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การดูแลผิวพรรณ
และการเสริมหล่อสวย
อย่างปลอดภัย

ก�ำแพงผิวหนัง
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ก�ำแพงเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภายนอก ไม่ให้เข้ามาสู่ภายในได้ ผิวหนังก็
เช่นกัน ในทางการแพทย์ได้มีการเปรียบเทียบโครงสร้างของผิวหนังชั้นนอกสุด (Stratum
corneum) เป็นลักษณะของก�ำแพงอิฐ (Bricks and Mortar Skin Model) โดยเซลล์
ผิวหนังชั้นนอก (Corneocyte) แต่ละเซลล์นั้นเปรียบได้กับอิฐ เชื่อมต่อกันด้วยปูนหรือ
ก็คือ ไขมัน (Lipids) ที่ร่างกายขับออกมาอยู่ภายนอกเซลล์ (Extracellular space)
ท�ำให้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น ยึดเหนี่ยวกัน และสร้างความแข็งแรงให้กับผิวได้ ด้วยการ
ป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้น ตลอดจนป้องกันอันตรายจากสารระคายเคืองภายนอกได้
Corneocyte
Lipids

หากก�ำแพงผิว (Skin barrier) แข็งแรง ไม่ถกู รบกวน ผิวของคุณก็จะแข็งแรง เต่งตึง
ดูสุขภาพดี ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผิวหนัง แต่เมื่อไรก็ตามที่ก�ำแพงเริ่มผุ ปูนเริ่มสึก
อิฐก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกัน ไม่แข็งแรงเป็นปึกแผ่นเช่นเคย อาจท�ำให้สารระคายเคืองเข้า
สู่ผิวหนังเราได้ ส่งผลให้ก�ำแพงผิวหนังเสียสมดุล เกิดผื่นแดง อักเสบ คัน ผิวแตก ลอก
ตามมาได้ไม่ยาก แม้แต่นำ�้ เปล่าธรรมดา ๆ ที่ดูไม่มีพิษภัย ก็ท�ำให้ผิวหนังเสียสมดุลได้เช่น
กันค่ะ
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หลาย ๆ คนคงเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมละคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอแจ๊กกี้จะสรุปให้
ฟังง่าย ๆ นะคะ ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทำ� ให้กำ� แพงผิวเสียสมดุล (Skin barrier disruption)
1. การสัมผัสกับสารที่มีความเป็นด่าง เพราะจะชะล้างเอาไขมันที่เคลือบผิวออกไป

e

ส่งผลให้ผิวแห้ง ก�ำแพงผิวผุ ยิ่งมีค่าความเป็นด่างสูง เช่น น�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้ น�้ำยาซักผ้า
ก็จะยิ่งท�ำร้ายก�ำแพงผิวได้มากกว่าสารที่มีความเป็นด่างน้อย เช่น สบู่ แชมพูสระผม
2. การสัมผัสกับสารที่เป็นกรดสูง เช่น มะนาว น�ำ้ ยาเคมีบางชนิด

3. การสัมผัสกับสารทีม่ แี อลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เช่นโทนเนอร์เช็ดหน้า เพราะ

pl

จะยิ่งท�ำให้น�้ำระเหยออกไปจากผิวได้ง่ายขึ้น

4. การล้างมือบ่อย ๆ แม้ว่าจะเป็นเพียงการล้างมือด้วยน�้ำเปล่าก็ตาม แต่ก็จัดว่า

น�ำ้ เปล่าเป็นสารก่อการระคายเคืองอย่างอ่อน ยิ่งล้างมือบ่อย ผิวก็ยิ่งแห้งมากขึ้น ซึ่งขัดกับ
ความรู้สึกของใครหลาย ๆ คน

Sa
m

ผิวหนังที่อยู่ในภาวะสมดุล จะมีสภาวะเป็นกรดอ่อน โดยมีค่าพีเอชใกล้เคียง
5 แต่หากผิวหนังสัมผัสกับสารที่มีความเป็นด่างสูง แม้สัมผัสสารนั้นเพียงครั้งเดียว
ก็อาจก่อให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบตามมาได้ หรือหากผิวสัมผัสกับสารที่มีฤทธิ์อ่อนลง
เช่น น�้ำยาล้างจาน น�้ำเปล่า ถ้าสัมผัสกับสารนั้นหลายครั้ง ก็อาจก่อให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ
ได้เช่นกัน
กลุ่มเสี่ยง

มักพบที่บริเวณมือของแม่บ้าน แม่ลูกอ่อน พ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายที่ต้องสัมผัสกับ
สารระคายเคืองต่าง ๆ และคนที่ยึดติดกับความสะอาดมากเกินไป ท�ำให้ล้างมือบ่อย แม้ว่า
จะล้างด้วยน�ำ้ เปล่าก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดผิวแห้ง แดงลอก แตก และผิวหนังอักเสบตามมา
ได้เช่นกันค่ะ
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การรักษาสภาพของก�ำแพงผิวให้แข็งแรง
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารระคายเคือง หรือสัมผัสให้น้อยที่สุด อาจใช้อุปกรณ์

ป้องกัน ไม่สัมผัสกับสารเหล่านั้นโดยตรง เช่นการใส่ถุงมือ

e

2. หลีกเลีย่ งการล้างมือ หรือท�ำความสะอาดผิวบ่อย ๆ โดยเฉพาะการใช้สบูท่ มี่ คี วาม

pl

เป็นด่างด้วยแล้ว จะยิ่งท�ำลายก�ำแพงผิวได้ง่ายกว่าการล้างมือด้วยน�้ำเปล่า ซึ่งหมอแนะน�ำ
ให้ใช้สบู่ที่มีค่าความเป็นกรด ใกล้เคียงผิวหนังมากที่สุด (พีเอช 5) เพราะจะท�ำให้ผิวเสีย
สมดุลไม่มากนัก

3. ทาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น (Moisturizer) หลังท�ำความสะอาดผิวภายใน 3
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นาที เพื่อป้องกันการสูญเสียน�ำ้ จากผิวหนัง (Transepidermal water loss)

ถาม

การอาบน�้ำอุ่นนาน ๆ จะท�ำให้ผิวเสียสมดุลได้หรือไม่ ?

ตอบ

เสียสมดุลได้ค่ะ การอาบน�้ำอุ่นนาน ๆ หรือเป็นประจ�ำ สามารถส่งผลให้
ผิวแห้ง คัน และผิวหนังอักเสบตามมาได้ค่ะ
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ท�ำความสะอาดผิวหน้าอย่างไรให้หมดจด

วิธีดูแลผิวหน้า
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หมอแจ๊กกี้เชื่อว่าหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ล้วนปรารถนาที่จะมีผิว
หน้าสะอาดหมดจด ผ่องใสไร้สิว เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตและเข้าสังคม จึงทุ่มเท
ทั้งเวลาและเงินจ�ำนวนไม่น้อย ในการสรรหาวิธีต่าง ๆ มาท�ำความสะอาดผิวหน้า รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวราคาแพง แปรงขัดสครับผิว อุปกรณ์ไฟฟ้าท�ำความสะอาด
ผิวหน้า ที่แชร์กันผ่านรีวิวมากมายในโลกออนไลน์

Sa
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สภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน มีทั้งผิวแห้ง ผิวมัน ผิวผสม (ซึ่งมัก
จะมีผิวมันบริเวณ ทีโซน (T-ZONE) ได้แก่ บริเวณหน้าผาก จมูก คาง ในขณะที่บริเวณ
แก้มมักจะมีสภาพแห้ง) ดังนั้น วิธีการท�ำความสะอาดผิวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล จึง
ไม่เหมือนกัน ดังต่อไปนี้ค่ะ
- ผวิ แห้ง : ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความชุม่ ชืน้ ชนิดเนือ้ เข้มข้น ทีม่ นี ำ�้ มันเป็นส่วนผสม

มากกว่าน�ำ้ เช่น ครีม บาล์ม (Blam) ขี้ผึ้ง (Ointment) และควรหลีกเลี่ยง
การใช้โทนเนอร์ เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะผิวแห้ง ระคายเคืองได้

- ผวิ มัน : ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความชุม่ ชืน
้ ชนิดทีป่ ราศจากน�ำ้ มัน (Oil free)

หรืออาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารช่วยดูดซับความมันบนผิวหน้า (Sebum
absorbing polymer) เช่น Talc จะให้ความรู้สึกเบาสบายที่ผิวหน้ามากขึ้น

- ผิวผสม : เนื่องจากมี 2 สภาพผิวผสมกัน อาจต้องแบ่งผิวหน้าออกเป็น 2 ส่วน

ได้แก่ ส่วนที่มีผิวมันและส่วนที่มีผิวแห้ง โดยมีหลักการดูแลผิวตามสภาพผิวที่
อธิบายไปข้างต้น
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เราสามารถเช็กได้ว่า วิธีท�ำความสะอาดผิวหน้าของเรานั้นถูกหรือไม่ ด้วยหลักการ
ง่าย ๆ คือ หลังจากท�ำความสะอาดผิวหน้า ให้ลองจับผิวบริเวณใบหน้า หากผิวไม่แห้งหรือ
ตึงจนเกินไป ไม่มีอาการแสบระคาย หรือผิวหน้าไม่มันจนน่าร�ำคาญ วิธีนั้นก็น่าจะเหมาะ
กับสภาพผิวของเรา ซึ่งเราไม่จำ� เป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง และอุปกรณ์เสริมในการ
ท�ำความสะอาดผิวมาก เพราะบ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีราคาสูง เกิดจากค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา หาใช่เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทสี่ งู ขึน้ ไม่ อุปกรณ์เสริมในการล้างหน้าทีว่ าง
จ�ำหน่ายอยูท่ วั่ ไปก็เช่นกัน อาจชะล้างความชุม่ ชืน้ และน�ำ้ มันทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ (Sebum) ออก
จากผิวไป จนเสียสมดุลของสภาวะเกราะป้องกันที่ชั้นผิวหนัง (Skin barrier function)
ล้างหน้าด้วยน�้ำเปล่าหรือเช็ดหน้าด้วยน�้ำเกลือ ดีที่สุดจริงหรือ
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หลายคนพูดต่อ ๆ กันมาว่า ล้างหน้าด้วยน�ำ้ เปล่าหรือน�้ำเกลือนั้นดีที่สุด เพราะจะ
ไม่ท�ำให้ผิวหน้าแห้ง อันนี้หมอขอบอกเลยค่ะ ว่าไม่จริงเสมอไป การล้างหน้าด้วยน�้ำเปล่า
หรือน�้ำเกลือ อาจใช้ได้กับผู้ที่มีสภาพผิวหน้าแห้ง ไม่แต่งหน้า และไม่ทาผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด ซึ่งพบว่า บุคคลกลุ่มนี้มีน้อยมากเหลือเกิน เพราะกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงานในยุค
ปัจจุบัน มักจะมีการแต่งหน้าหรือทาครีมกันแดดอยู่ทุกวัน การใช้แค่น�้ำเปล่าหรือน�ำ้ เกลือ
ล้างหน้า ไม่เพียงพอต่อการชะล้างความมันและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาลงไป ซึ่งอาจตกค้าง
อยูบ่ นผิวหน้า ท�ำให้เกิดการอุดตันและสิวตามมาได้ การเช็ดหน้าด้วยน�้ำเกลืออย่างที่รวี วิ กัน
ในโลกออนไลน์นั้น เมื่อเทียบกับการล้างหน้าด้วยน�้ำเปล่า ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแง่
ของการท�ำความสะอาดผิวหน้า และการล้างหน้าด้วยน�ำ้ อุ่นจัดหรือน�ำ้ ร้อน อาจส่งผลให้เกิด
ผิวหน้าแห้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของการมีริ้วรอยก่อนวัยได้นะคะ
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สบู่ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

e

สภาพผิวปกติของคนเราจะมีความเป็นกรดอ่อน ๆ โดยมีค่าพีเอชใกล้เคียง 5 ดังนั้น
สบู่ที่เหมาะสมควรมีค่าพีเอชใกล้เคียง 5 เช่นกัน เพื่อไม่ให้ผิวเสียสมดุล จากการชะล้างเอา
ความชุม่ ชืน้ และน�ำ้ มันทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ ตามธรรมชาติซงึ่ เป็นไขมันดีออกไป ผิวหนังก็เปรียบ
เสมือนก�ำแพงอิฐ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติก็เปรียบเหมือนปูน ที่เชื่อมอิฐ
(เซลล์ผิวหนังชั้นนอก) ให้ประสานเข้าด้วยกัน ส่งผลให้กำ� แพงผิวหนังมีความแข็งแรงและ
สุขภาพดี
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ในผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดผิวหน้าบางตัว จะมีการใส่นำ�้ หอมหรือกลิน่ เข้าไป ท�ำให้
เกิดความระคายเคืองได้ และอาจมีการใส่สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ท�ำให้ผิวแห้ง
จากการล้างเอาไขมันที่เคลือบผิวตามธรรมชาติหลุดออกมากเกินไปได้ ปัจจุบันมีสบู่ที่วาง
จ�ำหน่ายอยู่หลายรูปแบบ ทั้งสบู่ก้อน สบู่เหลว และแบบโฟม ซึ่งเราอาจเลือกซื้อตามรูป
แบบที่ชอบ โดยอย่าลืมนะคะว่า “ของดีมีคุณภาพ ไม่จำ� เป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป”
โทนเนอร์จ�ำเป็นหรือไม่

ในกรณีที่มีสภาพผิวมันมาก ๆ อาจใช้โทนเนอร์เพื่อเช็ดความมันที่ตกค้างอยู่ออกไป
แต่โทนเนอร์ไม่ได้ชว่ ยในการกระชับรูขมุ ขนอย่างทีโ่ ฆษณากันแต่อย่างใด (เรือ่ งรูขมุ ขนกว้าง
รายละเอียดหน้า 41) ดังนั้น หมอบอกได้เลยค่ะว่า โทนเนอร์ไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็น
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เม็ดบีตสครับและอุปกรณ์เสริมส�ำหรับท�ำความสะอาดผิวหน้า จ�ำเป็นหรือไม่
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สั้น ๆ เลยนะคะ... การล้างหน้าด้วยมือของเรานี่แหละค่ะ ดีที่สุดแล้ว หลายคนมี
ความเชือ่ ฝังใจว่า ผิวหน้าจะมีสงิ่ สกปรกตกค้าง จึงท�ำให้ขดั ถูใบหน้าด้วยรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ไม่มี
ความจ�ำเป็นแต่อย่างใด การขัดหน้าด้วยครีมสครับ แปรงขัดหน้า หรืออุปการณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นผลมาจากปูนที่เชื่อมอิฐในชั้นก�ำแพงผิว
สึกกร่อนออกไปนั่นเอง ส่งผลให้ผิวแห้ง แดง และระคายเคืองได้ง่าย การขัดถูมากเกินไป
ยังไปกระตุ้นการเกิดสิวได้อีกด้วยนะคะ
ผลิตภัณฑ์เช็ดล้างเครื่องส�ำอาง (Make up remover and Cleanser)
จ�ำเป็นหรือไม่
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ผลิตภัณฑ์เช็ดล้างเครื่องส�ำอางนั้น จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ที่แต่งหน้า หรือทาผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดด โดยจะใช้หลักการง่าย ๆ เกีย่ วกับตัวท�ำละลายคือ สารใดทีเ่ ป็นน�ำ้ จะละลาย
ในน�ำ้ ส่วนสารใดเป็นน�ำ้ มันก็ตอ้ งใช้นำ�้ มันเป็นตัวท�ำละลาย เครือ่ งส�ำอางตลอดจนผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดด มักจะมีส่วนประกอบของน�้ำมัน ซึ่งมีคุณสมบัติกันน�้ำ เพื่อให้เกาะติด
ผิวหน้า ดังนั้น การจะเช็ดท�ำความสะอาดสารเหล่านี้ออกจากผิวหน้าอย่างเกลี้ยงเกลานั้น
จึงจ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดล้างเครือ่ งส�ำอาง เช็ดท�ำความสะอาดผิวหน้าก่อนล้างหน้าด้วย
วิธีปกติ ซึ่งมีวางจ�ำหน่ายในหลายรูปแบบ เช่น ครีม โลชัน น�้ำมัน

หลังจากทาผลิตภัณฑ์เหล่านี้บนผิวหน้าแล้ว อาจใช้ส�ำลีแผ่นเช็ดออก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการล้างหน้าต่อไป หากแต่งหน้าหนามาก ควรเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องส�ำอาง ที่
มีความเป็นน�ำ้ มันสูง เพื่อเช็ดเครื่องส�ำอางชนิดกันน�ำ้ ออก และลดการขัดถูเสียดสี ปัจจุบัน
มีผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องส�ำอางสูตรน�้ำ (Micellar cleansing water) ที่ผ่านการปรับ
โครงสร้างของโมเลกุล ให้อยู่ในรูปของน�ำ้ ใส ๆ แต่กส็ ามารถเช็ดล้างเครือ่ งส�ำอางชนิดกันน�้ำ
ออกได้ โดยไม่ทิ้งความมันตกค้างไว้ที่ผิว เพราะความมันที่ตกค้างอยู่บนผิวหนังนั้น เป็น
ปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดสิวจากการอุดตันได้
19
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เพราะฉะนั้น คุณสมบัติที่จำ� เป็นของผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องส�ำอางนั้น มีเพียงแค่ความ
สามารถในการท�ำละลายน�ำ้ มันออกไปจากผิวหน้าเท่านัน้ เองค่ะ จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหา
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ราคาแพงมาใช้ และหากมีโฆษณาว่า สามารถบ�ำรุงผิวพรรณให้สวยหล่อขาวใส
ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนั้น ไม่จริงค่ะ เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้สัมผัสกับผิวหน้าแค่เพียง
ครู่เดียว โดยใช้เพื่อเช็ดล้างเท่านั้น ยังไม่ทันจะมีเวลาไปออกฤทธิ์ในลักษณะอื่น ๆ ตามที่
โฆษณาระบุไว้แน่นอนค่ะ

DO

pl

สรุปได้ว่า หากเราเข้าใจในเรื่องราวตามหลักการที่ถูกต้อง เราก็จะมีผิวใสสุขภาพดี
ได้ไม่ยาก ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินความจ�ำเป็นค่ะ
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• ใช้สบู่ที่มีพีเอช ประมาณ 5
• หากแต่งหน้าหรือทÓครีมกันแดด ควรใช้ผลิตภัณท์เช็ดล้างเครื่องส�ำอาง
เช็ดทÓความสะอาดก่อนล้างหน้าทุกครั้ง

DON’T

• ขัดถูผิวหน้าด้วยสครับ หรือแปรงขัดหน้า
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การป้องกันแสงแดดอย่างถูกวิธี
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ในประเทศไทย สิง่ ทีเ่ ราจะพบอยูต่ ลอดไม่วา่ จะฤดูไหน ก็คงหนีไม่พน้ แสงแดดเป็นแน่
ซึง่ แสงแดดเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดผิวคล�ำ้ เสีย กระตุน้ การเกิดฝ้า กระ และจุดด่างด�ำบน
ใบหน้า นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรจากแสงแดด ซึ่งเป็นริ้วรอยที่ป้องกัน
ได้ ต่างจากริว้ รอยทีเ่ กิดจากการเสือ่ มสภาพของผิวหนังตามช่วงอายุ ทีไ่ ม่สามารถป้องกันได้

แสงแดดนัน้ ประกอบด้วยรังสีตา่ ง ๆ มากมาย เช่น แสงทีด่ วงตาเรามองเห็น (Visible
light) รังสีอินฟราเรด (Infrared) ซึ่งเรามักสัมผัสได้ในลักษณะของพลังงานความร้อน
และรังสีที่มีผลต่อผิวหนังเรามากที่สุดก็คือ รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) หรือที่เรียก
กันว่า รังสียูวี (UV) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนัง
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แต่แสงแดดก็ไม่ได้มแี ต่โทษอย่างทีห่ ลาย ๆ คนเข้าใจนะคะ เพราะเมือ่ ร่างกายได้รบั แสงแดด
ผ่านทางผิวหนัง จะท�ำให้รา่ งกายเกิดการสังเคราะห์วติ ามินดีขนึ้ ซึง่ มีสว่ นช่วยเสริมสร้างกระดูกให้
แข็งแรง เห็นหรือไม่คะว่าแสงแดดก็มีทั้งประโยชน์และโทษ เพียงแค่เรารู้วิธีการรับมือ และ
ป้องกันอันตรายจากแสงแดดอย่างถูกวิธี เราก็เตรียมพร้อมรับแสงแดดได้อย่างมัน่ ใจแล้วค่ะ
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วิธีป้องกันแสงแดด
1. กฎของเงา เราควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีแสงแดดจัด คือ 11.00-14.00 น. เพราะ

2. สวมใส่เสื้อผ้าสีเข้ม เนื้อหนา และทอแน่น จะป้องกันแสงทุกประเภทได้ประมาณ
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ช่วงเวลานี้ เงาจะทอดลงบนพืน้ สัน้ กว่าตัวเรา เนือ่ งจากดวงอาทิตย์อยูใ่ นมุมทีค่ อ่ นข้างตรงกับ
ศีรษะ และเป็นช่วงทีม่ รี งั สียวู บี ใี นระดับสูง ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อภาวะผิวไหม้จากแสงแดดได้
(Sunburn)

3. กางร่ม เมื่อต�ำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่เหนือ
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ศีรษะเราพอดี ร่มจะป้องกันเราได้ดที สี่ ดุ แต่เนือ่ งจากดวง
อาทิตย์เคลื่อนที่ตลอดเวลา ตลอดจนระยะห่างระหว่าง
ร่มกับตัวเรานั้น ก็แตกต่างกันตามความเคยชินในการ
ถือร่ม ร่มจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดได้
ประมาณ 70-80%
4. ใส่หมวก หมวกปีก

กว้าง เนื้อหนา สีเข้ม จะป้องกันแสงแดดได้มากที่สุด อาจ
เลือกหมวกที่ปกปิดคอด้านหลังด้วย เพราะเป็นต�ำแหน่งที่
มักจะถูกมองข้าม ท�ำให้ได้รับอันตรายจากแสงแดดอยู่เสมอ
5. แว่นกันแดด ไม่จ�ำเป็นต้องมีราคาแพง เพราะ

ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียวู ไี ม่ตา่ งกันมาก หากต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดที่จะเข้ามาสู่ดวงตา
อาจเลือกแว่นกันแดดแบบที่จะปกปิดมาถึงด้านข้าง
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