาหรือเกิด
ผื่นแดงจากการใชครีมกันแดด การเกิดปฏิกิริยาบวมแดงหลังจากใชครีมกันแดดเปนการระคายเคืองจากฤทธิ์
ของสารกันแดด กรณีที่เกิดอาการแพโดยปกติจ ะมีสัดสวนนอยดังเชนการสาธิตโดยตรวจสอบแบบเปนจด
(patch testing) การทดสอบโดยใชแสงเปนจด (photopatch testing) หรือการทดสอบโดยสะกิดเพียงตื้น ๆ
(scratch testing) มีการศึกษาในหองทดลองรายงานวา สารกันแดดมีผลทําใหเกิดสารกอมะเร็งหลังจากไดรับ
แสงอัลตราไวโอเลต แตยงั ไมมขี อ สนับสนนยืนยันจากผลการทดลองกับสิง่ มีชวี ติ แตพบวา ครีมกันแดดจะชวย
ปกปองมากกวาสงเสริมใหเกิดโรคมะเร็งจากการไดรับแสงอัลตราไวโอเลต ผลการทดลองในหองปฏิบัติการ
พบวา ครีมกันแดดสามารถลดหรือปองกันแสงอัลตราไวโอเลตที่ทําใหเกิดเนื้อราย มีผลการทดลองทางระบาด
วิทยาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชครีมกันแดดกับการเกิดมะเร็งผิวหนังและยังพบวา การใชครีมกันแดดกับ
การเกิดมะเร็งที่เกิดจากไฝ (melanoma) ไมมีความสัมพันธกัน แตชวยปองกันการเกิดอาการไหมแดดจึงทําให
สามารถทํางานกลางแจงไดยาวนานขึน้ ซึง่ เห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนหากใชครีมกันแดดที่มีหนวยวัดคา
SPF ต่าํ หรือใชครีมกันแดดทีไ่ มเพียงพอสําหรับปกปองรังสี A และมีรายงานวาการใชครีมกันแดดติดตอกัน
เปนเวลานานจะมีผลใหขาดวิตามินดี แตจากหลักฐานผลการศึกษาในกลมผใชครีมกันแดดเปนประจําสวนมาก
ยังมีระดับของวิตามินดีปกติ (Ho, TY., 2001)
ครีมกันแดดที่พึงประสงคควรจะใหการปกปองที่ดีครอบคลมทกชวงคลื่นของแสงอัลตราไวโอเลต
แมวา หลังจากอยกลางแดดและยังคงสภาพหลังจากเหงือ่ ออกหรือการวายน้าํ และไมมพี ษิ ตลอดจนไมเกิดอาการ
แพหรือเกิดผื่น จากเหตผลเหลานี้จึงตองใหคําแนะนําปริมาณความเขมขนที่ขีดสงสดสําหรับกรองแสงแตละ
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ชนิด ความเขมขนมีความสําคัญ เนื่องจากเปนตัวกําหนดระดับการปกปองของผลิตภัณฑกันแดดและเพิ่มการ
ปกปองใหบรรลผลสําเร็จไดโดยการเพิ่มความเขมขนของสารกรองแสงหรือโดยการนําสารกรองแสงตางชนิด
กันมาผสมในผลิตภัณฑเดียวกัน (Ho, TY., 2001)
การใชครีมกันแดดควรใชเปนประจําทกวัน แมวายังไมเกิดอาการไหมแดดแตแสงอัลตราไวโอเลตเปน
ตัวทําลายผิวดวยการสะสมทีละนอยตลอดชวงที่ยังมีชีวิต หมายความวา ผลการทําลายยังไมเกิดอาการทันที
อาการไหมแดดยังไมแสดงผลภายใน 24 ชั่วโมง และบางอาการตองใชเวลาเปนป ขอมลแสดงการทําลายผิวที่
เกิดจากแสงแดดประมาณ 80 เปอรเซ็นตเสนอขอมลของผมอี ายต่าํ กวา 18 ป จึงทําใหผท ม่ี อี ายสงกวาไมใหความ
ใสใจในการใชครีมกันแดด มีผลสํารวจของชาวอเมริกนั ทีม่ อี าย 18 ปใสใจตอรังสีอัลตราไวโอเลตนอยกวา 25
เปอรเซ็นต ซึ่งการใชครีมกันแดดและสวมหมวกปกกวางเพื่อปกปองรังสีจึงเปนสิ่งที่ควรกระทําและไมสาย
เกินไปสําหรับผใหญ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองใชครีมกันแดดทั้งเด็กและผใหญ แมวาออกทํางานกลางแจง
เพียง 20 นาทีก็ควรใชครีมกันแดดใหเปนประจําทกวัน โดยใชหลังอาบน้ําหรือกอนแตงหนาทาปาก โดยปกติ
ควรทาครีมกันแดดกอนออกนอกบานเปนเวลาประมาณ 15-30 นาที เพื่อใหครีมกันแดดซึมซาบลงสผิวหนัง
และควรทาใหเด็กเพื่อชวยปกปองใหแกผิวของเด็กซึ่งยังบอบบางและควรระมัดระวังไมใหครีมกันแดดเขาตา
อาจทําใหระคายเคือง มีขอแนะนําวาไมควรใชครีมกันแดดกับเด็กอายต่ํากวา 6 เดือน ซึ่งอาจมีผลใหเกิดการ
ระคายเคืองผิวได ถาจะตองนําเด็กออกนอกบานควรบังแสงและใชเสื้อผาปกปองผิวและแนะนําใหสวมหมวก
ใสแวนกันแดดปองกันแสงอัลตราไวโอเลต 99-100 เปอรเซ็นต ทั้งนี้แสงแดดยังมีผลกระทบตอการพัฒนา
ทางดานสายตาของเด็กทารกอยางมาก (Pollard, JM. and Rice, CA., 2005)
การเลือกผลิตภัณฑครีมกันแดดที่เหมาะสมควรพิจารณาจากหลายปจจัย ไดแก 1) รปแบบ (form) ซึ่งมี
ใหเลือกซือ้ มากมาย เชน ครีม เจล โลชัน แทงทา ขี้ผึ้ง ขึ้นอยกับความพอใจและความเหมาะสมของผบริโภค
2) คา SPF โดยครีมกันแดดจะมีระดับของ SPF ต่าํ สดอยท่ี 2-11 ระดับปานกลาง 12-29 และระดับสง มากกวา
30 ขึ้นไป หนวยวัดคา SPF เปนคาบงบอกระยะเวลาทีอ่ ยกลางแสงแดดไดโดยไมทําใหเกิดการไหมแดด เปนคา
วัดจากการคํานวณผลเปรียบเทียบการเกิดอาการไหมแดดหลังจากใชครีมกันแดดปกปองผิวกับการไมใชครีม
ปองกัน ตัวอยางเชน ครีมกันแดดหนวยวัด SPF 2 หมายความวา ปกติไมใชครีมกันแดดผิวหนังจะเกิดอาการผื่น
แดงในเวลา 10 นาทีในการทํางานกลางแจง แตถาใชครีมกันแดดจะเกิดอาการหลังจากอยกลางแจงนาน 20 นาที
ถาครีมกันแดด SPF 15 หมายความวา สามารถอยกลางแจงไดนานกวา 15 เทาจึงเกิดอาการผืน่ แดง แตระดับ SPF
อาจมีผลลดลงไดจากปจจัยอืน่ เชน เหงือ่ ออก ความเปยกชืน้ การนวดหรือ เช็ดออก คา SPF ระดับทีส่ งขึ้นไมได
เปนปฏิภาคโดยตรงกับความสามารถในการปองกันแสงแดด เชน SPF 30 ไมสามารถปองกันรังสีไดมากกวา
SPF 15 ไดเปน 2 เทา แตตามความเปนจริง ครีมกันแดด SPF 15 สามารถปองกันรังสี B ได 93 เปอรเซ็นต
และ SPF 30 ปองกันได 97 เปอรเซ็นต ซึ่งครีมกันแดดที่มีคา SPF สงกวา 30 จะมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน
3) คาปกปองรังสี A ( -A protection) ครีมกันแดดชนิดนีม้ คี วามสําคัญเนือ่ งจากสามารถปกปองรังสี B
ได ด ว ย เพื่ อ ความมั่ น ใจจึ ง ควรตรวจสอบสตรผสมของผลิ ต ภั ณ ฑ ท่ี ต อ งประกอบด ว ย benzophenones,
oxybenzone, sullsobenzone, titanium dioxide, zinc oxide, avobenzone (Parsol 1789) 4) การกันน้ํา (water
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resistance) เพื่อใหครีมกันแดดไมถกกําจัดออกไปอยางงายดายจากเหงื่อหรือหลังการวายน้ํา โดยครีมกันแดดที่
สามารถกันน้ําไดนีจ้ ะติดอยบนผิวหนังไดนาน ผลิตภัณฑครีมกันแดดที่แสดงฉลากกันน้ํา (water-resistant) จะ
ยังคงอยไดนานประมาณ 40-80 นาที (Pollard, JM. and Rice, CA., 2005)
8. การเลือกใชครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ (Ho, TY., 2001)
การใชครีมกันแดดที่ไมมีคณภาพ อาจไมไดรับประโยชนจากการใชครีมกันแดดนั้นเลย ดังนั้นควรมี
หลักการในการเลือกใชครีมกันแดดที่ถกตอง ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ ควรมีคณสมบัติที่ดีประกอบกัน
ดังนี้
1) ควรมีคาการปองกันแดด (SPF) ที่มีคาสง ๆ คา SPF เปนคาความสามารถปองกันรังสี B ถาใช
ครีมกันแดดที่มีคา SPF มีคา สงเทาไร ปริมาณรังสี B ทีผ่ า นไปถึงผิวก็มคี า นอยลงเทานัน้ ดังนัน้ ควรทาครีม
กันแดดที่มีคา SPF ประมาณ 30-60 ยิง่ ถาคนทีต่ อ งอยในทีม่ แี สงแดดจัด ๆ หรือมีปญ
 หาเปนฝา หรือกระ การใช
ครีมกันแดดที่มีคา SPF สง ๆ เปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนอยางยิง่
2) ควรมีความสามารถปองกันรังสีทง้ั
A และ B การที่มีคา SPF มาก ๆ เพียงอยางเดียว ไมได
เปนการรับประกันวาจะปองกันรังสี A ได เพราะคา SPF เปนการวัดเฉพาะความสามารถในการปองกัน
B เทานั้น สารกันแดดที่ดีและมีคณสมบัติในการปองกันรังสีทั้ง A และ B คือ Mexoryl XL:
Drometrizole trisiloxane และความสามารถในการปองกันรังสี A จะมีประสิทธิภาพสงสดถา Mexoryl XL
ผสมรวมกับ Mexoryl SX: Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid
3) ควรมีความคงตัวสง สารกันแดดหลายชนิดจะเสือ่ มสลายไดงา ยหลังจากถกแสงแดดและไมนาน สาร
กันแดดนั้นก็หมดประสิทธิภาพไปโดยไมสามารถปองกันผิวจากแสงแดดไดอีก ดังนั้นควรเลือกครีมกันแดดที่
ไมเสือ่ มสลายไดงา ยเมือ่ ถกแสง (light - stable หรือ photo-stable)
4) ควรประกอบดวยสารกันแดดหลายชนิด ซึ่งจะเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพใหครีมกันแดดนั้น
สามารถกันรังสีไดท กความยาวคลื่นและสารกันแดดบางชนิดชวยใหสารกันแดดอีกชนิดหนึ่งมีความคงตัว
สงขึ้น สารกั น แดดหนึ่ ง ที่นิ ย มผสมในครี ม กั น แดดและใช ก ั น อย า งแพร ห ลายคื อ Parsol 1789: Butyl
methoxydibenzoylmethane เพราะเปนสารกันแดดที่ดี สามารถปองกันรังสี A ได และถาอยรวมกับสารกัน
แดด Octocrylene จะทําให Parsol 1789 มีความคงตัวไดสง
9. มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
มะเร็งผิวหนังทีพ่ บบอย มี 3 ชนิดดวยกัน คือ มะเร็งทีเ่ กิดจากเซลลในชัน้ พืน้ ฐานของหนังกําพรา (basal
cell carcinoma) ลักษณะมะเร็งจะเปนกอนนนขึ้นมา พบบอยบริเวณใบหนา มือ ศีรษะ แตก็อาจจะพบตามลําตัว
และมักจะพบในคนผิวขาว ใชระยะเวลานานในการแพรกระจาย มะเร็งผิวหนังอยางที่สอง เปนมะเร็งที่เกิดจาก
เซลลในชัน้ หนังกําพรา (squamous cell carcinoma) เปนมะเร็งผิวหนังทีพ่ บเปนอันดับ 2 มักจะพบในคนผิวขาว
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มีลัก ษณะนน แดง ผิวหนังแตกเปนแผล เลือดออกงาย พบบอยบริเวณใบหนา ริมฝปาก ขอบใบห สามารถ
แพรกระจายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได โตและขยายเปนวงกวางไดเร็วและลึกกวามะเร็งผิวหนัง
ชนิดแรก หากพบไดเร็วการรักษาจะหายขาด มะเร็งผิวหนังชนิดที่สาม เปนมะเร็งที่เกิดจากเซลลสรางเม็ดสี
(malignant melanoma) เปนมะเร็งที่พบไดบอยและมีอัตราการตายสงมักจะพบมากในคนผิวขาวที่เคยมีผิวไหม
จากแดด มีลักษณะคลายไฝ หรือขี้แมลงวัน หรืออาจเปนจดดําบนผิวหนัง ไฝบนฝามือ ฝาเทา ใตเล็บ มีโอกาส
เปนมากกวาทีอ่ น่ื ๆ และถามีการเปลีย่ นแปลงของผิว ไฝ หรือ ขี้แมลงวัน เชน ตกสะเก็ด ลอก หรือมีอาการปวด
มีเลือดหรือน้ําเหลืองไหลเยิ้ม มีตมนนเกิดขึ้นขางๆ มีการแพรกระจายของเม็ดสีรอบๆ นั้นเปนสัญญาณบงบอก
วาเขาขายอันตรายแลว ( oss, W. and Burger, C., 2008)
มะเร็งผิวหนังชนิด nonmelanoma skin cancer (NMSC) เปนมะเร็งที่พบมากที่สดในโลก เกิดในชั้น
ผิวหนัง squamous cell carcinoma (SCC) และ basal cell carcinoma (BCC) มะเร็งชนิด BCC พบมากกวาชนิด
SCC แตมะเร็งผิวหนังชนิด SCC ทําใหถงึ แกความตายถึง 20 เปอรเซ็นต โดยที่ประมาณ 16 เปอรเซ็นต เกิดจาก
การไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตตอเนื่องยาวนานและเกิดอาการผื่นแดงเรื้อรังสงถึง 30 เปอรเซ็นต ถาเกิดใน
ตําแหนงบริเวณคอและศีรษะอาจมีผลตอระบบประสาท การรักษามะเร็งชนิด NMSC ดวยการผาตัดและการให
ยาเปนไปดวยความยากลําบากเพราะอัตราการกลับมาเกิดใหมส ง มีผปวยรายใหมเพิ่มขึ้นทกป ทําใหภาระ
คาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การรักษาโดยการผาตัดจะทิ้งรองรอยแผลเปนถาวรทําใหมีผล
ทางดานจิตใจ มะเร็งชนิด NMSC พบไดตามสวนตางๆ ทัว่ รางกาย รังสีชนิด A และ B ลวนมีสวนทําให
เกิ ด มะเร็งผิวหนังชนิด BCC การไดรับรังสีตอเนื่องยาวนานเป น ป จ จั ยหลั ก ทํ า ใหเกิดมะเร็งชนิด SCC
(Ramos, J., et al, 2004)
10. การปองกันมะเร็งผิวหนังดวยวิตามินดี
สภาวะของวิตามินดีที่ผิวหนังมีความแตกตางกันโดยถิ่นฐาน เชื้อชาติ และสีผิว ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใน
การขาดวิตามินดีเปนผลจากมีเม็ดสีที่ผิวหนังมากขึ้น จากผลการศึกษาขอมลจํานวน 63 การทดลอง ของการขาด
วิตามินดีกับความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ผลการศึกษาสวนใหญพบความสัมพันธในการปองกันระหวางระดับ
วิตามินดีทพ่ี อเพียงและอัตราเสีย่ งของมะเร็งทีล่ ดลง สวนใหญมักทราบเกี่ยวกับการขาดวิตามินดีมีผลใหเกิดโรค
กระดกเปราะ แตในยคใหมมขี อ มลเกีย่ วกับความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด ทําใหเสียชีวติ กอนวัยอัน
ควรดวยโรคมะเร็งลําไส เตานม รังไข ตอมลกหมาก เปนตน จากการคนพบสาเหตจึงแนะนําใหรับวิตามินดีให
เพียงพอเพือ่ ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง สตรทางเคมีของวิตามินดีประกอบดวย 25(OH)D พบวาทกเชื้อชาติมี
การขาดวิตามินดี และในกลมสตรีผิวดํามีระดับ 25(OH)D ต่ํามาก (นอยกวา 15 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) ใน
บริเวณแถบทางเหนือของทวีปอเมริกามีอากาศหนาวเย็นในฤดหนาวเปนเวลานานทําใหรบั รังสี -B นอย จึงมี
ผลใหขาดวิตามินดี เนือ่ งจากผิวหนังไมเกิดการสังเคราะหแสง (photosynthesized) แมวาจะใชครีมกันแดดชนิด
zinc และ titanium oxide เปนประจําทกวันเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง มีผลใหการสรางวิตามินดี
ลดลง ผลที่เกิดขึ้นชวยไดโดยการรับประทานเพือ่ ยกระดับไมใหปริมาณของ 25(OH)D ต่ํากวา 15-20 นาโนกรัม
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ตอมิลลิลิตร ระดับที่มีผลตอความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไสเพิ่มขึ้นที่ระดับต่ํากวา 30 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตร หากระดับเกินกวา 150 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรสามารถทําให เกิดพิษ ปริมาณวิตามินดีที่แนะนําให
รับประทานสําหรับผมอี าย 1-50 ป ควรไดรับ 200 I : international unit ผมอี าย 51-70 ป ควรไดรับ 400 I ผมี
อายมากกวา 71 ป ควรไดรับ 600 I ผใหญตองการปริมาณวิตามินดีสงกวาเนื่องจากการดดซับลดลง (Garland,
F., et al. 2006)
11. บทสรป
ผิวหนังทําหนาทีป่ อ งกันความรอน แสง และชวยสรางวิตามินดี ผิวหนังของแตละคนมีการตอบสนอง
ตอแสงแดดแตกตางกัน ขึน้ กับสีผวิ หรือปริมาณของเม็ดสีทผ่ี วิ หนัง คนทีม่ ปี ริมาณเม็ดสีนอ ยจะมีผิวขาวและเกิด
การไหมแดดไดงายกวาคนผิวคล้ํา ผิวหนังจําแนกชนิดโดยใชคา ITA (Individual Typology Angle) เพื่อจําแนก
ชนิดของผิวได 6 กลม ไดแก สีผิวขาวมาก สีผิวขาว สีผิวขาวปานกลาง สีผิวน้ําตาลไหม สีผิวน้ําตาลเขม สีผิว
คล้าํ ผิวหนังทีไ่ ดรบั แสงแดดมากเกินไปมีผลใหเกิดการไหมแดด (sunburn), การเสือ่ มสภาพของผิวจากแสงแดด
(photoaging) และมะเร็งผิวหนัง (skin cancer) แสงแดดที่ตกมาถึงโลกมีความยาวคลื่นตั้งแต 290-760 นาโน
เมตร โดยแบงเปน 4 ชวง คือ 1.ชวงคลื่นรังสี C (100-290 นาโนเมตร) 2. ชวงคลื่นรังสี B (290-320
นาโนเมตร) 3. ชวงคลืน่ รังสี A (320 - 400 นาโนเมตร) 4. ชวงคลืน่ isible Radiation (400 - 760 นาโนเมตร)
ผลิตภัณฑกันแดดเปนที่นิยมมากสําหรับปกปองผิวจากแสงแดดและมีความสําคัญตอสขภาพในแงของการ
ปองกันโรครายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผิวของเราดวย ดังนั้นจึงควรเลือกครีมกันแดดที่มีคณภาพและมีคณสมบัติที่
เหมาะสมกับสภาพผิว ผลิตภัณฑกนั แดดเปนสารเคมีชว ยดดซับแสงแดดแลวเกิดการเปลีย่ นแปลงทางโครงสราง
เคมี แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ครีมกันแดดชนิด Organic sunscreens และชนิด Inorganic
sunscreen ครีมกันแดดชนิด Organic sunscreens เปนสารกันแดดที่นิยมใชมากกวาชนิด Inorganic sunscreen
แมจะมีผลใหเกิดผื่นแพของผิวหนังก็ตาม ครีมกันแดดชนิด Organic sunscreens ที่นิยมใชสําหรับดดซับแสง
อัลตราไวโอเลตบี ไดแก PABA (p-aminobenzoic acid), octocrylene, salicylates และ cinnamates ครีมกันแดด
ชนิด Inorganic sunscreens สามารถปองกันไดทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตเอและบี รวมทั้งสามารถสะทอนรังสี
ออกไปจากผิว สารเคมีกลมนี้ ไดแก Zinc oxide (ZnO), Titanium dioxide (TiO2) และ silicates สารกลมนี้
ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตไดดี มีการดดซึมเขาผิวหนังไดนอย คอนขางปลอดภัย ไมเกิดการแพงาย แตมี
ขอดอยในการปรากฏใหเห็นเปนเม็ดสีขาวบนผิวหนังเนือ่ งจากซึมยาก แตปจจบันไดปรับปรงคณสมบัตใิ หมเี ม็ด
ละเอียดมากขึน้ ทําใหมองดเรียบเนียนใสขึน้ ครีมกันแดดที่ดีจําเปนตองกรองหรือดดซับหรือสะทอนรังสีไดทั้ง
ชนิด A และ B
ครีมกันแดดทีม่ ฤี ทธิป์ อ งกัน A มีสว นประกอบของ zinc oxide สวนสารทีป่ อ งกันรังสี A ไดบาง
ไดแก Oxybenzone, TiO2 เปนตน คา PA: Protection of A เปนคาใชวัดการปกปองรังสี A มี 3 ระดับ คือ
PA+, PA++ และ PA+++ สําหรับครีมกันแดดที่ปองกัน B จะมีสาร Benzophenones: dioxybenzone,
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oxybenzone, sulisolxybenzone, Cinnamates: cinoxate, octocrylene, octyl methoxycinnamate, PABA
derivatives: ethyl-4-(hydroxypropyl)aminobenzoate, Salicylates: octyl salicylate, trolamine salicylate มีหลาย
คนทีแ่ พสาร PABA จึงควรหลีกเลีย่ งครีมกันแดดที่ผสมสารนี้ หรือเลือกครีมชนิด PABA free มีการศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพหลังการไดรบั แสง (photostability) ของสารกันแดด โดยผลิตภัณฑกันแดดมักไมระบถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพหลังการไดรับแสง ผบริโภคจึงควรพิจารณาการเลือกซื้อครีมกันแดด ปจจบันยังไมมีวิธี
มาตรฐานสําหรับตรวจการเปลีย่ นแปลงสภาพหลังการไดรบั แสงของสารกันแดด สารเคมีที่ใชในครีมกันแดดมี
คณสมบัติการดดซับแสงชวงคลื่นแตกตางกันตัง้ แต 250-400 นาโนเมตร สารกันแดดชนิด TiO2 และ ZnO ไดรบั
การรับรองจากองคการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาวาสามารถปกปองรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ
ได โดยขนาดของสวนผสมทีม่ ผี ลตอการปองกันแสงคือ ขนาด 0.1 ไมครอน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปองกัน
แสงอัลตราไวโอเลตไดดที ส่ี ด
คา SPF เปนหนวยวัดคาสําหรับวัดผลของครีมกันแดดตามสตรที่กําหนดดวยการตรวจวัดความไวตอ
การไหมแดดของผิวหลังจากใชครีมกันแดด ใชบงบอกประสิทธิภาพของสารกันแดดวาเมื่อทาแลวผิวจะทนตอ
แสงแดดไดนานเทาไรโดยไมทาํ ใหเกิดอาการแสบแดง
การเลือกครีมกันแดดสําหรับผิวหนังที่เปนสิว ควรหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่กอใหเกิดการอดตันของ
ต อ มไขมัน และทํ า ใหเกิ ด การอั ก เสบ แสงแดดและฝ น ละอองมีผลตอผที่ มี ปญ หาผิ ว แพ แ ละเกิด สิ ว ง า ย
สตรผลิตภัณฑครีมกันแดดทีใ่ ชเพือ่ ปกปองแสงแดดอาจไมเหมาะกับผิวหนังทีเ่ ปนสิว ดังนัน้ ควรเลือกผลิตภัณฑ
ที่ระบวาไมทําใหเกิดสิว หรือติดฉลากวา “ Oil free ” ครีมกันแดดที่แนะนํามักมีสวนผสมของ TiO2 และ
ethylhexyl methoxycinnamate ซึ่ ง ไม ทํ า ให เ กิ ด สิ ว อดตั น นอกจากนั้ น ยั ง ใช phosphatidylcholine และ
hydrosoluble azelaic acid ชวยลดการเกิดไขมันจึงใชกับผิวที่มีสิวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครีมกันแดดที่ดีควรมีความสามารถปองกันรังสีทั้ง A และ B ควรมีคณสมบัติที่ดี ไดแก มีคา การ
ปองกันแดด (SPF) ทีม่ คี า สง ๆ ถาคนทีต่ อ งอยในทีม่ แี สงแดดจัด ๆ หรือมีปญหาเปนฝาหรือกระ การใชครีมกัน
แดดที่มีคา SPF สง ๆ เปนสิง่ ทีจ่ าํ เปน ครีมกันแดดที่ดีควรมีความคงตัวสง ไมเสือ่ มสลายงายหลังจากถกแสงแดด
และควรประกอบดวยสารกันแดดหลายชนิดเพือ่ ชวยเสริมประสิทธิภาพ
มะเร็งผิวหนังที่พบบอยและมีอัตราการตายสงมั ก จะพบมากในคนผิ ว ขาวที่เคยมีผิวไหมจากแดด
ขั้นรนแรงและสะสมมาเปนเวลานาน โดยเซลลผวิ หนังไมอาจตานทานไดและอาจมีผลทําใหเปนมะเร็งผิวหนัง
วิตามินดีสามารถลดอัตราเสี่ยงและปองกันมะเร็งผิวหนังไดกลาวคือ ปกติรางกายตองการวิตามินดีวันละ
ประมาณ 400 I การขาดวิตามิ น ดีทํา ใหเกิดโรคกระดกอ อ นและมีปญหาเกี่ยวกับการดดซึมแคลเซี ย ม
ความตานทานโรคลดนอยลงและมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งลําไส เตานม รังไข
และตอมลกหมาก เปนตน การรับประทานวิตามินดีเสริมหรือรางกายทีส่ งั เคราะหวติ ามินดีจากแสงแดดชวยลด
อัตราเสี่ยงจากโรคมะเร็งดังกลาว ดังนั้นความตองการแสงแดดประมาณวันละ 15 นาทีหรือการรับประทาน
วิตามินดีเพียงวันละ 400-1,000 I ก็เพียงพอตอการปองกันโรคมะเร็งผิวหนังได
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