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ปจั จุบนั มีผคู้ นทัง้ ชายหญิงให้ความสนใจกับการทําแทททูหรือการสักผิวหนัง หรือการใช้
เครือ่ งสําอางชนิดถาวร ตัง้ แต่การเขียนคิว้ ขอบตา ขอบปาก การเพิม่ สีสนั ด้วยภาพกราฟฟิคล
งบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นแขน ขา แผ่นหลัง หน้าอก เต้านม รวมทัง้
หัวนม เป็ นต้น
การสัก หรือ แทททู (Tattoos) เป็ นเทคนิคการใส่เม็ดสีหรือนํ้าหมึกคือโลหะหนัก เช่น
ไอออนออกไซด์ (Iron oxide) เข้าไปฝงั ใต้ผวิ หนัง อุปกรณ์ทใ่ี ช้อาจจะเป็ นเข็มขนาดเล็ก หรือ
อาจเป็ นอุปกรณ์อเี ลคโทรนิคคล้ายปื นยิงมีเข็มอยูท่ ป่ี ลาย เม็ดสีจะถูกปลายเข็มเจาะฝงั เข้าไปอยู่
ใต้ผวิ หนัง ขัน้ ตอนและเทคนิคการทําต้องถูกสุขลักษณะ ตัง้ แต่เข็ม อุปกรณ์ สถานที่ และความ
ั มลงไปแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งทําให้เกิดการเจ็บปวด มี
ชํานาญของผูท้ จ่ี ะลงมือสักให้ลกู ค้า การฝงเข็
เลือดออก
ปัญหาที่อาจเกิ ดขึน้ ภายหลังการสัก
- อักเสบติดเชือ้ บริเวณทีท
่ าํ จากเข็มหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
- อาการแพ้ เป็ นผืน
่ แดง คัน บวม หรือผิวหนังไหม้ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึน้ ทันที หรือ
อาจเกิดภายหลังการทําอีกนานหลายปีกเ็ ป็ นได้
- อาจเกิดคีลอยด์ (Keloids) หรือแผลเป็ นมีลกั ษณะเป็ นเนื้อนูนทีผ่ วิ หนัง
ในต่างประเทศพบประวัตกิ ารเกิดมะเร็งเต้านมของผูท้ ท่ี าํ สักบริเวณเต้านม และหัวนม
ทัง้ ทีว่ ตั ถุประสงค์ของการทําเป็ นเพียงการเพิม่ สีสนให้น่าดึงดูดจากเพศตรงข้ามเท่านัน้ แต่หารู้
ไม่วา่ อันตรายถึงชีวติ ได้ เนื่องจากเม็ดสีหรือนํ้าหมึกทีถ่ ูกฝงั เข้าไปใต้ผวิ หนังเป็ นสารแปลกปลอม
ของร่างกาย
เม็ดสีทใ่ี ช้ทาํ การสักมีมากมายหลากหลายเฉดสี และดูเหมือนจะมีให้เลือกมากขึน้ ทุกวัน
แม้วา่ เม็ดสีทใ่ี ช้จะเป็ นชนิดสีทเ่ี ป็ นเกรดคุณภาพสําหรับเครือ่ งสําอาง แต่กย็ งั ไม่มสี ชี นิดใดทีผ่ า่ น
การรับรองหรืออนุญาตจากองค์การอาหารและยา หรือ อย.ให้ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังหรือผ่านเข้า
ร่างกายได้ อย.ของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเตือนผูบ้ ริโภคว่าเม็ดสีหลายชนิดทีใ่ ช้ทาํ การสัก
กันอยูน่ นั ้ ยังไม่ผา่ นการรับรองให้สมั ผัสกับผิวหนังด้วยซํ้าไป บางชนิดเป็ นเกรดสีโรงงานสําหรับ
ทําผ้าหมึกในงานพิมพ์หรือสีทารถยนต์
ในผูบ้ ริโภคบางรายจําเป็ นต้องสักเนื่องจากเป็ นโรคผมร่วง ทําให้ไม่มขี นคิว้ ในขณะที่
หลายคนทําการสักเพราะเป็ นแฟชันจากต่
่
างประเทศ ผูห้ ญิงหลายคนทําเพราะไม่ตอ้ งการ
เสียเวลาเขียนคิว้ เขียนขอบตาหรือขอบปากทุกครัง้ ทีต่ อ้ งออกจากบ้าน บางรายสักเพือ่ เสริมกับ
ศัลยกรรมตกแต่งส่วนอื่นของร่างกาย เช่น เติมเม็ดสีให้ผวิ หน้าหรือหัวนม เป็ นสีชมพู เป็ นต้น

ไม่วา่ จะต้องการสักด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผูบ้ ริโภคควรตระหนักถึงอาการข้างเคียงและอันตรายที่
อาจเกิดขึน้ ก่อนตัดสินใจทํา
ปัญหาที่พบทัวไปภายหลั
่
งการสัก: ความไม่พอใจกับผลที่ได้รบั
ผูท้ ท่ี าํ การสักไปแล้วมากมายทีไ่ ม่พอใจกับผลทีไ่ ด้รบั เช่น ไม่สวยตามทีค่ าดหวัง หรือ
บางรายก็เบื่อแล้ว ดังนัน้ ปญั หาตามมาคือ แผลและรอยสักทีผ่ วิ หนังจะกําจัดออกยากมากหรือ
แทบจะเป็ นไปได้น้อย ไม่วา่ จะเป็ นคิว้ ขอบตา รวมทัง้ รอยสักอื่นๆตามส่วนต่างๆของร่างกาย
สาเหตุความไม่พงึ พอใจในรอยสักหรือเครือ่ งสําอางถาวรทีท่ าํ เพราะสรีระร่างกายคนเรา
มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาลและแฟชัน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผิวหนัง มีการขยายออกหรือหดตัวเมือ่ ร่างกายอ้วนหรือผอม ทําให้เม็ดสีทท่ี าํ ไว้นานแล้วแตกไม่
สวยงาม และอาจเป็ นสิง่ สร้างปมด้อยให้เจ้าของต้องอับอายอีกด้วยเมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นไป และ
เมือ่ ถึงเวลานัน้ การต้องการกําจัดเม็ดสีเหล่านัน้ ออกไปเป็ นเรือ่ งยาก การให้แพทย์ใช้รงั สีเลเซอร์
ยิงเพือ่ กําจัดเม็ดสีใต้ผวิ หนังออกเป็ นวิธที ท่ี าํ กันมากทีส่ ดุ แต่ตอ้ งทําหลายๆครัง้ ค่อยเป็ นค่อยไป
แต่กไ็ ม่สามารถกําจัดได้ทงั ้ หมด
อะไรคือสักชนิ ดชัวคราว
่
ปลอดภัยกว่าหรือไม่
การทําสักชนิดชัวคราว
่
(Temporary Tattoos) หลักการโดยใช้สาํ ลีชน้ื ชุบสีหรือเม็ดสีวาง
และกดลงบนผิวหนัง ให้เม็ดสีซมึ ซับลงบนตําแหน่งทีต่ อ้ งการ วิธนี ้ีเม็ดสีจะไม่อยูถ่ าวร แต่จะ
ค่อยๆจางลงภายหลังจากการทําเพียงไม่กว่ี นั วิธนี ้ีจะปลอดภัยกว่าการทําการสักชนิดถาวร เม็ด
สีทใ่ี ช้ตอ้ งเป็ นชนิดทีใ่ ช้กบั เครือ่ งสําอางได้ (Cosmetics grade) สถานบริการบางแห่งใช้สเี ฮนน่า
(Henna) ซึง่ อย.อนุญาตให้ใช้กบั เส้นผมเท่านัน้ ไม่ใช่กบั ผิวหนัง อีกประการหนึ่ง สีทแ่ี ท้จริงของ
เฮนน่าจากธรรมชาติแท้ตอ้ งเป็ นสีแดงนํ้าตาล แต่สที ว่ี างจําหน่ายจะมีฉลากแสดงสีหลากหลาย
เฉด เช่น สีเฮนน่าดํา สีเฮนน่านํ้าเงิน เป็ นต้น แสดงว่าจะต้องมีการผสมสีอ่นื ๆทีอ่ าจไม่ใช่สที ่ี
รับรองความปลอดภัยจาก อย.ได้ อาการแพ้หรืออาการข้างเคียงต่างๆก็อาจเกิดขึน้ ได้
เช่นเดียวกับการทําการสักถาวร

