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ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง โดยนิยามแลว้หมายถงึผลติภณัฑส์าํหรบับาํรงุผวิ ปกปิดผวิ 

เสรมิแต่งผวิหนงัใหม้สีสีนั มคีวามปลอดภยั จะเริม่ใชแ้ละเลกิใชเ้มือ่ไหรก่ไ็ด ้สามารถหาซือ้ได้
ทัว่ไป แต่ปจัจุบนัจะพบวา่มผีูบ้รโิภคบางสว่นไดร้บัอนัตรายจากการใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง
ปลอม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศนูยบ์รกิารความงามทีเ่ปิดกนัมากมายทัว่เมอืง มทีัง้นวดหน้า ขดัผวิ 
ฟอกหน้าใหข้าวทนัใจภายใน 3-7 วนั สว่นใหญ่มกัจะมอุีปกรณ์ไฮเทคทางการแพทยร์ว่มอยูด่ว้ย
เพือ่ใหเ้กดิความทนัสมยั ความแปลกใหมท่ีจ่ะดงึดดูลกูคา้ได ้หลายแหง่ขาดผูม้คีวามรูท้ีแ่ทจ้รงิ 
ก่อใหเ้กดิปญัหาความเสยีโฉมตามมา 

เครื่องมือไฮเทคกบัการฟอกหน้าขาว 
• เซลลผ์วิโดยธรรมชาตจิะมกีารผลดัเปลีย่นเซลลใ์หมทุ่กๆ 28 วนัโดยทีเ่ราไมต่อ้งไป

เรง่รดัหรอืทาํอะไรเลย เซลลผ์วิเก่าจะหลุดลอกและเซลลใ์หมจ่ะขึน้มาแทนที ่แน่นอน
เซลลผ์วิใหมจ่ะเปล่งปลัง่กวา่เซลลเ์ก่าทีเ่สือ่มโทรม ทาํใหภ้าพรวมผวิหนงัแลดอูิม่เอบิ
และขาวนวล เมือ่เซลลผ์วิมอีายมุากขึน้บวกกบัการไดก้ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม เชน่ ฝุน่
ละออง รงัสดีวงอาทติย ์และสารเคม ีผวิหนงัจะมปีฏกิริยิาปกป้องตวัเองโดยเอนไซมใ์ต้
ผวิหนงัชื่อ “ไทโรซเินส” จะกระตุน้ใหผ้วิหนงัสรา้งเมด็สทีาํใหผ้วิหนงัมสีเีขม็ขึน้ 
ผลติภณัฑช์ว่ยใหห้น้าขาวหรอืครมีหน้าขาว ครมีหน้าใส ทีม่จีาํหน่ายโดยทัว่ไป มี
องคป์ระกอบหลกัคอืสารยบัยัง้การทาํงานของเอนไซมด์งักล่าว เพือ่มใิหม้กีารสรา้งเมด็ส ี
แต่ผูบ้รโิภคตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่ ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางไดถู้กออกแบบมา
ใหป้ลอดภยั ดงันัน้จงึจะใหผ้ลในระยะยาว เพราะเป็นการบาํรงุผวิ ไมใ่ชเ่หน็ผลไดใ้น 3 
วนั 7 วนั เน่ืองจากไมใ่ชย่ารกัษาโรค 

• การทาํงานของสารกลุ่มชว่ยใหห้น้าขาว หน้าใส จะมฤีทธิเ์ป็นกรดออ่นๆ และมกัจะมี
องคป์ระกอบของสารชว่ยเรง่รดัการลอกเซลลผ์วิรว่มอยูด่ว้ย มคีุณสมบตัเิป็นกรดออ่น
เชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ กรดแลคตคิ กรดซาลไิซลคิ เวลาพอกหน้าในปรมิาณมากๆ ทาํให้
ผวิหน้าคนัและแสบได ้ควรทาบางๆ เวน้รอบดวงตา ศนูยบ์รกิารความงามทัง้หลายทีม่ี
อุปกรณ์ไฮเทคทีเ่รยีกวา่ “ไอออนโฟเรซสิ” ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชเ้พือ่ใหก้ระแสไฟออ่นๆ
กบัผวิหนงั  ทาํใหก้รดและเคมทีีพ่อกอยูเ่ขา้สูผ่วิอยา่งรวดเรว็ในปรมิาณทีอ่าจจะมาก
เกนิไปสาํหรบัคนทีม่ปีญัหาผวิหนงัเป็นทนุเดมิ สิง่ทีต่ามมาคอือาการอกัเสบของเซลล์
ผวิคลา้ยโดนน้ํากรดสาด นอกจากน้ียงัมกีารใชอุ้ปกรณ์ไฮเทคอกีชนิดรว่มดว้ยคอื “โฟ
โนโฟเรซสิ” เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชน้วดผวิหนงัโดยใชค้ลื่นความถีส่งูกระตุน้ผวิหนงั 



แรงสัน่สะเทอืนทาํใหเ้สน้เลอืดใตผ้วิหนงัขยาย รขูมุขนขยาย เพือ่วตัถุประสงคเ์สรมิให้
สารเคมทีีต่อ้งการเขา้สูเ่ซลลผ์วิไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 

• เครือ่งมอืไฮเทคทางการแพทยท์ีก่ล่าวมานัน้ออกแบบมาเพือ่ใหแ้พทยเ์ป็นผูพ้จิารณา
ความเหมาะสมในการใชง้านเพือ่นําสง่ตวัยาสาํคญัเขา้สูผ่วิหนงัสาํหรบัรกัษาโรค การ
นํามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นความงาม ควรจะมผีูรู้เ้ฉพาะทางรว่มอยูด่ว้ยเพือ่ความปลอดภยั
ต่อผูบ้รโิภค และการดแูลผวิกไ็มใ่ชเ่รือ่งราวของระยะเวลาเพยีง 3 วนั 7 วนัตามทีเ่หน็
ในโฆษณา ตอ้งสมํ่าเสมอและคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพราะผวิหน้าไมใ่ชก่ระดาษ จะใชน้ํ้ายา
ลบคาํผดิมาป้ายออกทนัทไีมไ่ด ้สารเคมทีีร่นุแรงและมากเกนิไปอาจทาํใหเ้สยีโฉมได ้

• ผลติภณัฑส์มนุไพรทีใ่ชพ้อกหน้าพอกตวั กม็อีนัตรายไดห้ากไดม้าอยา่งไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัวชิาการ เพราะสมนุไพรสดนัน้เป็นอาหารเชือ้จุลนิทรยีอ์ยา่งดทีาํใหเ้ชือ้เจรญิเตบิโต
ไดร้วดเรว็ เกดิอนัตรายต่อผูบ้รโิภคไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีผ่วิหนงัมแีผลเปิด และหาก
ผลติภณัฑม์กีารใสส่ารกนัเสยีมากเกนิไป ผลเสยีคอืทาํใหผ้วิหน้าแพ ้คนัและอกัเสบได ้ 
ผูเ้ขยีนเองไดเ้คยไปทดลองใชบ้รกิารพอกตวั (โชคดทีีไ่มก่ลา้เสีย่งพอกหน้าดว้ย) ที่
ศนูยบ์รกิารความงามดว้ยสมนุไพรยีห่อ้ดงัเพือ่เกบ็ขอ้มลูทางวชิาการ ผลคอืมอีาการแพ ้
คนัไมท่ราบสาเหตุ เป็นตุ่มแดงทัว่ตวัจนถงึรอบคอ (ผวิหนงัทัว่ตวัทีส่มัผสัผลติภณัฑ์
สมนุไพร) ตอ้งใสเ่สือ้แขนยาวปิดคอไปทาํงานอยูเ่ป็นอาทติย ์คาดวา่น่าจะเกดิจาก
องคป์ระกอบในผลติภณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม เชน่ อาจมอีงคป์ระกอบของสารกนัเสยีมาก
เกนิไป หรอืมกีารผสมผสานเคมอีื่นลงไปในสมนุไพรของผูใ้หบ้รกิารฯอยา่งไมม่คีวามรู ้

เครื่องสาํอางอนัตรายกบัหน้าขาว 
เมือ่กล่าวถงึการฟอกหน้าขาว กไ็มล่มืทีจ่ะเตอืนผูบ้รโิภคถงึอนัตรายของผลติภณัฑท์ีม่ี

องคป์ระกอบของสารตอ้งหา้ม เชน่ ปรอท ไฮโดรควโินน (hydroquinone) และสารสเตยีรอยด ์
สารตอ้งหา้มเหล่าน้ียงัพบในผลติภณัฑห์น้าขาวทีแ่อบวางจาํหน่ายทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาม
ชานเมอืง สงัเกตุไดง้า่ยเมือ่ทาครมีเหล่าน้ีลงบนใบหน้าเพยีง 1-2 สปัดาห ์ผวิหน้าจะผอ่ง สวิฝ้า
จะจางลงอยา่งรวดเรว็ แต่เมือ่เวลาผา่นไปสกัระยะ หน้าจะเริม่ไหมด้าํและคอ่ยๆแผว่งกวา้งขึน้ 
ควรรบีหยดุใชแ้ละไปปรกึษาแพทยผ์วิหนงั  

สารตอ้งหา้มและเป็นอนัตรายทาํใหห้น้าเสยีโฉม ทีต่รวจพบในเครือ่งสาํอางตอ้งหา้ม ผดิ
กฏหมาย ที ่อย.สุม่ตรวจพบ  

1. สารไฮโดรควิโนน มีคณุสมบติัในการฟอกสีผิว (Skin bleaching agent)  
เป็นสารทีเ่คยอนุญาต ใหใ้ชใ้นครมีแกฝ้้า แต่ภายหลงัพบวา่ สารไฮโดรควโินน ทาํให้
เกดิการระคายเคอืง และจุดดา่งขาวทีห่น้าผวิหน้าดาํ เป็นฝ้าถาวรรกัษาไมห่าย 
(ochronosis หรอื defiguring effect) นอกจากน้ีพบวา่ สารไฮโดรควโินน มคีวาม
เป็นพษิ โดย พบวา่มฤีทธิก่์อกลายพนัธุ ์และก่อมะเรง็ในหนู สารไฮโดรควโินน ถูก
กาํหนดเป็นสารหา้มใชใ้นผลติภณัฑส์าํหรบัใบหน้า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 ตาม 
พระราชบญัญตัเิครือ่งสาํอาง พ.ศ. 2535 



 
 

2. กรดเรทิโนอิก (retinoic acid)  
เป็นสารทีช่ว่ยใหเ้กดิการแบง่ตวัของเซลลผ์วิหนงั และหลุดลอก ได ้(peecling 
agent) จงึชว่ยใหส้วิเสีย้นและผวิหนงัทีห่ยาบกรา้นหลุดลอกออกงา่ย ขึน้ทาํใหผ้วิ
ผอ่งใสและนุ่มเนียน โดยเฉพาะเมือ่ใชร้ว่มกบั สารไฮโดรควโินน จะชว่ยให ้สาร
ไฮโดรควโินน ซมึเขา้สูผ่วิหนงัและออกฤทธิไ์ดม้ากกวา่ปกต ิความเป็นพษิ คอื ทาํให้
หน้าแดง และแสบรอ้นรนุแรง เกดิการระคายเคอืง อกัเสบ แพแ้สงแดดหรอืแสงไฟได้
งา่ย เป็นอนัตรายต่อทารก ในครรภ ์กรด เรทโินอกิ ถูกกาํหนดเป็นสารหา้มใชใ้น
เครือ่งสาํอาง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นสารหา้มใชล้าํดบัที ่375 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กาํหนดวตัถุทีห่า้มใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติ
เครือ่งสาํอาง ตามทีป่รากฏใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพเิศษ 80 ง ลงวนัที ่
12 พฤษภาคม 2551  

3. ปรอทแอมโมเนีย  
ออกฤทธิร์บกวนการทาํงานของเอนไซม ์tyrosinase ทาํให ้ลดการสรา้งเมด็สผีวิ 
เมลานิน จงึชว่ยใหผ้วิขาวขึน้ ปรอทแอมโมเนีย ม ีฤทธิฆ์า่ เชือ้แบคทเีรยี ชนิด 
staphylococcus จงึป้องกนัสวิไดด้ว้ย ปรอทแอมโมเนียสามารถทาํลายไต ระบบ
ประสาท เยือ่บุและทางเดนิหายใจ การใชป้รอทแอมโมเนียตดิต่อกนั เป็นเวลานาน
จะทาํใหเ้กดิพษิสะสมของสารปรอทในผวิหนงั และดดูซมึเขา้สูก่ระแส โลหติ ทาํให้
ตบัและไตอกัเสบ เกดิโรคโลหติจาง ทางเดนิปสัสาวะอกัเสบ ทาํลายส ีของผวิหนงั
และเลบ็มอื ทาํใหผ้วิบางขึน้เรือ่ยๆ เกดิการแพห้รอืเป็นแผลเป็นได ้ม ีความเป็นพษิ
เฉียบพลนั ถกูกาํหนดเป็นสารหา้มใช ้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นสารหา้มใช ้ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กาํหนดวตัถุทีห่า้มใชเ้ป็นสว่นผสม ใน การผลติ
เครือ่งสาํอาง ลาํดบัที ่221 ตามทีป่รากฏในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 125 ตอน พเิศษ 
80 ง ลงวนัที ่12 พฤษภาคม 2551 โดยกาํหนดชื่อสารหา้มใช ้คอื “ปรอท และ
สารประกอบของปรอท” 

จากผลการตรวจวเิคราะหข์องกองเครือ่งสาํอางและวตัถุอนัตราย ในปีงบประมาณ 2547 
ถงึ มถุินายน 2551 พบวา่ สารหา้มใชท้ีต่รวจพบมากทีส่ดุ คอื  

1. ปรอทแอมโมเนีย โดยตรวจพบ รอ้ยละของตวัอยา่งทีต่รวจวเิคราะหท์ัง้หมด ดงัน้ี 
รอ้ยละ 14 (71 จาก 501 ตวัอยา่ง), รอ้ยละ 19.6 (62 จาก 317 ตวัอยา่ง) รอ้ยละ 
10.6 (43 จาก 405 ตวัอยา่ง), รอ้ยละ 16.9 (90 จาก 531 ตวัอยา่ง) และ รอ้ยละ 8.5 
(42 จาก 493 ตวัอยา่ง) ตามลาํดบั  

2. รองลงมาคอื ตรวจพบสารไฮโดรควโินน รวมกบักรดเรทโินอกิ และพบตวัอยา่งทีม่ ี
สารไฮโดรควโินน หรอื กรดเรทโินอกิอยา่งเดยีว รองลงมาตามลาํดบั  
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