
   

เน่ืองจากประเทศไทยอยูในเขตรอน มีแสงแดดจัดเกือบตลอดป ในชีวิตประจําวันจึงยากที่จะหลบเล่ียงแสงแดด 
และโดยที่แสงจากดวงอาทิตยประกอบไปดวยรังสีในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาหลายชนิด เชน รังสีแกมมา รังสี
เอ็กซ รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) รังสีที่มองเห็นได และรังสีอินฟราเรด เปนตน โดยรังสีที่มีผลตอรางกายของ
เรามาก คือ รังสีอัลตราไวโอเลต ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนคล่ืนแสงที่มองไมเห็น มีความยาวคล่ืนสั้นกวาแสงที่ใหแสง
สวาง รังสีอัลตราไวโอเลตแบงเปน รังสีคลื่นยาว (ยูวีเอ) และรังสีคล่ืนสั้น(ยูวีบี) รังสีอัลตราไวโอเลตมีประโยชน
ตอรางกาย คือ ชวยสรางวิตามินดี ซ่ึงการสรางวิตามินดีปริมาณที่เพียงพอนั้น ตองการแสงแดดเพียงแค 10 – 
15 นาทีตอวันเทานั้น หากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป จะทําใหผิวหนังเหี่ยวยนกอนวัย เกิดผิวไหม และ
อาจทําใหเปนมะเร็งผิวหนังได จึงควรหลีกเล่ียงแสงแดดในชวงเวลาที่แดดจัด หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได การใช
เคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดจะชวยปองกันผิวของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตได  

การหลีกเลี่ยงแสงแดด 

หลีกเลี่ยงการอยูกลางแจงในชวงเวลาที่แสงแดดจัดจา เชนในเวลา 10.00 น. - 16.00 น. ถาไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ก็ไมควรถูกแสงแดดในระยะเวลาน้ีนานเกิน 20 นาท ีรวมถึงวันที่คร้ึมฟาคร้ืมฝนก็ควรหลีกเล่ียงการ
ทํา กิจกรรมนอกบานระหวางเวลา 10.00 น.-16.00 น.เชนกัน เพราะจะทําใหเราไดรับไอแดดมากถึงรอยละ 
80 นอกจากน้ีควรหลีกเล่ียงการอยูใกลแสงสะทอนจากทราย น้ําและคอนกรีต เพราะจะทําใหผิวหนังไดรับแสง
ปริมาณมากขึ้น รวมทั้ง ผูที่รับประทานยา หรือใชยาทาบางชนิด และการใชเคร่ืองสําอางบางชนิด อาจทําใหเกิดการ
แพแสงไดเม่ือถูกแดด จึงควรปรึกษาแพทยผิวหนังดวย การอยูในอาคารบานเรือนที่มิดชิด รถยนต รมไมชายคา 
การสวมเส้ือผา หมวก รม ตลอดจนการใชเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด ก็เปนทางเลือกสําหรับหลีกเล่ียงอันตราย
จากแสงแดดได  

เครื่องสําอางปองกันแสงแดด  
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การใชเครื่องสําอางปองกันแสงแดดมีจุดประสงคเพื่อลดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่จะมาถึงผิวหนังโดยการ
สะทอนหรือดูดกลืนรังสี ดังน้ี 

1. ปองกันโดยการสะทอนโดยการใชสารที่เปนตัวสะทอนแสง(Physical sunscreen) เชน ซิงก 
ออกไซด (Zinc oxide) ไตตาเนียม ไดออกไซด (Titanium dioxide) แมกนีเซียม คารบอเนต
(Magnesium carbonate) และ แมกนีเซียม ออกไซด (Magnesium oxide) เปนตน มี
คุณสมบัติปองกันไมใหรังสีอัลตราไวโอเลตถึงผิวหนัง โดยจะเคลือบอยูที่ผิวไมดูดซึมเขาสูผิวหนัง เคร่ืองสําอาง
กลุมน้ีเน้ือครีมจะมีสีขุน จึงไมเปนที่นิยม เพราะหนาจะดูขาวไมเปนธรรมชาต ิและมีขอเสียคือเหนอะหนะไมนาใช 
และมักจะอุดรูขุมขนทําใหเปนผดหรือรูขุมขนอักเสบได แตโอกาสที่จะทําใหเกิดการแพ ระคายเคืองนอยกวาชนิด
ดูดกลืนแสง  
2. ปองกันโดยการดูดกลืนแสง โดยใชสารดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต ( Chemical sunscreen) 
ไดแก พาบา ( PABA ) แอนทรานิเลต ( Anthranilate ) เบนโซฟโนน 
( Benzophenone ) และซินนาเมต ( Cinnamate ) เปนตน ทําใหแสงแดดไมสามารถผานไปทํา
อันตรายตอผิวหนังได สารพวกน้ีมีสีใส เม่ือทาผิวแลวจะไมเปล่ียนสี แตมีโอกาสซึมเขาสูผิวหนัง ทําใหเกิดการแพ
ระคายเคืองได เคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดกลุมน้ีสวนใหญจะเปนเคร่ืองสําอางควบคุม  

คุณสมบัติของสารปองกันแสงแดด  

ปจจุบันเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดมักใชสารหลายชนิดรวมกัน เพื่อปองกันรังสีคลื่นยาว(ยูวีเอ) และรังสีคล่ืน
ส้ัน(ยูวีบี) แตประสิทธิภาพของสารปองกันแสงแดดจะพิจารณาจากประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดดจากรังสียู
วีบีเทาน้ัน โดยใชคา SPF ( sun protective factor) ตัวอยางเชน เคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด ที่
มีคา SPF = 2 หมายความวา เม่ือทาเครื่องสําอางปองกันแสงแดดตัวน้ีแลวจะปองกันผิวไหมแดดเปนเวลา
นาน 2 เทา เม่ือเทียบกับ ตอนไมไดทา เชนถาไมทาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด แลวออกแดดเปนเวลา 10 
นาท ีจึงเร่ิมมีอาการแดงที่ผิว ซ่ึงเปนอาการของผิวไหมแดด หากทาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดชนิดน้ี แลวตองใช
เวลาถึง 20 นาท ีผิวจึงเริ่มไหมแดด จะเห็นไดวายิ่งมีคา SPF สูงขึ้น ประสิทธิภาพในการกันแดดก็จะสูงขึ้น
ดวยคือมีฤทธ์ิปองกันยาวนานขึ้น  

การเลือกซื้อเครื่องสําอางปองกันแสงแดด  

เคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดที่มีจําหนาย แบงไดเปน 2 กลุม คือ 

1. เคร่ืองสําอางควบคุม เปนเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดที่มีสวนผสมของสารปองกันแสงแดด ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเปนสารควบคุม จํานวน 19 ชนิด ซ่ึงสามารถศึกษาไดจากรายละเอียดตามบัญชีทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่8 (พ.ศ.2536) และกําหนดอัตราสวนสูงสุดที่ใหใชสําหรับสารแตละ
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ชนิดดวย ผูผลิต ผูนําเขาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดที่มีสวนผสมของสารปองกันแสงแดดที่เปนสารควบคุม ตอง
แจงรายละเอียดตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนผลิต หรือนําเขา และที่ฉลากตองแสดงขอความ “ 
เคร่ืองสําอางควบคุม ” และแสดงคําเตือน ดังน้ี  
- เก็บใหพนแสงแดด 

- หากเกิดอาการคัน ระคายเคืองหรือมีเม็ดผ่ืนแดง ควรหยุดใชและปรึกษาแพทย 
หากพบผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางใด มีปริมาณสารควบคุมเกินกวาอัตราสูงสุดที่กําหนดใหใช ถือวาเปนเคร่ืองสําอางที่
มีวัตถุหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง ไมปลอดภัยในการใช กฎหมายหามไมใหผูใดผลิตเพื่อขาย นํา
เขาเพื่อขาย หรือขายเคร่ืองสําอางเหลานี ้หากฝาฝนจะมีโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน หกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

2. เคร่ืองสําอางทั่วไป เปนเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดที่ประกอบดวยสารปองกันแสงแดดชนิดที่ไมไดประกาศ
เปนสารควบคุม เชน ไตตาเนียม ไดออกไซด และ ซิงก ออกไซด เปนตน 

เคร่ืองสําอางทั้งสองกลุม จะตองมีฉลากภาษาไทย แสดงชื่อและประเภทของผลิตภัณฑ ชื่อและปริมาณสวน
ประกอบสําคัญ ชื่อที่ตั้งของผูผลิตหรือผูนําเขา เลขที่แสดงคร้ังที่ผลิต วันเดือนปที่ผลิต วิธีใช ปริมาณสุทธ ิและ
คําเตือน (ถาม)ี  

การเลือกใชเครื่องสําอางปองกันแสงแดด  

โดยทั่วไปการหลีกเล่ียงแสงแดดเปนสิ่งดีที่สุด ในกรณีที่ตองการใชเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด มีขอแนะนําใน
การเลือกใชดังนี ้
1. เคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดที่มีประสิทธิภาพจะตองบอกคา SPF เชน SPF 8 , 12 , 15 , 25 
หรือ 30 เปนตน การเลือกใชขึ้นกับจุดมุงหมาย เชน ผูที่ตองอยูในแดดจาเปนเวลานานๆ ควรเลือกชนิดที่ม ี
SPF สูง เชน SPF 15 หรือมากกวา สําหรับผูที่ใชเคร่ืองสําอางทาผิวหนาที่มีสวนผสมของสาร เอ เอช เอ 
ตองใชเคร่ืองสําอาง ปองกันแสงแดด ควบคูไปดวยเน่ืองจาก เอ เอช เอ จะทําใหผิวหนาไวตอแสงแดดมากขึ้น  
2. เลือกดูที่ฉลากระบุวากันนํ้าหรือไม เพราะกรณีตองการปองกันแสงแดดขณะวายนํ้าควรเลือกชนิดที่กันนํ้า 
(water resistance) ถาใชขณะอากาศรอนมากเหง่ือออกงาย หรือปองกันแสงแดดเมื่อเลนกีฬา ควรเลือก
ชนิดทนตอเหงื่อ (sweat resistance)  
3. ควรเลือกชนิดที่ฉลากระบุวาสามารถปองกันรังสียูวีเอหรือยูวีบีหรือปองกันไดทั้งสองอยาง เพราะรังสี ยูวีเอทํา
ใหผิวเหี่ยวยน รังสียูวีบีทําใหผิวไหมแดดและทําใหเกิดมะเร็งของผิวหนัง  

ขอแนะนําการใช  

* ควรทาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด กอนออกแดดอยางนอย 30 นาท ีเพื่อใหเน้ือผลิตภัณฑเคลือบติดที่ผิว
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ไดดี กอนที่จะไปถูกแสงแดด สารปองกันแสงแดดที่มีอยูในผลิตภัณฑ จะไดปกปองผิวไมใหเปนอันตรายจากแสง
แดดไดดียิ่งข้ึน 

* ควรทาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด ใหทั่วบริเวณที่จะตองถูกแสงแดด ยกเวนบริเวณรอบดวงตาและรอบริม
ฝปาก หากตองการปกปองริมฝปากในขณะออกแดด สามารถใชลิปสติกที่มีสวนผสมของสารปองกันแสงแดดได 
* ในกรณีเลนกีฬากลางแจง หรืออยูกลางแจงมีเหงื่อออกหรือวายน้ํา ตองทาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดด ซ้ําทุก 
1 ช่ัวโมง 
* ควรทาเคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดใหเหมาะกับการแตงหนา ถาเปนเครื่องสําอางปองกันแสงแดดประเภทสารที่
เปนตัวสะทอนแสง( Physical sunscreen ) ควรทาหลังสุดเพื่อไมใหขัดขวางเคร่ืองสําอางหรือส่ิงที่ทา 
ตามหลังได สวนประเภทสารดูดกลืนแสง( Chemical sunscreen ) ควรทากอนครีมชนิดอ่ืนๆ เพื่อให
สารดูดกลืนแสงจับยึดกับผิวได ชวยใหประสิทธิภาพของการปองกันแสงแดดของผลิตภัณฑดี  

ผลเสียของเครื่องสําอางปองกันแสงแดด  
เคร่ืองสําอางปองกันแสงแดดที่ทําจากสารเคมีที่มีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต อาจทําใหเกิดอาการคัน
ยุบยิบและแสบแปลบๆ บางคร้ังทําใหเกิดการแพที่ผิวหนังหรือแพแสงแดด จะเปนมากขณะถูกแดด ดังน้ันควร
ทดสอบการแพกอนใช โดยทาเครื่องสําอางที่ตองการทดสอบลงบนผิวบริเวณขอพับดานใน หรือผิวบริเวณติ่งห ูทิ้ง
ไว 24 - 48 ช่ัวโมง โดยไมตองลางออก หากมีอาการผิดปกติใดๆแสดงวาแพเคร่ืองสําอางชนิดนั้น หามใชเคร่ือง
สําอางน้ัน แตถาไมมีอาการผิดปกติก็สามารถใชได อยางไรก็ตามเมื่อใชไปแลวอาจเกิดการแพในเวลาตอมาได การ
ใช เคร่ืองสําอางชนิดใหมๆ จึงตองหม่ันสังเกตทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย  

 
 

 
 

บรรณานุกรม 

1 ประวิตร พิศาลบุตร . ผิวสวยหนาใส . พิมพคร้ังที ่5 . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรวมทรรศ , 
2540 .  
2. พิชิต สุวรรณประกร . “ แนวทางการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑกันแดด . ” ในการประชุมทางวิชาการ  
เร่ือง “ วิทยาการเคร่ืองสําอาง ” , กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2541 . 
3 เรณู โคตรจรัส . คูมือคนรักผิว . พิมพคร้ังที ่1 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
2543 . 
4 เรณู โคตรจรัส .โรคผิวหนังยุคโลกาภิวัฒน . พิมพคร้ังที ่1.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2538 . 
5 วิวัฒน ภัทรดําเนินรัตน. “ เอกสารวิชาการ เร่ือง ปญหาการกํากับดูแลเคร่ืองสําอางทําใหผิวจางและเครื่อง

Page 4 of 5บันทึก/แกไขบทความท่ีเผยแพร

17/2/2550http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2546.nsf/723dc9fee41...

http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2546.nsf/723dc9fee41


สําอางปองกันแสงแดดสําหรับผิวหนา .” สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2544 . 
6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเคร่ืองสําอาง . เอกสารเผยแพร เร่ือง “ กฎหมายเกี่ยวกับ
เคร่ืองสําอางผสมสารปองกัน แสงแดด .”(โรเนียว), (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) 

7 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา . เอกสารเผยแพร เร่ือง “ เคร่ือง
สําอางปองกันแสงแดด .”(โรเนียว) , (ม.ป.ท.) , 2542 . 

Page 5 of 5บันทึก/แกไขบทความท่ีเผยแพร

17/2/2550http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2546.nsf/723dc9fee41...

http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2546.nsf/723dc9fee41

