ข้อควรระวัง...
เมื่อต้องขับรถกลางแดด
บ้านเราเป็ นเมืองร้อน สภาพอากาศ
ในแทบทุ ก ฤดู อ ยู่ในเกณฑ์ร้อ นถึ งร้อ นจัด
โดยเฉพาะใน ฤดู ร้ อ น แดดจะแรงม าก
ประชาชนที่ ตอ้ งท างาน ออกกาลังหรื อ ท า
กิ จกรรมใดก็ต ามท่ ามกลางแสงแดดจัดจ้า
จะต้องระมัดระวังร่ างกายส่วนที่ตอ้ งกระทบ
กับแสงแดดโดยตรง เพราะในแสงอาทิตย์มี
รังสี อลั ตราไวโอเลต หรื อที่เรี ยกกันว่า แสงยูวี ซึ่งเป็ นรังสีที่มองไม่เห็นและไม่สามารถรู ้สึกได้ แต่
หากได้รับรังสี ดังกล่าวมากไป จะส่ งผลเลวร้ายต่ออวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกายทาให้เกิดโรคภัย
ตามมาได้
ทีม วิจัย จากวิท ยาลัย เซนต์ หลุ ย ส์ สหรั ฐอเมริ ก า ได้ศึกษาผูป้ ่ วยมะเร็ งผิวหนัง 898 ราย
แบ่ งเป็ นชาย 559 ราย และหญิ ง 339 ราย โดยพบมะเร็ งทั้งสองข้างล าตัว จากการศึกษาลึ กลงไป
พบว่ าผู้ชายมักเป็ นมะเร็ งข้ างที่นั่งรั บแดดขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็ นบริ เวณศรี ษะ คอ แขนและมือ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้ที่ใช้ ชีวิตหลังพวงมาลัยนานๆ และชอบเปิ ดกระจกขับรถจะเสี่ ยงเป็ นมะเร็ ง
ผิวหนังสู งขึ้น ทั้งนี้เพราะแสงยูวเี ป็ นอันตรายต่อผิวหนังนัน่ เอง
รังสี ยวู ีถูกแบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด ได้แก่ รั งสี ยูวี-เอ เป็ นรังสี ที่มีพลังงานต่าสามารถทะลุผ่าน
เข้าถึงผิวชั้นหนังและยังอาจส่ งผลให้เกิดมะเร็ งที่ผิวหนัง ส่ วนรั งสี ยูวี-บี เป็ นรังสีที่มีพลังงานสู ง
สามารถส่ องตรงทาลายผิวชั้นหนังกาพร้า ทาให้ผิวเปลี่ยนเป็ น สีเข้มขึ้น เกิดความหมองคล้ า จุดด่าง
ดาและฝ้าได้ ขณะที่ รังสี ยูวี-ซี เป็ นรังสี ที่อ ัน ตรายต่อ ผิวมากที่สุ ด แต่ยงั ไม่ ส ามารถทะลุ ผ่านชั้น
บรรยากาศโอโซนลงมาถึงผิวโลกได้
นอกจากแสงยูวีจะท าให้เกิ ด มะเร็ ง
ผิวหนังแล้ว แสงยูวียังเร่ งให้ เกิดตาต้ อกระจก
เร็ วขึ้นร้ อยละ 5 และทาให้เกิ ดต้อเนื้ อ อีกด้วย
เรื่ องนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขของบ้านเราก็เคย
ออกมารณรงค์ให้ป ระชาชนสวมแว่นตากัน
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แดดเมื่ อ อยูก่ ลางแจ้งหรื อ กลางแดดจัด โดยเฉพาะผูข้ บั รถกลางแดดจ้าควรสวมแว่นกันแดดเพื่อ
กรองแสง จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชดั เจนถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั ช่วยป้ องกันฝุ่ นละออง
และยังสามารถป้องกันแสงยูวที ี่จะทาให้เกิดการเสียหายต่อสายตา กระจกตาได้อีกด้วย
ครับ/ค่ะ จากผลการศึกษาของสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งบ้านเขาได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าเรามาก
หากเปรี ยบเทียบกับบ้านเราที่มีแดดแรงเกือบจะทุกฤดู ก็ยงิ่ ต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจาก
แสงยูวีให้มากขึ้นอีกหลายสิ บเท่า การทางาน ออกกาลังกาย หรื อขับรถท่ามกลางแสงแดดที่จดั จ้า
ควรปฏิบตั ิตนเอง ดังนี้
 สวมเสื้อผ้ าที่มิดชิดอย่าให้แสงกระทบผิวหนังโดยตรงเป็ นเวลานานๆ และควรทาครี ม
ป้ องกันแสงยูวีทุกครั้งที่อยูก่ ลางแจ้งหรื อออกนอกบ้าน
 สวมแว่ นตากันแดดทุ กครั้ งที่อ ยูใ่ นที่ที่มี
แสงแดดจ้า โดยการเลือกแว่นตากันแดดที่มีเลนส์แว่น
ทึ บ แสงสี ช า สี ฟ้ า สี ด า ไม่ ค วรใส่ แ ว่ น ที่ มี เลนส์ สี
ฉู ดฉาดในช่ วงฤดู ร้อ น เพราะไม่ มี ผลในการป้ อ งกัน
รังสี ยูวี การใส่ แว่ นป้ องกันแสงยูวีนี้จะสามารถชะลอ
การเกิดโรคตาต้ อกระจก ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้ ตาบอด
มากถึงร้ อยละ 70
 ขั บรถโดยปิ ดกระจกรถอย่าให้แสงแดด
ส่ องกระทบผิวหนังโดยตรง กระจกรถยนต์ที่ออกจากโรงงานส่ วนใหญ่เคลือบสารป้ องกันรังสี ยวู ี
ชนิดบี แต่ยงั ไม่สามารถป้องกันรังสี ยวู -ี เอ ได้ แต่สาหรับกระจกหน้ารถซึ่ งทาจากกระจกลามิเนตจะ
สามารถป้องกันแสงยูวไี ด้ท้งั ชนิดเอและบี
 การขับรถในขณะที่อากาศร้ อนจัดจะเหนื่อยและเพลียง่ ายถ้าไม่เปิ ดแอร์รถยนต์ และถ้า
หากเหงื่อ ออกมากควรดื่ ม น้ าทดแทนบ่ อ ยๆ อย่าให้ร่างกายรู ้สึ กกระหายน้ า เพราะนั่น แสดงว่า
ร่ างกายคุ ณกาลังเข้าสู่ สภาวะที่อ าจเป็ นอันตรายได้ ทางที่ดีควรหยุดพักล้างหน้าให้สดชื่ น และที่
สาคัญควรดูแลแอร์รถยนต์ให้เย็นฉ่ าเสมอ จะช่วยให้ไม่เพลียง่ายในขณะขับรถ
ข้อมูลจาก WWW.Teenee.com
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