โรคผิวหนังในหน้ าร้ อน
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ช่วงหน้ าร้ อน แดดทีจ้ ามาก ๆ ทําให้ เกิดผิวไหม้ จากแสงแดด ผิวคลํา และอากาศทีร้ อนอบอ้ าวยัง
เป็ นปั จจัยทีส่งเสริ มให้ เกิดโรคผิวหนังชนิดต่างๆได้ เมืออากาศร้ อนขึน อุณหภูมิในร่างกายทีเพิมขึนขึน ทํา
ให้ ร่างกายขับเหงืออกมาเพือระบายความร้ อน “เหงือ” จึงเป็ นสาเหตุทีสําคัญทีจะทําให้ เกิดโรคผิวหนัง
ในช่วงหน้ าร้ อน รวมถึงทําให้ เกิดกลินกายก่อความรํ าคาญและทําให้ ร้ ูสกึ หงุดหงิดและขาดความมันใจได้
ในหน้ าร้ อนโรคผิวหนังทีพบได้ บอ่ ย ได้ แก่
# ผดร้ อน จะพบได้ บอ่ ยในเด็กเล็ก ๆ ผู้สงู อายุ คนทีเจ้ าเนือ หรื อคนทีต้ องใส่เสือผ้ าทีรัดแน่นมาก ๆ
โดยผดร้ อนเกิดจากการอุดตันของการหลังเหงือ โดยจะเกิดเป็ นผืนตุม่ เล็กๆมีสีแดง หรื อเป็ นตุม่ นําใสเม็ดๆ
ทีบริ เวณหน้ าอก คอ และหลัง
# โรคเชือราทีผิวหนัง มักเกิดในร่มผ้ า รักแร้ ซอกพับบริ เวณทีมีการอับชืนหรื อบริ เวณง่ามนิวเท้ า
หรื อฝ่ าเท้ าในคนทีต้ องใส่รองเท้ าหุ้มส้ นหรื อรองเท้ าบูทเป็ นประจํา ในช่วงหน้ าร้ อนจะพบผู้ป่วยเป็ นผืน
ผิวหนังอักเสบทีเกิดจากเชือราในร่มผ้ าเพิมมากขึน โดยเชือราทีพบได้ บอ่ ย คือ กลาก เกลือน และกลุม่ ยีสต์
จําพวกแคนดิดา
# ภาวะติดเชือแบคทีเรี ยทีผิวหนัง ได้ แก่โรครูขมุ ขนอักเสบ ฝี ทีผิวหนังโดยเกิดขึนตามซอกพับ
ขาหนีบ หรื อก้ น ซึงขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่นเสือผ้ าทีรัดแน่น อากาศทีถ่ายเทไม่สะดวก และเหงือทีเพิมขึน
# กลินตัว เกิดจากแบคทีเรี ยทีผิวหนังไปทําปฏิกิริยาเปลียนแปลงสารบางอย่างในเหงือของคนเรา
ให้ เกิดกลินขึนมา เมืออากศร้ อนมาก เหงือออกมาก ๆ ก็จะมีกลินตัวมากขึน สร้ างความรํ าคาญใจต่อตนเอง
และคนรอบข้ าง สําหรับผู้ทีมีปัญหาเรื องกลินตัวควรจะหลีกเลียงอาหารบางชนิด เช่น เครื องเทศ กระเทียม
หรื อชีส ซึงมีสว่ นทําให้ มีกลินตัวมากขึน การใช้ ผลิตภัณฑ์ทีช่วยในการลดเหงือ ไม่วา่ จะเป็ นสเปรย์ โรลออน
ซึงมีสารอลูมิเนียมคลอไรด์ จะช่วยลดการหลังเหงือ ทําให้ กลินตัวลดลงได้
# โรคผิวหนังอักเสบหรื อผืนคัน ในคนทีผิวแพ้ ง่ายหรื อเป็ นภูมิแพ้ ผิวหนังอยูเ่ ดิม ในหน้ าร้ อน
เหงือทีเพิมมากขึนอาจทําให้ เกิดการระคายเคืองผิว และกระตุ้นให้ ผืนผิวหนังอักเสบกําเริ บขึนได้ รวมทังผืน
ผิวหนังอักเสบตามซอกพับทีมีการเสียดสีกนั ในผู้ทีเป็ นโรคเอสแอลอี อาการผืนผิวหนังของโรคเอสแอลอี

รวมทังอาการในระบบอืนๆ จะกําเริ บได้ เมือโดนแสงแดดกระตุ้น ดังนันผู้ทีเป็ นโรคเอสแอลอีจงึ ควร
หลีกเลียงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง
# ฝ้า กระแดด แสงยูวีจะกระตุ้นให้ เซลล์สร้ างเม็ดสีทํางานมากขึน เกิดฝ้าและกระแดดหรื อผิว
คลําขึนในช่วงหน้ าร้ อน หากใครทีเป็ นฝ้าอยูแ่ ล้ วอาจเป็ นมากขึน โดยผู้ทีต้ องทํางานกลางแจ้ งเป็ นประจําก็
จะเริมมีฝ้าและกระแดดเกิดขึนทีใบหน้ า
นอกจากนีการโดนแดดสะสมเป็ นเวลานาน ๆโดยไม่มีการป้องกัน จะเป็ นปั จจัยกระตุ้นให้ เกิด
มะเร็งผิวหนัง ซึงจะเริ มเกิดขึนเมือมีอายุประมาณ ปี ขึนไป หากเรารู้จกั ป้องกันผิว ไม่วา่ จะเป็ นหน้ าร้ อน
หรื อหน้ าหนาว ใช้ ครี มกันแดดสมําเสมอ ก็จะลดปั จจัยทีจะนําไปสูม่ ะเร็ งผิวหนังได้
ในหน้ าร้ อนสิงสําคัญคือ ควรหลีกเลียงการตากแดดเป็ นระยะเวลานาน หรื อหากมีความ
จําเป็ นต้ องอยูก่ ลางแจ้ งเป็ นเวลานานๆ ก็ควรใช้ ครี มกันแดดทาบริ เวณใบหน้ า ลําคอ และผิวบริ เวณทีไม่มี
เสือผ้ าปกคลุม สําหรับเด็กหรื อวัยรุ่ น ค่าเอสพีเอฟประมาณ
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เพียงพอ การทาครี มกันแดดไม่ ใช่ ทาหนึงครั งต่ อวัน หลักการทาครี มกันแดดทีถูกต้ องควรจะทา
ก่ อนออกแดดครึงชัวโมง โดยหลังจากทาไปแล้ วและยังต้ องอยู่กลางแจ้ งหลาย ๆ ชัวโมง ก็ควรจะ
มีการทาครี มกันแดดซําทุก - ชัวโมง นอกจากนีในปั จจุบนั มีการผลิตครี มกันแดดสําหรับเด็ก จึง
แนะนําให้ ผ้ ปู กครองควรทีจะเริ มทาครี มกันแดดให้ บตุ รหลานของท่าน
การแต่ งกายเป็ นสิงทีสําคัญในการช่ วยป้องกันแดด ควรใส่เสือแขนยาวหรื อเสือทีมีสีเข้ มหรื อสี
ดํา ใส่หมวกทีมีปีกกว้ าง และแว่นตากันแดด การสวมใส่เสือผ้ าหรื อเครื องแบบควรให้ หลวมขึนเพือ ช่วยให้
ระบายความร้ อนได้ ดีขนึ เป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดโรคเชือราและการติดเชือแบคทีเรี ยทีผิวหนัง และยังช่วย
ลดเหงือด้ วย รวมทังควรอาบนําบ่ อยขึนในช่ วงหน้ าร้ อน ในเด็กเล็ก ๆ การอาบนําทาแป้งและใส่เสือผ้ าที
โปร่งบางจะช่วยให้ ระบายเหงือได้ ดีขนึ

