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คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื่อง “ ครีมกันแดด (Sunscreens) ” ฉบับนี้ สํานักหอสม,ดและศ-นย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสม,ด
อิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยท่ี 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในร-ปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศ พรอม
ใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนาร-ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมี
วัตถ,ประสงคเพ่ือเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชน้ีใหผ-ใชไดเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในร-ปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ใหความร-เกี่ยวกับการจําแนก
และหนาที่ของผิวหนัง ประเภทและผลกระทบที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต องคประกอบของครีมกันแดด  
ค,ณสมบัติของครีมกันแดด ครีมกันแดดสําหรับผิวหนังที่เปนสิว การเลือกและใชครีมกันแดดที่ถ-กตอง การ
เลือกใชครีมกันแดดท่ีมีประสิทธิภาพ มะเร็งผิวหนัง และการปองกันมะเร็งผิวหนังดวยวิตามินดี
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ครีมกันแดด 
(Sunscreens)

บทคัดยอ
แสงแดดมีประโยชนมากมาย แตหากไดรับมากเกินไปก็เปนอันตรายและเกิดผลเสียตอผิวหนัง ปจจ,บัน

มีการปองกันผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนท,กวัยโดยการใชครีม   
กันแดด (sunscreen) ท่ีมีฤทธ์ิปองกันแสง ท้ังน้ีผิวหนังมีการตอบสนองตอแสงแดดท่ีแตกตางกัน คนที่มีปริมาณ
เม็ดสี (melanin) นอย (ผิวขาว) จะเกิดการไหมแดด (sunburn) ไดงายกวาคนผิวคล้ํา สีผิวสามารถจําแนกชนิด
โดยใชคา ITA ในการเทียบสี ซ่ึงรังสีอัลตราไวโอเลตแบงไดเปน 4 ชวงคลื่นตามความยาวคลื่นแสงคือ ชวงที่ 1 
ความยาวคลื่น 100-290 นาโนเมตร เรียกวา “ รังสี efC ” ซ่ึงเปนอันตรายมากตอนิวเคลียสของเซลลจะถ-กกรอง
โดยโอโซนไมสามารถผานมาถึงพื้นโลก พวกเราจึงปลอดภัยจากรังสี efC,  ชวงที่ 2 ความยาวคลื่น 290-320 
นาโนเมตร เรียกวา “ รังสี efB ”  รังสีชนิดนี้มีผลทําใหเกิดการไหมแดด ทําใหผิวหมองคล้ํา ถาไดรับปริมาณ
มากเกินไปอาจเกิดมะเร็งผิวหนังได, ชวงที่ 3 ความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร เรียกวา “ รังสี efA ” ซึ่งมี
พลังงานต่ํากวารังสี efB แตสามารถผานผิวหนังและล-กตาไดมากกวา โดยในแสงแดดมีปริมาณรังสี efA 
มากกวา efB (efA 95% และ efB 5%) รังสีชนิดนี้มีผลทําใหสีผิวคล้ําและผิวหนังเหี่ยวยน,  ชวงที่ 4      
ความยาวคลื่นระหวาง 400 - 760 นาโนเมตร สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ปจจ,บันผลิตภัณฑกันแดดไดรับ
ความนิยมมากที่ส,ดสําหรับการปกปองผิวจากแสงแดด นวัตกรรมของผลิตภัณฑกันแดดมักจะเพิ่ม SPF        
(Sun Protection Factor) ใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปองผิวยิ่งขึ้น จึงควรเลือกครีมกันแดดที่มี
ค,ณภาพและค,ณสมบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพผิว ผลิตภัณฑครีมกันแดดแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
ครีมกันแดดชนิดอินทรีย (organic sunscreens) และครีมกันแดดชนิดอนินทรีย (inorganic sunscreens) ครีมกัน
แดดท่ีเหมาะสมกับสภาพผิวตองไมมีพิษและไมทําใหเกิดอาการแพท่ีผิวหนัง  สะดวกในการใชทาและคงสภาพ
เก็บไวไดนานทั้งทางเคมีและทางกายภาพ  ครีมกันแดดชนิดอินทรียสามารถทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนังที่
สัมผัสได เชน ทําใหเกิดอาการแสบรอน คันหรือเปนผื่น จึงมีการใชสารกล,มนี้นอยลง สําหรับครีมกันแดด
ชนิดอนินทรียสามารถออกฤทธิ์ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตไดดี มีการด-ดซึมเขาผิวหนังไดนอย คอนขาง
ปลอดภัย ไมเกิดการแพไดงาย โดยแสงแดดและฝ,นละอองมีผลตอผ-ท่ีมีปญหาผิวแพงายและกอใหเกิดสิวได การ
ไดรับแสงแดดอยางตอเนื่องร,นแรงมีผลตอผิวหนังในระยะยาว ผ-เชี่ยวชาญดานผิวหนังมักแนะนําใหเริ่มใชครีม
กันแดดและครีมตานแดดต้ังแตวัยเยาวเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งผิวหนังและผิวเส่ือมสภาพกอนวัย ส-ตร
ผลิตภัณฑครีม      กันแดดที่ใชเพื่อปกปองแสงแดดอาจไมเหมาะกับผิวหนังที่เปนสิว ดังนั้นการเลือกใช
เคร่ืองสําอางควรจะเลือกผลิตภัณฑท่ีระบ,วาไมทําใหเกิดสิว ท่ีมีฉลากวา “ Oil free ” หรือปราศจากน้ํามัน ทั้งนี้
ริ้วรอยเหี่ยวยนกอนวัย ฝา กระ  และผิวหมองคล้ําอาจอ,บัติขึ้นไดบนใบหนาหากไมร-จักการปองกันแสงแดดที่
ถ-กวิธี จึงควรเลือกใชครีมกันแดดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดดที่เพียงพอ ซึ่งครีมกัน
แดดท่ีดีควรมีความสามารถปองกันรังสีท้ัง  efA และ efB
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มะเร็งผิวหนัง มีสาเหต,เกิดจากแสงแดดท่ีเผาไหมผิวหนังขั้นร,นแรงและสะสมมาเปนเวลานาน รวมถึง
การขาดวิตามินดีทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งลําไส เตานม รังไข และตอม
ล-กหมาก  การรับประทานวิตามินดีเสริมหรือรางกายที่มีการสังเคราะหวิตามินดีจากแสงแดดสามารถชวยลด
อัตราเส่ียงจากโรคมะเร็งทรวงอก มะเร็งตอมล-กหมาก มะเร็งลําไส และมะเร็งมดล-กได ดวยการไดรับแสงแดด
ประมาณ  15 นาทีตอวันก็เพียงพอกับความตองการวิตามินดี 

คําสําคัญ :  ครีมกันแดด; อัลตราไวโอเลต; เมลานิน;  มะเร็งผิวหนัง
Keywords : Sunscreens; eltraviolet; Melanin; Skin cancer; Sun protection factor (SPF)
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1. บทนํา
แสงแดด มีประโยชนชวยใหความอบอ,น ชวยในการมองเห็น และเปนองคประกอบสําคัญใน

กระบวนการสังเคราะหวิตามินด ีหากไดรับแสงแดดมากเกินไปก็เปนภัยได อวัยวะท่ีไดรับอันตรายจากแสงแดด
โดยตรงคือ “ ผิวหนัง ”  ซึ่งเปนตัวปองกันมิใหรังสีทําลายเนื้อเยื่อใตผิวหนัง โดยเม็ดสีเมลานิน (melanin 
pigment) จะทําหนาที่เปนตัวด-ดซับรังสี แตคนบางคนก็มีเม็ดสีเมลานินไมเพียงพอที่จะด-ดซับรังสีไดหมด      
การไดรับแสงมากจะเกิดผลเสียตอผิวหนัง เชน ผิวหนังเสื่อมกอนวัย  เกิดปญหาสีผิวไมสม่ําเสมอ เชน กระ ฝา
อีกทั้งยังทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง การทําลายระบบพันธ,กรรมและมีภ-มิค,มกันท่ีออนแอลง แสงแดดทําใหเกิด
อน,ม-ลอิสระซ่ึงมีผลเสียตอผิวหนัง และเกิดอาการผิวไหม บวม แดง และปวด ที่เรียกวา “ sunburn ” ซึ่งอาจจะ
สงผลเสียในระยะยาวเกิดเปนมะเร็งผิวหนังได ปจจ,บันมีการปองกันผิวหนังจากแสงแดด โดยเนนการปองกัน
ผิวหนังจากรังสอัีลตราไวโอเลต (ultraviolet) ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับคนท,กวัย เชน การสวมเสื้อผาและหมวก
ปองกันแสงแดด  รวมทั้งการทาครีมกันแดด (sunscreen) ท่ีมีฤทธ์ิปองกันแสงแดด

2. การจําแนกและหนาท่ีของผิวหนัง (Bino, SD., et al., 2006)
ผิวหนัง เปนอวัยวะที่หอห,มรางกายทําหนาที่ปองกันความรอน แสง ควบค,มอ,ณหภ-มิของรางกาย

ปองกันการติดเชื้อ และชวยสรางวิตามินดี  ผิวหนังประกอบดวยเซลลสองช้ัน ไดแก ชั้น epidermis เปนชั้นนอก
ส,ดประกอบดวยชั้น squamous รองลงมาไดแก basal cell โดยมีเซลลสรางเม็ดสี (melanocyte) อย-ใต 
subcutaneous และช้ัน dermis เปนช้ันท่ีอย-ของตอมขน ตอมเหง่ือ ตอมไขมัน และหลอดเลือด ผิวหนังของแตละ
คนมีการตอบสนองตอแสงแดดแตกตางกันขึ้นอย-กับสีผิว หรือปริมาณของเม็ดสีที่ผิวหนัง (melanin) คนที่มี
ปริมาณเม็ดสีนอย จะมีผิวขาว และมีแนวโนมที่จะเกิดการไหมแดด (sunburn) ไดงายกวาคนผิวคล้ํา การจําแนก
ชนิดของผิวหนังโดยใชคา ITA (Individual Typology Angle) ดวยการเทียบสี (colorimetric parameters) พบวา
คนท่ีมีผิวคล้ํามีคา ITA ต่ํา ซ่ึงมีผลยืนยันการจําแนกชนิดของผิวหนังโดยการใชคา ITA ดวยการยอมสีตามวิธี 
Fontana-Masson โดยพิจารณาดานสรีระศาสตร พบวา มีความแตกตางกันของปริมาณและการกระจายของเม็ดสี
เมลานินระหวางกล,มสีผิว โดยมีความสัมพันธในทางกลับกันคือ สีจางท่ีไดจากการยอมจะใหคา ITA ส-ง 

การจําแนกชนิดของผิวหนังมีการศึกษาหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีประเมินดวยคา ITA เปนวิธีการวิเคราะห
สําหรับหาปริมาณของสวนประกอบท่ีมีความนาเช่ือถือและสามารถนํามาตรวจซ้ําได โดยแบงชนิดของผิวหนัง
ดวยการพิจารณาจากปริมาณเม็ดสีและการกระจายตัวของเมลานินโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ การหาคา ITA จาก
การเทียบสีโดยใชเครื่องวัด microflash spectrocolorimeter (Datacolor, Montreuil, France) นั้น เปนการวัดคา
ระหวางสวนประกอบของสีเหลือง-น้ําเงิน (yellow-blue component: b*) และคาความจาหรือความสวาง 
(luminance: L*) ของตัวอยางผิว ระดับความสวางของแสงแบงตั้งแตระดับ 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) และคา b* 
เปนคาความสมด,ลระหวางสีเหลือง (คาบวก) และสีน้ําเงิน (คาลบ) คาเพิ่มขึ้นตามความเขมของเม็ดสี คา ITA 
คํานวณไดจากส-ตร ITA0 = [ArcTan((L*-50)/b*)]x180/3.14159 (Commission Internationale de l’Eclairage, 
1976) คา ITA สามารถจําแนกชนิดของผิวไดเปน 6 กล,ม ไดแก สีผิวขาวมาก (very light) > 550 > สีผิวขาว 
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(light) > 410 > สีผิวขาวปานกลาง (Intermediate) > 280 > สีผิวน้ําตาลไหม (Tanned) > 100 > สีผิวน้ําตาลเขม 
(Brown) > -300 >  สีผิวคลํ้า (Dark) และผลการศึกษาการจําแนกสีผิว พบวามีความสัมพันธกับ (1) ภาพถายของ
ผิว (skin phototype) (2) คาที่วัดไดจากการเทียบสี (skin type based on colorimetric measurements) (3) เช้ือชาติ/
ชาติพันธ, (racial/ethnic origin) ผิวหนังที่ไดรับแสงแดดมากเกินไปมีผลใหผิวหนังถ-กทําลาย ทําใหเกิดการไหม
แดด  การเสื่อมสภาพของผิวจากแสงแดด (photoaging) และมะเร็งผิวหนัง (skin cancer) ซึ่งการถ-กทําลายของ
ผิวหนังมีผลเน่ืองจากเม็ดสีที่อย-ในองคประกอบของผิวหนัง  การวัดปริมาณเซลลท่ีถ-กทําลายหลังจากไดรับแสง
อัลตราไวโอเลตจะประเมินดวยคา BED (biological efficient dose) พบวา คา ITA และคา BED มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธแบบเสนตรง (linear relationship: P<0.001; R2=0.70) การถ-ก
ทําลายของสารพันธ,กรรมและสะสมท่ีช้ันของผิวหนังกําพราและผิวหนังช้ันบนนั้นจะพบในผิวสีจาง สีจางปาน
กลาง และสีนํ้าตาลไหม แตในทางตรงกันขามจะไมปรากฏในผิวหนังสีนํ้าตาลและผิวสีคลํ้า

3. ประเภทและผลกระทบที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต (Ho, TY., 2001; Brown, BA., et al., 2005)
แสงแดดที่ตกมาถึงโลกของเราจะมีความยาวคลื่นของอัลตราไวโอเลต (efR=eltraviolet radiation) 

ต้ังแต 290-760 นาโนเมตร (nm) โดยแบงความยาวชวงคล่ืนเปน 4 ชวงใหญ ๆ คือ
3.1 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 100-290 นาโนเมตร ที่เรียกวา “ รังสี HIC ” รังสีชนิดนี้เปนอันตราย

อยางมากตอนิวเคลียสของเซลล และจะถ-กกรองโดยโอโซนในบรรยากาศชั้น stratosphere ทําใหไมสามารถผาน
มาถึงพ้ืนโลกได พวกเราจึงปลอดภัยจาก efC ในปจจ,บันชั้นโอโซนลดลงทําใหมีรังสี efC บางสวนผานลง
มายังพ้ืนโลกได

3.2 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 290-320 นาโนเมตร ที่เรียกกันวา “ รังสี HIB ” รังสีชนิดน้ีมีผลทําใหผิว
หมองคลํ้า และเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการไหมแดด (sunburn) เกิดแผลและต,มน้ํา โดยรังสี efB จะผาน
เขาไปในผิวหนังไดแคชั้นหนังกําพรา และชั้นตื้นๆ ของหนังแท หากสะสมในระยะยาวจะทําใหผิวเหี่ยวยน    
ถาไดรับในปริมาณที่มากเกินไปอาจกอใหเกิดมะเร็งผิวหนัง ซ่ึงสวนใหญมักพบในคนท่ีขาวมากอยาง
ชาวตะวันตกท่ีชอบอาบแดดเปนเวลานานๆ และมีผลตอดวงตา รังสีชนิดน้ีจะถ-กด-ดซึมและทําใหเกิดอันตรายตอ
กระจกตาและเลนสแกวตา นอกจากนี้ยังมีผลตอระบบภ-มิค,มกันของรางกายดวย รังสี efB มีพลังงานส-งและมี
ผลเสียมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับรังสี efA

3.3 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 320 - 400 นาโนเมตร ที่เรียกวา “ รังสี HIA ”  รังสีชนิดนี้มีผลทําใหสี
ผิวหมองคลํ้า ผิวหนังเห่ียวยน และแสบไหม รวมถึงการทําใหเกิดอน,ม-ลอิสระจนเกิดริ้วรอยและการเสื่อมสภาพ
ของผิวจากแสงแดด (photoaging) จนเซลลผิวหนังเกิดผิดปกติและเชื่อวารังสี efA เปนสาเหต,ของมะเร็ง
ผิวหนัง รังสี efA มีพลังงานต่ํากวารังสี efB แตกลับสามารถผานเขาไปในชั้นลึกของผิวหนังและล-กตาได
มากกวา โดยในแสงแดดจะมีปริมาณรังสี efA มากกวา efB (efA 95% และ efB 5%) รังสี efA สามารถ
ผานทะล,ผิวหนังไดลึกถึงช้ันลางของหนังแท (ลึกกวา efB ท่ีผานทะล,ไดเพียงช้ันบนของหนังแท) และจากการ
ท่ีมีชวงคล่ืนท่ียาวจึงสามารถผานทะล,เมฆหมอกได
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3.4 ความยาวชวงคลื่นระหวาง 400 - 760 นาโนเมตร เปนรังสีที่มองเห็นไดดวยตาเปลา (visible 
radiation)

4. องคประกอบของครีมกันแดด
ครีมกันแดด มีการใชมานานเปนเวลากวา 60 ปแลว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของครีมกันแดด

เก่ียวของกับปริมาณและส-ตรท่ีผลิต โดยมีหลักการ 2 แนวทางในการปองกันผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลต คือ 
ครีมกันแดดที่ใชสารกรองแสงแบบเคมี (chemical filter) ในการด-ดซับรังสี และครีมกันแดดที่ใชสารกรองแสง
แบบกายภาพ (physical filter) ท่ีทําหนาท่ีรวมกับอน,ภาคเล็ก ๆ ชวยปองกันไมใหรังสีอัลตราไวโอเลตผานทะล,
ทะลวงเขาผิวหนังโดยการสะทอนกลับออกไป ครีมกันแดดท่ีใชสารกรองแสงแบบกายภาพผลิตไดจากอน,ภาค
ชนิดอนินทรีย (non-organic pigment) เชน zinc oxide หรือ titanium oxide ซึ่งเปนสารสะทอนรังสีท่ีมีขนาด
อน,ภาคเล็กมาก (10-100 นาโนเมตร) ในสหภาพย,โรปไมไดกําหนดความเขมขนของสารกรองแสงแบบกายภาพ
ไว เนื่องจากไมสามารถซึมผานผิวหนังไดแมวาจะมีขนาดอน,ภาคเล็กที่ส,ดก็ตาม ดังนั้นครีมกันแดดที่ใชสาร
กรองแสงแบบกายภาพจึงไมทําใหเกิดอาการแพและใชปองกันแสงแดดไดทันทีหลังจากใชทาบนผิวหนัง 
อยางไรก็ตาม ผลเสียจากการใชครีมกันแดดชนิดนี้ก็ปรากฏใหเห็นบาง เชน การปรากฏของเม็ดสีขาวบนผิวท่ีทา
ครีมกันแดด ที่สงผลใหประสิทธิภาพในการปองกันแสงลดลง เนื่องจากการจับตัวรวมกันเปนกอน ดังนั้นการ
ผลิตครีมกันแดดในภาคอ,ตสาหกรรม จึงควรหาวิธีในการรักษาสภาพอน,ภาคของเม็ดสีใหมีการกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งเปนสิ่งทาทายสําหรับอ,ตสาหกรรมเครื่องสําอาง ครีมกันแดดที่ใชสารกรองแสงแบบเคมี ไดแก 
octyl triazone, urocanic acid, octyl methoxycinnamate, methylbenzylidene camphor, 3-benzylidene sulfonic 
acid และ PABA โดยสารเหลานี้ลวนมีขอบกพรองดวยกันทั้งสิ้นกลาวคือ บางชนิดใชงานดีในชวงความยาว
คล่ืนของรังสี efB แตไมไดผลสําหรับใชงานในชวงความยาวคล่ืนของรังสี efA อีกท้ังยังมีสภาพไมคงตัวและ
มีผลให เกิดอาการเปนผ่ืนแพ  จากการพัฒนาสารกรองแสงชนิด arebenzophenone-3,benzophenone-4, 
butylmeth-oxydibenzoylmethane (Parsol 1789), terephthalylidene sulfonic acid, Mexoryl SX และ Mexoryl 
XL พบวา สาร Mexoryl มีความเสถียรตัวที่ดีเม่ืออย-ในแสงแดดและด-ดซับรังสีไดท้ังในชวงความยาวคลื่น efB 
(290-320 นาโนเมตร) และความยาวชวงคลื่น 320-360 นาโนเมตร โดยประสิทธิภาพส-งส,ดอย-ท่ี 344 นาโนเมตร 
ดงันั้นการผลิตครีมกันแดดที่ดีที่ส,ดคือ การผสมสารกรองแสงแบบเคมีและแบบกายภาพไวในครีมกันแดดตัว
เดียวกัน (foss, W. and Burger, C., 2008) และจากรายละเอียดขางตนจึงสามารถแบงครีมกันแดดไดเปน 2 ชนิด 
ดังนี้

4.1 ครีมกันแดดชนิดอินทรีย (organic sunscreens) ครีมกันแดดชนิดน้ี สามารถแบงออกเปนครีมกรอง
แสง efA และ efB หรืออาจใชกรองท้ัง efA และefB ตามชนิดของแสงท่ีด-ดซับ ครีมกันแดดสําหรับกรอง
แสง efA จะด-ดซับแสงท่ีชวงความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร และครีมกันแดดสําหรับกรองแสง efB จะ 
ด-ดซับแสงท่ีชวงความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร (EM Industries, 2003) หลักการในการใชปองกันแสงแดด 
และเปนตัวด-ดซับรังสีอัลตราไวโอเลตของ organic sunscreens ซ่ึงมีโครงสรางทางเคมีท่ีประกอบดวย  aromatic 
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compounds และ functional group 2 กล,ม ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวรับและปลดปลอยอิเล็กตรอนในชวงที่โมเลก,ลของ
รังสีอัลตราไวโอเลตถ-กกระต,นแลวทําใหเกิดการด-ดซับอิเล็กตรอน สวนผสมของ organic sunscreens ที่นิยมใช
สําหรับด-ดซับรังสี efB ในชวงความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร ไดแก PABA (p-aminobenzoic acid), 
octocrylene, salicylates และ cinnamates สาร PABA เปนสารเคมีที่นํามาใชเปนสวนผสมของครีมกันแดดเปน
ครั้งแรกในป ค.ศ. 1920 มีขอดีคือ สามารถกันน้ําได แตพบวาทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนังที่สัมผัส เชน  ทําให
เกิดอาการแสบรอน คันหรือเปนผื่น และมีรายงานวาการสะสม PABA จะทําใหมีการสรางสารกอมะเร็งชนิด 
carcinogenic nitrosamine การผลิตครีมกันแดดโดยใช PABA จึงลดลง ตอมาในป ค.ศ.1980 ไดนิยมนําสาร 
benzophenone-3 (BZ-3, oxybenzone) มาผสมในครีมกันแดดมากที่ส,ด แมวาในปจจ,บันไมไดใช PABA และ 
BZ-3 ผสมในครีมกันแดดแลวก็ตาม แตยังพบอาการแพเนื่องจากสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอางกันแดด 
เชน นํ้าหอม สารกันเสีย สารทําใหขนเหนียว หรือสารที่ใชสําหรับการทําละลาย สารเหลานี้ทําใหเกิดอาการแพ
ท่ีผิวหนัง และยังไมมีการศึกษาความเปนพิษจากการเกิดปฏิกิริยาอยางเฉียบพลันและเรื้อรังในการใชครีมกัน
แดด ขอสําคัญคือ การด-ดซึมหลังจากใชครีมกันแดด ท่ีพบวาหลังจากการใชครีมกันแดดที่มีสาร BZ-3 ปริมาณ 
0.5 % ทาบนผิวหนัง ไดมีการตรวจพบสารดังกลาวในปสสาวะ และหลังจากการใชเปนเวลานาน 48 ชั่วโมง      
มีการตรวจพบสาร BZ-3 ในอวัยวะตาง ๆ ของหน-ทดลอง เชน ตับ ไต ตับออน หัวใจ กลามเนื้อและอวัยวะเพศ 
และพบในน้ํานมของคน จากการพัฒนาลาส,ดเพื่อใชในการด-ดซับรังสี ef โดยใช sol-gel glass microcapsule 
นั้น พบวา ครีมกันแดดที่ดีตองมีการคงตัวส-ง (photostability) ไมกอใหเกิดอาการแพงายและมีสวนประกอบที่
เหมาะสม รวมทั้งไมซึมซาบเขาส-รางกาย (Marier, T. and Korting, HC., 2005)

4.2 ครีมกันแดดชนิดอนนิทรีย (inorganic sunscreens) ครีมกันแดดชนิดนี้สามารถปองกันไดทั้งรังสี
efA และ efB เนื่องจากกลไกในการสะทอนรังสีออกไปจากผิว กล,มของสารเคมีที่ใชในครีมกันแดดชนิดนี ้
ไดแก zinc oxide (ZnO), titanium dioxide (TiO2) และ silicates สารในกล,มนี้เปนสารออกฤทธิ์และปองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตไดดี มีการด-ดซึมเขาผิวหนังไดนอย คอนขางปลอดภัย ไมเกิดอาการแพงาย แตมีขอเสียคือ    
การปรากฏใหเห็นเปนเม็ดสีขาวบนผิวหนังขณะทา เนื่องจากครีมกันแดดชนิดนี้มีสวนผสมท่ีมีลักษณะเหนียว
ขนทําใหซึมส-ผิวหนังไดยาก แตในชวงสิบปที่ผานมาไดปรับปร,งค,ณสมบัติใหมีเม็ดละเอียดมากขึ้นเพื่อลดการ
สะทอนแสงทําใหมองด-เรียบเนียนใสขึ้น มีการรายงานวา TiO2 สามารถทําปฏิกิริยา photocatalytic จนทําให
เซลล RNA และ DNA ถ-กทําลาย ดังนั้นเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา photocatalytic จึงทําใหมีการผลิตเครื่องสําอาง
ดวยการเคลือบ TiO2 และการใชไททาเนียมท่ีมีขนาดอน,ภาคเล็กมากเปนสวนผสมในครีมกันแดดสําหรับชวยให
การคงสภาพดีและเนียนใสขึ้น การศึกษาความเปนพิษของ TiO2 โดยใชกลองจ,ลทรรศนแบบอิเล็กตรอนสองด-
การด-ดซึมเขาส-ผิวหนังของ TiO2  พบวาไมสามารถตรวจพบ TiO2 ในชั้นผิวหนังกําพรา แตกลับพบอน,ม-ลของ 
Zn (Zn ion) ซึมเขาส-ผิวหนังแทและในเลือด และจากการทดลองใชครีมกันแดด inorganic sunscreens 2  ชนิด
คือ TiO2 และ ZnO ท่ีมีคาการปองกันแสงแดด (sun protection factor) หรือ SPF 28 โดยทดลองภายใตแสงแดด
แบบจําลอง พบวา ZnO มีความสามารถในการด-ดซับแสงอัลตราไวโอเลตไดดีกวา TiO2 แตในย,โรปหามใช 
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ZnO ในครีมกันแดด (Marier, T. and Korting, HC., 2005) อยางไรก็ตาม การใชครีมกันแดดเพ่ือปกปองแสงแดด
ใหไดผลดีที่ส,ดควรใชรวมกับวิธีปองกันอื่นดวย เชน หลีกเลีย่งการไดรับแสงแดด ลดการทํางานกลางแจง หรือ
ถาหลีกเลี่ยงไมได ควรใชครีมกันแดด และอ,ปกรณปองกันแดด ซึ่งมีใหเลือกใช เชน การใชรม หมวกการสวม
เส้ือผาท่ีปกปดรางกายจากแสงแดด และการสวมแวนกันแดดเพ่ือปองกันแสงจากดวงอาทิตย

5. ค'ณสมบัติของครีมกันแดด (Properties of sunscreens)
ผ-นิยมการอาบแดดเปนผ-ท่ีใชครีมกันแดดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการศึกษา

เกี่ยวกับผิวหนังจากกล,มที่ใชครีมกันแดดเปนประจําโดยเริ่มตั้งแตอาย, 18 ป ขึ้นไป พบวาจะชวยลดการเกิด   
เนื้องอกที่ผิวหนังไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต โดยครีมกันแดดท่ีใชกันทั่วไปมี 2 แบบคือ แบบเคมี (chemical 
sunscreen) ซ่ึงทําหนาท่ีด-ดซับรังสีอัลตราไวโอเลตและแบบกายภาพ (physical sunscreen) ซึ่งทําหนาที่สะทอน
แสงในชวงคลื่นที่ตามองเห็นและชวงคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต ประสิทธิภาพของครีมกันแดดนั้นเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการด-ดซับและการสะทอนแสง ปริมาณความเขมขน สัดสวนที่ใชในส-ตรผลิตภัณฑและ
ความสามารถในการคงอย-ไดในขณะอย-ในน้ําระหวางการวายน้ําและขณะเหงื่อออก ในอดีตการปกปองรางกาย
จากแสงแดดมักพิจารณาแตเฉพาะรังสี efB ที่ทําใหเกิดผิวไหมเกรียมและทําลายผิวหนังอยางร,นแรง คา SPF 
จึงใชวัดแตการปองกันรังสี efB เทานั้น โดยไมครอบคล,มการปองกันรังสี efA ในปจจ,บันการหาคา SPF 
ดําเนินการโดยวิธีฉายแสงเพื่อตรวจสภาพไหมเกรียมของผิวที่มีผลใหเกิดอาการผื่นแดงท่ีอัตราความเขมของ
แสงตํ่าส,ด ในป 1956 มีการใชอัตราของ MED (minimum erythemal dose) เพื่อวัดคา SPF โดยเปรียบเทียบกับ
การใชครีมปองกันกับการไมใชครีมปองกันหลังจากไดรับแสงเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนที่
ยอมรับกันเปนเวลากวา 25 ป จากฐานความร-ในปจจ,บันนักวิทยาศาสตรมักนิยมใช Erythemal Protection Factor 
หรือ Sunburn Protection Factor แทนคา SPF เพราะวาคา SPF ใชประเมินผลตอบสนองในชวงเวลา 24 ชั่วโมง 
แตผลจากการเกิดอาการที่เรื้อรังไมเพียงพอสําหรับการวินิจฉัย เชน การเกิดริ้วรอยกอนวัยและมะเร็งผิวหนัง 
(foss, W. and Burger, C., 2008)

การเกิดมะเร็งผิวหนังและการเสื่อมสภาพผิวเนื่องจากแสงแดดมิใชเกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตเพียง
ชนิดเดียวแตเกิดจากรังสีท,กชวงคลื่น ความสนใจจึงมีเปาหมายที่ครีมกันแดดที่ปองกันไดทั้งรังสี efA และ 
efB คือ ครีมกันแดดชนิด inorganics sunscreens เนื่องจากครีมกันแดดชนิดนี้สามารถปกปองรังสีไดทั้งหมด
และปองกันมะเร็งจากแสงแดดได  โดยมีสวนผสมของ TiO2 และ ZnO ท่ีชวยปองกันรังสี ef ไดอยางยอดเยี่ยม 
นอกจากความสนใจใน inorganics sunscreens แลว ในส-ตรเครื่องสําอางย,คใหมยังไดพัฒนาครีมกันแดดใหมี
การหอห,มอน,ภาคระดับนาโน (nanoparticle encapsulation) ของสารกันแดดดวย อาจกลาวไดวา inorganics 
sunscreens มีขอดีกวา organics sunscreens ดวยประสิทธิภาพในการเกิดอาการแพท่ีนอยกวาซึ่ง organics 
sunscreens จะทําใหเกิดอาการแพจากการสัมผัสที่ผิวหนังและเกิดผื่นแพจากแสงแดด แมวา inorganics 
sunscreens ยังไมใหความชัดเจนเกี่ยวกับปจจัยการปกปองเทาใดนัก แตค,ณสมบัติที่สามารถปกปองรังสีได
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ครอบคล,มท่ีเหนือกวาทําใหไดรับความนิยมมากกวา ผ-บริโภคจึงพอใจกับปายท่ีแสดงคา SPF ส-งของผลิตภัณฑ
ครีมกันแดด แมวาสภาวะที่ใชโดยปกติจะทําใหคา SPF ลดลงก็ตาม  และมีขอแนะนําใหใชครีมกันแดด
inorganics sunscreens และเพื่อปองกันจากรังสีอัลตราไวโอเลตไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรใชวิธีการอื่น
ผสมผสานดวย เชน ลดการออกรับแสงแดด หลีกเลี่ยงแสงแดด สวมเสื้อผากันแดดและใชแวนตากันแดด 
(Marier, T. and Korting, HC., 2005) ทั้งนี้ค,ณสมบัติของครีมกันแดดที่ดีควรมีค,ณสมบัติดังรายรายละเอียด
ตอไปน้ี

5.1 การปองกันรังสี HIA (Protection of HIA) จากปญหาหลายประการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อ
ตรวจสอบการปองกันรังสี efA นั้น องคการอาหารและยา (FDA) ยังไมไดมีขอสร,ปหรือแนวทางเกี่ยวกับเรื่อง
นีโ้ดยเฉพาะ แตไดมีการตรวจสอบสําหรับการปองกันแสงแดดจากรังสี efA ดวยการพิจารณาทางกายภาพจาก
ความยาวคลื่น ซ่ึงในปจจ,บันไดนําวิธีการเพื่อใชในการตรวจสอบการปองกันรังสี efA เชน วิธีที่ 1 วิธี MED: 
Minimal erythema dose เปนวิธีการซึ่งไมไดผลจริง เนื่องจากเวลาที่ทําใหเกิดผื่นแดงที่ผิวหนังหลังจากใชครีม
กันแดดที่ไดจากการทดลองนั้นมาจากการใชวิธีเลียนแบบแสง efA ซึ่งแตกตางจากการไดรับแสง efA จาก
ธรรมชาติ ดังนั้นคาที่วัดไดจึงส-งเกินกวาปกติ  วิธีที่ 2 วิธี IPD: Immediate pigment darkening เปนวิธีที่นิยมใช
กันสําหรับตรวจสอบคาปองกันรังสี efA โดยการเปล่ียนสีผิวเปนสีน้ําตาล-เทาทันทีหลังจากที่ไดรับแสง efR 
และสีจะเดนชัดขึ้นจากการไดรับรังสี efA แตจะจางลงอยางรวดเร็วทําใหอานคาที่ถ-กตองไดยาก วิธีที่ 3 วิธี 
PPD: Persistent pigment darkening เปนวิธีที่คงตัวดวยการเปลี่ยนสีผิวเปนสีน้ําตาล-เทาไดนาน 2-4 ชั่วโมง
หลังจากไดรับรังสี efA การตอบสนองที่เกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดสีในผิวชั้นลางเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนสีของ 
เมลานิน วิธีน้ีสังเกตการเปล่ียนสีไดงายกวาวิธี IPD การจัดช้ันในการปกปองรังสี efA (PA: Protection Grade)  
จะใชหลักการจากวิธี PPD และปจจ,บันไดนํามาใชติดบนฉลากผลิตภัณฑครีมกันแดดกันอยางแพรหลาย 
อ,ตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางของประเทศญ่ีป,น (Japan Cosmetic Industry Association) ไดแบง Protection 
Grade เปน 3 เกรดคือ PA+ หมายความถึง การปกปองรังสี efA ท่ีสามารถปกปองผิวไดนอยระหวาง 2-4,  
PA++ หมายความถึง การปกปองรังสี efA ท่ีสามารถปกปองผิวไดปานกลางระหวาง 4-8, PA+++  หมายความ
ถึง การปกปองรังสี efA ท่ีปกปองผิวไดส-งส,ดมากกวา 8 และวิธีที่ 4 คือ วิธี CW: Critical wavelength เปน
วิธีการวัดคาปกปองรังสี efA โดยใชการวัดดวยวิธีวัดการด-ดกลืนแสง (spectrophotometric measurement)    
วิธี CW จะใชเปรียบเทียบการวัดแสงท่ีผานสารละลายท่ีมีและไมมีครีมกันแดดเจือปน โดยวัดสเปกตรัมที่ความ
ยาวคลื่นตาง ๆ คา CW เปนชวงของความยาวคลื่นภายใตพื้นที่ 90 เปอรเซ็นตของทั้งหมดภายใตสเปกตรัมที่
ความยาวคลื่นระหวาง 290  -  400 นาโนเมตร (Ho, TY., 2001)

5.2 การปองกันรังสี HIB (Protection of HIB) รังสี efB ทําใหเกิดอาการผื่นแดงไดมากกวา efA 
เปนพันเทา คา SPF จึงแสดงถึงการปกปองจากการไดรับรังสี efB แตไมบงบอกการใชสําหรับปกปองรังสี 
efA (Ho, TY., 2001) ในปจจ,บันคา SPF ที่ไดจากวิธีฉายรังสีเพื่อพิส-จนและประเมินอัตราที่ทําใหเกิดผื่นแดง
และผลการไหมแดดนั้นจะใชวิธี MED: Minimal erythemal dose ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบระหวางการใชและ
ไมใชครีมกันแดดภายใน 24 ชั่วโมง ประเทศตาง ๆ ไดมีการกําหนดเวลาเพื่อประเมินการเกิดผื่นแดงแตกตางกัน
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ออกไป  เชน ในประเทศแถบย,โรปแนะนําใหใชวิธี Colipa เพ่ือวัดคา SPF โดยใชผิวหนังที่มีความแตกตางทาง
กรรมพันธ,ในการทดสอบ 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 efB 0.038-0.053  จ-ลลตอ
ตารางเซนติเมตร ซ่ึงวิธีการตรวจวัดคา SPF ในหองทดลองยังพบไมมากนักและผลที่ไดก็ยังไมเปนท่ียอมรับและ
แพรหลายเน่ืองจากปญหาในการนํามาใชงาน (foss, W. and Burger, C., 2008)

5.3 ความคงทนตอแสงของครีมกันแดด (Photostabi[ity) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพหลังจาก
ไดรับแสง (photostability) ของครีมกันแดดที่มีสวนประกอบของสารกรองแสงชนิดอินทรียและอนินทรีย 
(organic and inorganic chemical filters) ท่ีผานแสงอัลตราไวโอเลต พบวา สารกรองแสงบางชนิดส-ญเสียหนาที่
ไปในระหวางการปองกันแสงอัลตราไวโอเลต ผลิตภัณฑกันแดดหลายชนิดอวดอางวาสามารถปองกันแสง
อัลตราไวโอเลตไดท้ังชนิดเอและชนิดบีอยางดี แตมักไมมีการระบ,ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพหลังจากไดรับแสง 
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับผ-บริโภคในการเลือกซื้อครีมกันแดด ปจจ,บันยังไมมีวิธีการมาตรฐานสากลสําหรับ
ตรวจหาการเปล่ียนแปลงสภาพหลังการไดรับแสงของครีมกันแดด Gonzalez, H., et al. (2007) ไดทําการทดลอง
โดยใชครีมกันแดด 7 ชนิดในทองตลาดของประเทศสวีเดน ซึ่งประกอบดวย organic chemical filters 3 ชนิด
และอีก 3 ชนิดเปนผลิตภัณฑผสมระหวาง organic และ inorganic chemical filters สวนสารกรองแสงชนิด
ส,ดทายเปน inorganic chemical filters โดยทําการช่ังสารกันแดด 0.5 มิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตร วางระหวาง
แผนควอทซ 2 แผน และนําไปผานแสงอัลตราไวโอเลตเอและบี เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง จากนั้นวัดการด-ดกลืน
แสงเปนระยะหลังจากไดรับแสง 30 นาที, 90 นาที และ 120 นาที คํานวณหาพื้นที่ใต curve กอนและหลังการ
ด-ดกลืนแสง (area under the curve index: AeCI) ถาคา AeCI มากกวา 0.80 แสดงวาผลิตภัณฑครีมกันแดดชนิด
นั้นไมเปลี่ยนแปลงสภาพหลังจากไดรับแสง ผลการทดลองพบวา ครีมกันแดดทั้ง 7 ชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแตกตางกัน โดยครีมกันแดดชนิด inorganic มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนอยกวาชนิด organic โดยครีมกัน
แดดท่ีมีสภาพคงตัว ไดแก Octocrylene, methylbenzylidene camphor, diethylhexyl 2,6-naphthalate, polyester-
8  และ photostabilizing silicone field (PSF) (Bonda, C., 2008)

5.4 สเปกตรัมการด(ดกลืนแสงย(วี (HI absorption spectru\) อน,ภาค ZnO ที่มีขนาดเล็กมากสามารถ
ด-ดซับรังสีไดครอบคล,มอยางมีประสิทธิภาพในชวงคลื่น 380 นาโนเมตร หากชวงคลื่นยาวกวา 380 นาโนเมตร
จะมีประสิทธิภาพลดลง สําหรับ TiO2 ประสิทธิภาพด-ดซับรังสีเร่ิมจาก 100 นาโนเมตร ถึง 340-360 นาโนเมตร 
TiO2 สามารถด-ดซับรังสี efA และ efB ท่ีความยาวคลื่นแสง 320-400 นาโนเมตร โดยที่ ZnO  สามารถ
ปกปองท้ัง efA และ efB ไดสมํ่าเสมอกวา TiO2 ผลการทดลองพบวา ผลิตภัณฑครีมกันแดดท่ีมีสวนผสมของ 
TiO2 และ ZnO ขนาด 0.1 ไมครอน จะมีประสิทธิภาพในการปองกันแสงอัลตราไวโอเลตไดดีที่ส,ด หาก TiO2

และ ZnO มีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน อาจทําใหการปองกันแสงดอยกวาขนาดอน,ภาคที่โตกวา การที่ TiO2



10

และ ZnO มีขนาดโตกวา 0.1 ไมครอนจะทําใหเห็นเม็ดสีขาวเมื่อทาลงบนผิว อน,ภาคที่ละเอียดมากมักรวมตัว
เปนอน,ภาคท่ีโตขึ้นทําใหไมมีประสิทธิภาพในการปองกันแสงอัลตราไวโอเลต  การผลิตครีมกันแดดแบบ
กายภาพดวยการรวม TiO2 และ ZnO ทั้งสองสารในผลิตภัณฑเดียวกัน หรืออาจนําไปผสมกับครีมกันแดดแบบ
เคมีเพื่อยกระดับค,ณภาพการปองกันแสงแดดนั้นถือเปนทางเลือกทางหนึ่ง คา SPF จะใชวัดคาของรังสี efB  
เทานั้นไมสามารถใชวัดรังสี efA (340-400 นาโนเมตร) ได TiO2 และ ZnO เปนสารกันแดด 2 ใน 3 ชนิดที่
องคการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริการับรองวาสามารถปกปองรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีมีความยาวคล่ืน
แสงชนิดเอไดและสารกันแดดชนิดท่ี 3 คือ avobenzone ก็ไดรับการรับรองเชนกัน อยางไรก็ตาม ยังไมมีวิธีการ
ประเมินการปองกันรังสี efA ได โดยปจจัยของการปองกันรังสี efA นั้นเกี่ยวของกับความสามารถในการ
ปกปอง (PFA: protective factor ability) และสัดสวนของ efA/efB ของ TiO2 และ ZnO ในการผสมน้ําลงใน
น้ํามัน (w/o: water in oil) และนํ้ามันลงในน้ํา (o/w: oil in water) (More, BD., 2007) สารกันแดดที่มีการด-ดกลืน
แสง ย-วีท่ีความยาวคล่ืนแสงหรือสเปกตรัมตางๆ น้ัน ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ค,ณสมบัติการด-ดกลืนแสงของสารกันแดดในชวงคล่ืนท่ีแตกตางกัน (Ho, TY., 2001)  

สารเคมี ชวงคล่ืนด(ดซับแสง (นาโนเมตร) 
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

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
แดดตามส-ตรที่กําหนด ดวยการตรวจวัดความไวตอการไหมแดดของผิวเปรียบเทียบระหวางการใชครีมกันแดด
กับการไมใชครีมกันแดดหลังจากไดรับแสงจากเครื่องจําลอง โดยมหีนวยงานท่ีด-แลเกี่ยวกับมาตรฐานของครีม
กันแดดในประเทศตางๆ เชน ในสหรัฐอเมริกาคือ FDA (Food and Drug Administration) สําหรับในประเทศ
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แถบย,โรป หนวยงาน European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association เปนผ-ทดสอบมาตรฐานคา SPF 
ในป ค.ศ. 2000 ไดมีการพัฒนารวมกันระหวางประเทศในย,โรป สหรัฐอเมริกา ญี่ป,นและประเทศในแอฟริกาใต 
เพ่ือหาวิธีทดสอบและวัดผลของครีมกันแดดท่ีเปนสากล การทดสอบคา SPF ดังกลาวเนนวัดการปองกันแสงที่
ทําใหเกิดผื่นแดง (erythema) บนผิวหนัง ซ่ึงสวนใหญเนนปองกันแสงอัลตราไวโอเลตบี สวนการทดสอบแสง
อัลตราไวโอเลตชนิดเอจะใชวิธีแตกตางกัน ปจจ,บันยังไมมีวิธีการสําหรับวัดผลทางกายภาพของแสง
อัลตราไวโอเลตชนิดเอที่เกิดกับผิวหนัง เชน การเสื่อมสภาพของผิวจากแสงแดด (photoaging) เปรียบเทียบกับ
การเกิดผื่นแดงบนผิวหนังจากการไดรับแสงอัลตราไวโอเลตบี ในปค.ศ. 2004  มีปญหาจากการใชคา SPF 
สําหรับทดสอบท่ียังไมไดมาตรฐาน ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับการใชครีมกันแดดเพ่ือชวยลดความเส่ือมสภาพของ
ผิวและลดการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนั้นจึงยังไมมีความชัดเจน (Marier, T. and Korting, HC., 2005)

5.6 ค'ณสมบัติดานการมองเห็นและความโปรงแสงของครีมกันแดด (Optica[ properties and 
Transparency ) สารโลหะออกไซดละเอียด (microfine metal oxides) มีค,ณสมบัติโปรงแสงในขณะมองผาน
แสงที่มองเห็นไดดวยตาเปลา (visible light) แตจะทึบแสง (opaque) ในชวงของรังสีอัลตราไวโอเลต ทั้งนี้
เน่ืองจากมีการสะทอนแสง (reflection) การกระจายแสง (scattering) และการด-ดกลืนแสง (absorption) คาดัชนี
หักเห (RI:Refractive index) ใชสําหรับวัดคาความเร็วของแสงท่ีทะล,ผานวัตถ,เทียบกับแสงท่ีผานอากาศ  ถาคาที่
วัดไดใกลศ-นย แสดงวา โปรงแสง แตถามากกวาศ-นย แสดงวา ทึบแสงและมีสีขาวปรากฏขึ้น โดย ZnO และ 
TiO2 มีคา RI เทากับ 1.9 และ 2.6 ตามลําดับ คา RI ของวัตถ,เปนลักษณะเฉพาะของวัตถ,นั้น ๆ  ถาตองการลด
ความทึบแสงลงสามารถทําได 2 วิธี ดวยการใชตัวกลางที่มีคา RI คลายกับวัตถ,แขวนลอย หรือ ใชวัตถ,ที่มีขนาด
เล็กกวา 0.25 ไมครอนเพ่ือใหแสงสองผานไดดีขึ้น (More, BD., 2007)

6. ครีมกันแดดสําหรับผิวหนังที่เปนสิว (Sunscreen for acne-prone skin) 
สิว เปนโรคที่พบไดบอยมากในวัยร,น และเกิดจากการอักเสบของระบบตอมไขมัน (sebaceous gland) 

ในร-ข,มขน สาเหต,มาจากของใชตางๆในชีวิตประจําวัน เชน แชมพ-สระผม สบ- และกระดาษซับหนามัน ปญหา
จากสิวจึงสงผลกระทบทางจิตใจของผ-ท่ีมีปญหาสิวดังกลาว ทําใหขาดความมั่นใจ การรักษาสิวที่ไดผลจะตอง
หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่กอใหเกิดการอ,ดตันของตอมไขมัน ปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหคนเปนสิวมากหรือนอย
ตางกัน ไดแก กรรมพันธ, แสงแดด อากาศ อาหาร อารมณ ฮอรโมน เครื่องสําอาง ครีมบางชนิด แปงทาหนา  
การระคายเคือง การเสียดสี และการนวดหนา เมื่อเขาส-วัยร,นรางกายจะมีการสรางฮอรโมนเพศ ฮอรโมนชนิดนี้
จะกระต,นใหตอมไขมันที่บริเวณผิวหนังสรางไขมัน (sebum) ออกมามาก ซึ่งจะระบายออกมาตามร-ข,มขน      
ถาหากร-ข,มขนเกิดการอ,ดตันก็จะทําใหเกิดการคั่งของน้ํามันในข,มขน เกิดเปนหัวสิวหรือโคมีโดน (comedone) 
เมื่อมีการอ,ดตันมากขึ้น ไขมันจะสะสมในทอทําใหเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ยังเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อย-ใน
ตอมไขมันชนิดหน่ึงมีช่ือวา “ พีแอกเนส ” (P. acnes/Propionibacterium acnes) (Dow Pharmaceutical Sciences, 
2007)



12

แสงแดดและฝ,นละออง  มีผลตอผ-ท่ีมีผิวแพงายและผ-ท่ีมีปญหาสิว การไดรับแสงแดดอยางตอเนื่องและ
ร,นแรงจะมีผลตอผิวหนังในระยะยาว ผ-เชี่ยวชาญดานผิวหนังมักแนะนําใหเริ่มใชครีมกันแดดและครีมตานแดด
ตั้งแตวัยเยาวเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งผิวหนังและผิวเสื่อมสภาพกอนวัย ซึ่งวัยร,นมักจะใหความสําคัญ
กับบริเวณใบหนาเปนสิ่งแรก และเปนสวนที่จะตองรับแสงแดดเปนประจําและร,นแรงกวาบริเวณอื่นของ
รางกาย วัยร,นมักกังวลกับสิวท่ีเกิดบนใบหนา และสาเหต,มักมาจากหนามัน มีผลใหเปนรอยผ่ืนแดง              
ส-ตรผลิตภัณฑครีมกันแดดที่ใชเพ่ือปกปองแสงแดดอาจไมเหมาะกับผิวหนังที่เปนสิว ดังนั้นการเลือก
เคร่ืองสําอางควรจะเลือกผลิตภัณฑท่ีระบ,วาไมทําใหเกิดสิว มีฉลาก “Oil free" หรือปราศจากน้ํามัน ผลิตภัณฑ
ยารักษาสิวทีมั่กใชกัน ไดแก benzoyl peroxide หรือ retinoic acid ซ่ึงทําหนาท่ีตานเช้ือแบคทีเรีย แตมีค,ณสมบัติ
ไวตอแสงแดด ครีมกันแดดที่แนะนําคือ ครีมกันแดดท่ีมีสวนผสมของ TiO2 และ ethylhexyl methoxycinnamate 
ซ่ึงไมทําใหเกิดสิวอ,ดตัน นอกจากนั้นยังใช phosphatidylcholine และ hydrosoluble azelaic acid ท่ีชวยลดความ
มันบนใบหนาไดและใชกับผิวที่เปนสิวไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากการใชครีมกันแดดสําหรับผิวที่เปนสิว
แลว ควรใชครีมทําความสะอาดเพ่ือลดไขมันอ,ดตันดวย (Morganti, P. et al., 2008)

7. การเลือกและใชครีมกันแดดที่ถ(กตอง 

ปฏิกิริยาร,นแรงจากการใชครีมกันแดดมักพบไดเสมอและมีรายงานเกี่ยวกับผลจากการใชทาหรือเกิด
ผื่นแดงจากการใชครีมกันแดด การเกิดปฏิกิริยาบวมแดงหลังจากใชครีมกันแดดเปนการระคายเคืองจากฤทธิ์
ของสารกันแดด  กรณีที่เกิดอาการแพโดยปกติจะมีสัดสวนนอยดังเชนการสาธิตโดยตรวจสอบแบบเปนจ,ด 
(patch testing) การทดสอบโดยใชแสงเปนจ,ด (photopatch testing) หรือการทดสอบโดยสะกิดเพียงตื้น ๆ 
(scratch testing) มีการศึกษาในหองทดลองรายงานวา สารกันแดดมีผลทําใหเกิดสารกอมะเร็งหลังจากไดรับ
แสงอัลตราไวโอเลต แตยังไมมีขอสนับสน,นยืนยันจากผลการทดลองกับส่ิงมีชีวิตแตพบวา ครีมกันแดดจะชวย
ปกปองมากกวาสงเสริมใหเกิดโรคมะเร็งจากการไดรับแสงอัลตราไวโอเลต ผลการทดลองในหองปฏิบัติการ
พบวา ครีมกันแดดสามารถลดหรือปองกันแสงอัลตราไวโอเลตที่ทําใหเกิดเนื้อราย มีผลการทดลองทางระบาด
วิทยาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชครีมกันแดดกับการเกิดมะเร็งผิวหนังและยังพบวา การใชครีมกันแดดกับ
การเกิดมะเร็งที่เกิดจากไฝ (melanoma) ไมมีความสัมพันธกัน แตชวยปองกันการเกิดอาการไหมแดดจึงทําให
สามารถทํางานกลางแจงไดยาวนานข้ึน ซ่ึงเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนหากใชครีมกันแดดที่มีหนวยวัดคา 
SPF ตํ่าหรือใชครีมกันแดดท่ีไมเพียงพอสําหรับปกปองรังสี efA และมีรายงานวาการใชครีมกันแดดติดตอกัน
เปนเวลานานจะมีผลใหขาดวิตามินดี แตจากหลักฐานผลการศึกษาในกล,มผ-ใชครีมกันแดดเปนประจําสวนมาก
ยังมีระดับของวิตามินดีปกติ (Ho, TY., 2001)

ครีมกันแดดที่พึงประสงคควรจะใหการปกปองที่ดีครอบคล,มท,กชวงคลื่นของแสงอัลตราไวโอเลต 
แมวาหลังจากอย-กลางแดดและยังคงสภาพหลังจากเหง่ือออกหรือการวายนํ้า และไมมีพิษ ตลอดจนไมเกิดอาการ
แพหรือเกิดผื่น จากเหต,ผลเหลานี้จึงตองใหคําแนะนําปริมาณความเขมขนที่ขีดส-งส,ดสําหรับกรองแสงแตละ
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ชนิด ความเขมขนมีความสําคัญ เนื่องจากเปนตัวกําหนดระดับการปกปองของผลิตภัณฑกันแดดและเพิ่มการ
ปกปองใหบรรล,ผลสําเร็จไดโดยการเพิ่มความเขมขนของสารกรองแสงหรือโดยการนําสารกรองแสงตางชนิด
กันมาผสมในผลิตภัณฑเดียวกัน (Ho, TY., 2001)

การใชครีมกันแดดควรใชเปนประจําท,กวัน แมวายังไมเกิดอาการไหมแดดแตแสงอัลตราไวโอเลตเปน
ตัวทําลายผิวดวยการสะสมทีละนอยตลอดชวงท่ียังมีชีวิต หมายความวา ผลการทําลายยังไมเกิดอาการทันที 
อาการไหมแดดยังไมแสดงผลภายใน 24 ชั่วโมง และบางอาการตองใชเวลาเปนป ขอม-ลแสดงการทําลายผิวที่
เกิดจากแสงแดดประมาณ 80 เปอรเซ็นตเสนอขอม-ลของผ-มีอาย,ตํ่ากวา 18 ป จึงทําใหผ-ท่ีมีอาย,ส-งกวาไมใหความ
ใสใจในการใชครีมกันแดด มีผลสํารวจของชาวอเมริกันท่ีมีอาย, 18 ปใสใจตอรังสีอัลตราไวโอเลตนอยกวา 25 
เปอรเซ็นต ซึ่งการใชครีมกันแดดและสวมหมวกปกกวางเพื่อปกปองรังสีจึงเปนสิ่งที่ควรกระทําและไมสาย
เกินไปสําหรับผ-ใหญ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองใชครีมกันแดดทั้งเด็กและผ-ใหญ แมวาออกทํางานกลางแจง
เพียง 20 นาทีก็ควรใชครีมกันแดดใหเปนประจําท,กวัน โดยใชหลังอาบน้ําหรือกอนแตงหนาทาปาก โดยปกติ
ควรทาครีมกันแดดกอนออกนอกบานเปนเวลาประมาณ 15-30 นาที เพื่อใหครีมกันแดดซึมซาบลงส-ผิวหนัง 
และควรทาใหเด็กเพื่อชวยปกปองใหแกผิวของเด็กซึ่งยังบอบบางและควรระมัดระวังไมใหครีมกันแดดเขาตา
อาจทําใหระคายเคือง มีขอแนะนําวาไมควรใชครีมกันแดดกับเด็กอาย,ต่ํากวา 6 เดือน ซึ่งอาจมีผลใหเกิดการ
ระคายเคืองผิวได ถาจะตองนําเด็กออกนอกบานควรบังแสงและใชเสื้อผาปกปองผิวและแนะนําใหสวมหมวก 
ใสแวนกันแดดปองกันแสงอัลตราไวโอเลต 99-100 เปอรเซ็นต ทั้งนี้แสงแดดยังมีผลกระทบตอการพัฒนา
ทางดานสายตาของเด็กทารกอยางมาก (Pollard, JM. and Rice, CA., 2005)

การเลือกผลิตภัณฑครีมกันแดดที่เหมาะสมควรพิจารณาจากหลายปจจัย ไดแก 1) ร-ปแบบ (form)  ซึ่งมี
ใหเลือกซ้ือมากมาย  เชน ครีม เจล โลชัน แทงทา ขี้ผึ้ง ขึ้นอย-กับความพอใจและความเหมาะสมของผ-บริโภค     
2) คา SPF โดยครีมกันแดดจะมีระดับของ SPF ตํ่าส,ดอย-ท่ี  2-11 ระดับปานกลาง 12-29 และระดับส-ง มากกวา 
30 ขึ้นไป หนวยวัดคา SPF เปนคาบงบอกระยะเวลาท่ีอย-กลางแสงแดดไดโดยไมทําใหเกิดการไหมแดด เปนคา
วัดจากการคํานวณผลเปรียบเทียบการเกิดอาการไหมแดดหลังจากใชครีมกันแดดปกปองผิวกับการไมใชครีม
ปองกัน ตัวอยางเชน ครีมกันแดดหนวยวัด SPF 2 หมายความวา ปกติไมใชครมีกันแดดผิวหนังจะเกิดอาการผื่น
แดงในเวลา 10 นาทีในการทํางานกลางแจง แตถาใชครีมกันแดดจะเกิดอาการหลังจากอย-กลางแจงนาน 20 นาที 
ถาครีมกันแดด SPF 15 หมายความวา สามารถอย-กลางแจงไดนานกวา 15 เทาจึงเกิดอาการผ่ืนแดง แตระดับ SPF 
อาจมีผลลดลงไดจากปจจัยอ่ืน เชน เหง่ือออก ความเปยกช้ืน การนวดหรือ เช็ดออก คา SPF ระดับท่ีส-งขึ้นไมได
เปนปฏิภาคโดยตรงกับความสามารถในการปองกันแสงแดด เชน SPF 30 ไมสามารถปองกันรังสีไดมากกวา 
SPF 15 ไดเปน 2 เทา แตตามความเปนจริง ครีมกันแดด SPF 15 สามารถปองกันรังสี efB ได 93 เปอรเซ็นต 
และ SPF 30 ปองกันได 97 เปอรเซ็นต ซึ่งครีมกันแดดที่มีคา SPF ส-งกวา 30 จะมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน  
3) คาปกปองรังสี efA (ef-A protection) ครีมกันแดดชนิดน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากสามารถปกปองรังสี efB 
ไดดวย เพ่ือความม่ันใจจึงควรตรวจสอบส-ตรผสมของผลิตภัณฑ ท่ีตองประกอบดวย benzophenones, 
oxybenzone, sullsobenzone, titanium dioxide, zinc oxide, avobenzone (Parsol 1789) 4) การกันน้ํา (water 
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resistance) เพื่อใหครีมกันแดดไมถ-กกําจัดออกไปอยางงายดายจากเหงื่อหรือหลังการวายน้ํา โดยครีมกันแดดท่ี
สามารถกันน้ําไดนีจ้ะติดอย-บนผิวหนังไดนาน ผลิตภัณฑครีมกันแดดที่แสดงฉลากกันน้ํา (water-resistant) จะ
ยังคงอย-ไดนานประมาณ 40-80 นาที (Pollard, JM. and Rice, CA., 2005)

8. การเลือกใชครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ (Ho, TY., 2001)
การใชครีมกันแดดที่ไมมีค,ณภาพ อาจไมไดรับประโยชนจากการใชครีมกันแดดนั้นเลย ดังนั้นควรมี

หลักการในการเลือกใชครีมกันแดดที่ถ-กตอง ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ ควรมีค,ณสมบัติที่ดีประกอบกัน
ดังนี้

1) ควรมีคาการปองกันแดด (SPF) ที่มีคาส-ง ๆ คา  SPF เปนคาความสามารถปองกันรังสี efB ถาใช
ครีมกันแดดที่มีคา  SPF มีคาส-งเทาไร ปริมาณรังสี efB ท่ีผานไปถึงผิวก็มีคานอยลงเทาน้ัน  ดังน้ันควรทาครีม
กันแดดที่มีคา  SPF ประมาณ 30-60 ย่ิงถาคนท่ีตองอย-ในท่ีมีแสงแดดจัด ๆ หรือมีปญหาเปนฝา หรือกระ การใช
ครีมกันแดดที่มีคา  SPF ส-ง ๆ เปนส่ิงท่ีจําเปนอยางย่ิง

2) ควรมีความสามารถปองกันรังสีท้ัง efA และ efB การที่มีคา  SPF มาก ๆ เพียงอยางเดียว ไมได
เปนการรับประกันวาจะปองกันรังสี  efA ได เพราะคา  SPF เปนการวัดเฉพาะความสามารถในการปองกัน 
efB เทานั้น สารกันแดดที่ดีและมีค,ณสมบัติในการปองกันรังสีทั้ง  efA และ efB คือ  Mexoryl XL: 
Drometrizole trisiloxane และความสามารถในการปองกันรังสี efA จะมีประสิทธิภาพส-งส,ดถา  Mexoryl  XL 
ผสมรวมกับ  Mexoryl  SX: Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid 

3) ควรมีความคงตัวส-ง สารกันแดดหลายชนิดจะเส่ือมสลายไดงายหลังจากถ-กแสงแดดและไมนาน สาร
กันแดดนั้นก็หมดประสิทธิภาพไปโดยไมสามารถปองกันผิวจากแสงแดดไดอีก ดังนั้นควรเลือกครีมกันแดดที่
ไมเส่ือมสลายไดงายเม่ือถ-กแสง (light - stable หรือ photo-stable)

4) ควรประกอบดวยสารกันแดดหลายชนิด ซึ่งจะเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพใหครีมกันแดดนั้น
สามารถกันรังสีไดท,กความยาวคลื่นและสารกันแดดบางชนิดชวยใหสารกันแดดอีกชนิดหนึ่งมีความคงตัว
ส-งขึ้น สารกันแดดหนึ่งที่นิยมผสมในครีมกันแดดและใชกันอยางแพรหลายคือ Parsol 1789: Butyl 
methoxydibenzoylmethane เพราะเปนสารกันแดดที่ดี สามารถปองกันรังสี  efA ได และถาอย-รวมกับสารกัน
แดด Octocrylene จะทําให Parsol 1789 มีความคงตัวไดส-ง

9. มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
มะเร็งผิวหนังท่ีพบบอย มี 3 ชนิดดวยกัน คือ มะเร็งท่ีเกิดจากเซลลในช้ันพ้ืนฐานของหนังกําพรา (basal 

cell carcinoma) ลักษณะมะเร็งจะเปนกอนน-นขึ้นมา พบบอยบริเวณใบหนา มือ ศีรษะ แตก็อาจจะพบตามลําตัว 
และมักจะพบในคนผิวขาว ใชระยะเวลานานในการแพรกระจาย มะเร็งผิวหนังอยางที่สอง เปนมะเร็งที่เกิดจาก
เซลลในช้ันหนังกําพรา (squamous cell carcinoma) เปนมะเร็งผิวหนังท่ีพบเปนอันดับ 2 มักจะพบในคนผิวขาว
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มีลักษณะน-น แดง ผิวหนังแตกเปนแผล เลือดออกงาย พบบอยบริเวณใบหนา ริมฝปาก ขอบใบห- สามารถ
แพรกระจายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได โตและขยายเปนวงกวางไดเร็วและลึกกวามะเร็งผิวหนัง
ชนิดแรก หากพบไดเร็วการรักษาจะหายขาด มะเร็งผิวหนังชนิดที่สาม เปนมะเร็งที่เกิดจากเซลลสรางเม็ดสี 
(malignant melanoma) เปนมะเร็งที่พบไดบอยและมีอัตราการตายส-งมักจะพบมากในคนผิวขาวที่เคยมีผิวไหม
จากแดด มีลักษณะคลายไฝ หรือขี้แมลงวัน หรืออาจเปนจ,ดดําบนผิวหนัง ไฝบนฝามือ ฝาเทา ใตเล็บ มีโอกาส
เปนมากกวาท่ีอ่ืนๆ และถามีการเปล่ียนแปลงของผิว ไฝ หรือ ขี้แมลงวัน เชน ตกสะเก็ด ลอก หรือมีอาการปวด 
มีเลือดหรือน้ําเหลืองไหลเยิ้ม มีต,มน-นเกิดขึ้นขางๆ มีการแพรกระจายของเม็ดสีรอบๆ นั้นเปนสัญญาณบงบอก
วาเขาขายอันตรายแลว (foss, W. and Burger, C., 2008)

มะเร็งผิวหนังชนิด nonmelanoma skin cancer (NMSC) เปนมะเร็งที่พบมากที่ส,ดในโลก เกิดในชั้น
ผิวหนัง squamous cell carcinoma (SCC) และ basal cell carcinoma (BCC) มะเร็งชนิด BCC พบมากกวาชนิด 
SCC แตมะเร็งผิวหนังชนิด SCC ทําใหถึงแกความตายถึง 20 เปอรเซ็นต โดยที่ประมาณ 16 เปอรเซ็นต เกิดจาก
การไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตตอเนื่องยาวนานและเกิดอาการผื่นแดงเรื้อรังส-งถึง 30 เปอรเซ็นต ถาเกิดใน
ตําแหนงบริเวณคอและศีรษะอาจมีผลตอระบบประสาท การรักษามะเร็งชนิด NMSC ดวยการผาตัดและการให
ยาเปนไปดวยความยากลําบากเพราะอัตราการกลับมาเกิดใหมส-ง มีผ-ปวยรายใหมเพิ่มขึ้นท,กป ทําใหภาระ
คาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การรักษาโดยการผาตัดจะทิ้งรองรอยแผลเปนถาวรทําใหมีผล
ทางดานจิตใจ มะเร็งชนิด NMSC พบไดตามสวนตางๆ ท่ัวรางกาย รังสีชนิด efA และ efB ลวนมีสวนทําให
เกิดมะเร็งผิวหนังชนิด BCC การไดรับรังสีตอเนื ่องยาวนานเปนปจจัยหลักทําใหเกิดมะเร็งชนิด SCC       
(Ramos, J., et al, 2004) 

10. การปองกันมะเร็งผิวหนังดวยวิตามินดี
สภาวะของวิตามินดทีี่ผิวหนังมีความแตกตางกันโดยถิ่นฐาน เชื้อชาติ และสีผิว ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใน

การขาดวิตามินดีเปนผลจากมีเม็ดสีที่ผิวหนังมากขึ้น จากผลการศึกษาขอม-ลจํานวน 63 การทดลอง ของการขาด
วิตามินดีกับความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ผลการศึกษาสวนใหญพบความสัมพันธในการปองกันระหวางระดับ
วิตามินดท่ีีพอเพียงและอัตราเส่ียงของมะเร็งท่ีลดลง สวนใหญมักทราบเกี่ยวกับการขาดวิตามินดีมีผลใหเกิดโรค
กระด-กเปราะ แตในย,คใหมมีขอม-ลเก่ียวกับความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด ทําใหเสียชีวิตกอนวัยอัน
ควรดวยโรคมะเร็งลําไส เตานม รังไข ตอมล-กหมาก เปนตน จากการคนพบสาเหต,จึงแนะนําใหรับวิตามินดีให
เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ส-ตรทางเคมีของวิตามินดีประกอบดวย 25(OH)D พบวาท,กเชื้อชาติมี
การขาดวิตามินดี และในกล,มสตรีผิวดํามีระดับ 25(OH)D ต่ํามาก (นอยกวา 15 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) ใน
บริเวณแถบทางเหนือของทวีปอเมริกามีอากาศหนาวเย็นในฤด-หนาวเปนเวลานานทําใหรับรังสี ef-B นอย จงึมี
ผลใหขาดวิตามินดี เน่ืองจากผิวหนังไมเกิดการสังเคราะหแสง (photosynthesized) แมวาจะใชครีมกันแดดชนิด 
zinc และ titanium oxide เปนประจําท,กวันเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง มีผลใหการสรางวิตามินดี
ลดลง ผลที่เกิดขึ้นชวยไดโดยการรับประทานเพ่ือยกระดับไมใหปริมาณของ 25(OH)D ต่ํากวา 15-20 นาโนกรัม
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ตอมิลลิลิตร ระดับที่มีผลตอความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไสเพิ่มขึ้นที่ระดับต่ํากวา 30 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตร หากระดับเกินกวา 150 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรสามารถทําใหเกิดพิษ ปริมาณวิตามินดีที่แนะนําให
รับประทานสําหรับผ-มีอาย, 1-50 ป ควรไดรับ 200 Ie: international unit ผ-มีอาย, 51-70  ป ควรไดรับ 400 Ie ผ-มี
อาย,มากกวา 71 ป ควรไดรับ 600 Ie  ผ-ใหญตองการปริมาณวิตามินดีส-งกวาเนื่องจากการด-ดซับลดลง (Garland, 
F., et al. 2006)

11. บทสร'ป
ผิวหนังทําหนาท่ีปองกันความรอน แสง และชวยสรางวิตามินดี  ผิวหนังของแตละคนมีการตอบสนอง

ตอแสงแดดแตกตางกัน ข้ึนกับสีผิวหรือปริมาณของเม็ดสีท่ีผิวหนัง คนท่ีมีปริมาณเม็ดสีนอยจะมีผิวขาวและเกิด
การไหมแดดไดงายกวาคนผิวคล้ํา ผิวหนังจําแนกชนิดโดยใชคา ITA (Individual Typology Angle)  เพื่อจําแนก
ชนิดของผิวได 6 กล,ม ไดแก สีผิวขาวมาก สีผิวขาว สีผิวขาวปานกลาง สีผิวน้ําตาลไหม สีผิวน้ําตาลเขม สีผิว
คลํ้า ผิวหนังท่ีไดรับแสงแดดมากเกินไปมีผลใหเกิดการไหมแดด (sunburn), การเส่ือมสภาพของผิวจากแสงแดด 
(photoaging) และมะเร็งผิวหนัง (skin cancer) แสงแดดที่ตกมาถึงโลกมีความยาวคลื่นตั้งแต 290-760 นาโน
เมตร โดยแบงเปน 4 ชวง คือ 1.ชวงคลื่นรังสี efC (100-290 นาโนเมตร) 2. ชวงคลื่นรังสี efB (290-320       
นาโนเมตร) 3. ชวงคล่ืนรังสี efA (320 - 400 นาโนเมตร) 4. ชวงคล่ืนfisible Radiation (400 - 760 นาโนเมตร) 
ผลิตภัณฑกันแดดเปนที่นิยมมากสําหรับปกปองผิวจากแสงแดดและมีความสําคัญตอส,ขภาพในแงของการ
ปองกันโรครายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผิวของเราดวย ดังนั้นจึงควรเลือกครีมกันแดดที่มีค,ณภาพและมีค,ณสมบัติที่
เหมาะสมกับสภาพผิว ผลิตภัณฑกันแดดเปนสารเคมีชวยด-ดซับแสงแดดแลวเกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสราง
เคมี แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ครีมกันแดดชนิด Organic sunscreens และชนิด Inorganic 
sunscreen  ครีมกันแดดชนิด Organic sunscreens เปนสารกันแดดที่นิยมใชมากกวาชนิด Inorganic sunscreen 
แมจะมีผลใหเกิดผื่นแพของผิวหนังก็ตาม ครีมกันแดดชนิด Organic sunscreens ที่นิยมใชสําหรับด-ดซับแสง
อัลตราไวโอเลตบี ไดแก PABA (p-aminobenzoic acid), octocrylene, salicylates และ cinnamates ครีมกันแดด
ชนิด Inorganic sunscreens สามารถปองกันไดทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตเอและบี รวมทั้งสามารถสะทอนรังสี
ออกไปจากผิว สารเคมีกล,มนี้ ไดแก Zinc oxide (ZnO), Titanium dioxide (TiO2) และ silicates สารกล,มนี้
ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตไดดี มีการด-ดซึมเขาผิวหนังไดนอย คอนขางปลอดภัย ไมเกิดการแพงาย แตมี
ขอดอยในการปรากฏใหเห็นเปนเมด็สีขาวบนผิวหนังเน่ืองจากซึมยาก แตปจจ,บันไดปรับปร,งค,ณสมบัติใหมีเม็ด
ละเอียดมากข้ึนทําใหมองด-เรียบเนียนใสข้ึน ครีมกันแดดที่ดีจําเปนตองกรองหรือด-ดซับหรือสะทอนรังสีไดทั้ง
ชนิด efA และ efB 

ครีมกันแดดท่ีมีฤทธ์ิปองกัน efA มีสวนประกอบของ zinc oxide สวนสารท่ีปองกันรังสี efA ไดบาง 
ไดแก Oxybenzone, TiO2 เปนตน คา PA: Protection of efA เปนคาใชวัดการปกปองรังสี efA มี 3 ระดับ คือ 
PA+, PA++ และ PA+++ สําหรับครีมกันแดดที่ปองกัน efB 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
คนท่ีแพสาร PABA จึงควรหลีกเล่ียงครีมกันแดดที่ผสมสารนี้ หรือเลือกครีมชนิด PABA free มีการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงสภาพหลังการไดรับแสง (photostability) ของสารกันแดด โดยผลิตภัณฑกันแดดมักไมระบ,ถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพหลังการไดรับแสง ผ-บริโภคจึงควรพิจารณาการเลือกซื้อครีมกันแดด ปจจ,บันยังไมมีวิธี
มาตรฐานสําหรับตรวจการเปล่ียนแปลงสภาพหลังการไดรับแสงของสารกันแดด สารเคมีที่ใชในครีมกันแดดมี
ค,ณสมบัติการด-ดซับแสงชวงคลื่นแตกตางกันต้ังแต 250-400 นาโนเมตร สารกันแดดชนิด TiO2 และ ZnO ไดรับ
การรับรองจากองคการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาวาสามารถปกปองรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ
ได โดยขนาดของสวนผสมท่ีมีผลตอการปองกันแสงคือ ขนาด 0.1 ไมครอน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปองกัน
แสงอัลตราไวโอเลตไดดีท่ีส,ด 

คา SPF เปนหนวยวัดคาสําหรับวัดผลของครีมกันแดดตามส-ตรที่กําหนดดวยการตรวจวัดความไวตอ
การไหมแดดของผิวหลังจากใชครีมกันแดด ใชบงบอกประสิทธิภาพของสารกันแดดวาเมื่อทาแลวผิวจะทนตอ
แสงแดดไดนานเทาไรโดยไมทําใหเกิดอาการแสบแดง 

การเลือกครีมกันแดดสําหรับผิวหนังที่เปนสิว ควรหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่กอใหเกิดการอ,ดตันของ
ตอมไขมันและทําใหเกิดการอักเสบ แสงแดดและฝ,นละอองมีผลตอผ-ที่ มีปญหาผิวแพและเกิดสิวงาย            
ส-ตรผลิตภัณฑครีมกันแดดท่ีใชเพ่ือปกปองแสงแดดอาจไมเหมาะกับผิวหนังท่ีเปนสิว ดังน้ันควรเลือกผลิตภัณฑ
ที่ระบ,วาไมทําใหเกิดสิวหรือติดฉลากวา “ Oil free ” ครีมกันแดดที่แนะนํามักมีสวนผสมของ TiO2 และ 
ethylhexyl methoxycinnamate ซ่ึงไมทําใหเกิดสิวอ,ดตัน นอกจากนั้นยังใช phosphatidylcholine และ 
hydrosoluble azelaic acid ชวยลดการเกิดไขมันจึงใชกับผิวที่มีสิวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ครีมกันแดดที่ดีควรมีความสามารถปองกันรังสีทั้ง  efA และ efB ควรมีค,ณสมบัติที่ดี ไดแก มีคาการ
ปองกันแดด (SPF) ท่ีมีคาส-ง ๆ ถาคนท่ีตองอย-ในท่ีมีแสงแดดจัด ๆ หรือมีปญหาเปนฝาหรือกระ การใชครีมกัน
แดดที่มีคา SPF ส-ง ๆ เปนส่ิงท่ีจําเปน ครีมกันแดดที่ดีควรมีความคงตัวส-ง ไมเส่ือมสลายงายหลังจากถ-กแสงแดด 
และควรประกอบดวยสารกันแดดหลายชนิดเพ่ือชวยเสริมประสิทธิภาพ  

มะเร็งผิวหนังที่พบบอยและมีอัตราการตายส-งมักจะพบมากในคนผิวขาวที่เคยมีผิวไหมจากแดด        
ขั้นร,นแรงและสะสมมาเปนเวลานาน โดยเซลลผิวหนังไมอาจตานทานไดและอาจมีผลทําใหเปนมะเร็งผิวหนัง
วิตามินดีสามารถลดอัตราเสี่ยงและปองกันมะเร็งผิวหนังไดกลาวคือ ปกติรางกายตองการวิตามินดีวันละ
ประมาณ 400 Ie การขาดวิตามินดีทําใหเกิดโรคกระด-กออนและมีปญหาเกี ่ยวกับการด-ดซึมแคลเซียม         
ความตานทานโรคลดนอยลงและมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งลําไส เตานม รังไข 
และตอมล-กหมาก เปนตน การรับประทานวิตามินดีเสริมหรือรางกายท่ีสังเคราะหวิตามินดีจากแสงแดดชวยลด
อัตราเสี่ยงจากโรคมะเร็งดังกลาว ดังนั้นความตองการแสงแดดประมาณวันละ 15  นาทีหรือการรับประทาน
วิตามินดีเพียงวันละ 400-1,000 Ie  ก็เพียงพอตอการปองกันโรคมะเร็งผิวหนังได 
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