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บทคัดย่อ
ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสินค้าที่มี แนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
แซงหน้าผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความเป็น
ธรรมทางธุรกิจโดยไม่หวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งสัมพันธ์และสอดคล้องกับการดำเนินการสร้างสรรค์
ผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ อยู่ภ ายใต้ก ฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และข้อมูล อ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยจะนำไปสู่
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โภค อย่ างไรก็ ต ามผู้ บ ริ โภคเองจำเป็ น ต้ อ งรู้ เท่ าทั น และทราบข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ
วัตถุป ระสงค์การใช้ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ องสำอางให้ เกิดประโยชน์ และมีความปลอดภัย ด้ว ย บทความฉบั บนี้ จึง
นำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านเครื่องสำอาง สารอันตรายในเครื่องสำอาง วัตถุที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง สารก่อ
อาการแพ้ในเครื่องสำอาง และการสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางที่อันตราย อ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเครื่องสำอางต่อไป
คำสำคัญ: เครื่องสำอาง, สารอันตราย, วัตถุที่ห้ามใช้
Keywords: cosmetics, dangerous substance, prohibited substance
บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 ธุรกิจเครื่องสำอางทั่วโลกมีการเติบโตทางการตลาดอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0-5.5 หรือ
เฉลี่ ย ร้ อยละ 4.5 ต่อ ปี 1 ล่ าสุ ด ข้อมู ล ในปี พ.ศ. 25592 แสดงสั ดส่ วนร้อยละทางการตลาดทั่ วโลกโดยแบ่ ง
เครื่องสำอางออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ oral care, hair care product, sunscreen, make-up, skin care
(body), skin care (face), cleansers (body) และ cleansers, (face) ซึ่ ง เครื่ อ งสำอางแต่ ล ะประเภท
มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละทางการตลาดรวมทั้ ง หมดเท่ า กั บ 4.5, 11.8, 11.4, 5.5, 18.7, 21.3, 16.5 และ 10.3
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ตามลำดับ เฉพาะประเทศไทยมีสัดส่วนทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ข้างต้นร้อยละ 0.7, 3.1, 1.0, 0.5, 4.2,
3.5, 3.9 และ 2.8 ตามลำดับ ข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 สัดส่วนร้อยละการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของไทยและต่างประเทศ
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อเนื่ อ ง โดยรองจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร เครื่อ งดื่ ม และยารัก ษาโรค ตามลำดั บ อย่ างไรก็ ต ามข้อ มู ล กา ร
คาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2560-2564 ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในประเทศ
ไทยพบว่า ธุรกิจเครื่องสำอางจะมีการเติบโตทางการตลาดสูงสุด รองลงมาคือ อาหารเสริม ยาสมุนไพร และ
อาหารและเครื่องดื่ม ตามลำดับ3 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลอย่างยิ่งว่าผู้ผลิตเครื่องสำอางในทุกระดับจะต้องตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ ความปลอดภัย และความมั่นใจต่อผู้บริโภคมากกว่าการแสวงหากำไรจากธุรกิจเพียงอย่างเดียว
เครื่องสำอางที่ดีจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และข้อมูลอ้างอิงที่
เชื่ อ ถื อ ได้ เนื่ อ งจากตลอดระยะเวลาของการพั ฒ นาและการตอบสนองความต้ อ งการของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสำอางต่อผู้บริโภคนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักสร้างด้านมืดหรือความเสี่ยงต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด อาทิ
เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเห็นผลไวโดยผสมวัตถุที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ หรือ
แม้แต่การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยผู้มีชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เป็นต้น ซึ่งตัวอย่าง
เหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคมีความตระหนักรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันน้อยลง และนั่นคือ
ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั่นเอง
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ดังนั้ น บทความฉบั บ นี้ จึ งมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ นำเสนอข้อมู ล ของสารอัน ตรายหรือ วัตถุที่ ห้ ามใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการสร้างสรรค์หรือการใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างมีสติ ซึ่งจะไปสู่การได้รับถึงผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั่นเอง
นิยามเครื่องสำอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ในมาตรา 4 กำหนดไว้ว่า “เครื่องสำอาง” หมายความ
ว่า4
1. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับ ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่ นใด กับส่ วน
ภายนอกของร่ายกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่น
กาย หรื อปกป้ องดูแลส่ ว นต่ างๆ นั้น ให้ อ ยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้ งเครื่อ งประทิ น ต่ างๆ
สำหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือ
3. วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าข่ายเครื่องสำอาง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อความสะอาด หรือเพื่อความ
สวยงาม ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อบำบัด บรรเทา รักษา หรือมีส่วนประกอบทางเคมีที่เป็น
ตัวยา หรือใช้รับประทาน จะไม่จัดเป็นเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องไม่
ขัดกับข้อกำหนดและกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 นอกจากนี้เอกสารด้าน
เครื่องสำอางที่ใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะต้องถูกอ้างถึง
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ได้แก่
1. ตำรา CTFA (INTERNATIONAL COSMETIC INGREDIENT DICTIONARY AND HANDBOOK)
2. ตำรา COSING (http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/)
3. เอกสารทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้และผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะทำงานพิจารณาการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาดแล้ว
ประเภทของเครื่องสำอาง
เดิมเครื่องสำอางถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
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1. เครื่ อ งสำอางควบคุ ม พิ เศษ คื อ เครื่ อ งสำอางที่ มี ส่ ว นผสมของสารเคมี แ ละวั ต ถุ ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศให้เป็นสารควบคุมพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่มี
ความเสี่ยงสูงหากผู้บริโภคใช้อย่างไม่ถูกวิธี เช่น ผลิตภัณฑ์ดัด ย้อม ฟอก แต่งเส้นผม เป็นต้น
เครื่องสำอางชนิดนี้จะต้องมีการขึ้นทะเบียนตำรับเพื่อให้ อย. พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่าย
2. เครื่องสำอางควบคุม คือ เครื่ องสำอางที่มีส่วนผสมของสารเคมีและวัตถุที่ อย. ประกาศให้เป็น
สารควบคุม ซึ่งเป็ น เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงรองลงมาจากเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เช่น
ผ้าอนามัย ผ้าเย็น แป้งฝุ่นโรยตัว ครีมกันแดด เป็นต้น เครื่องสำอางชนิดนี้จะต้องทำการจดแจ้ง
ต่อ อย.
3. เครื่องสำอางทั่วไป คือ เครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม เป็น
เครื่องสำอางที่ผู้บริโภคมีโอกาสเกิดอันตรายได้น้อย เช่น สบู่ แชมพู ลิปสติก น้ำหอม ดินสอเขียน
คิ้ว เป็นต้น
ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2551 อย. ประกาศยกเลิกการแบ่งประเภทเครื่องสำอางแบบเดิม
และกำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน 2551 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องสำอางทุกชนิ ดที่จ ะผลิ ตหรือนำเข้าเพื่อขายหลั ง วันที่ 26 กันยายน 2551 ผู้ ผ ลิตหรือผู้
นำเข้าต้องทำการจดแจ้งก่อน
2. เครื่องสำอางทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าก่อนวันที่ 26 กันยายน 2551 ผู้ประกอบการ
จะต้องนำผลิตภัณฑ์ไปทำการจดแจ้งที่ อย. หรือ สาธารณสุขจังหวัด ภายใน 31 ธันวาคม 2553
3. การจดแจ้ง หมายถึง การยื่นรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ อย. ตรวจสอบ ได้แก่ ชื่อ
แบรนด์ ชื่อสินค้า วัตถุประสงค์ของการใช้ ส่วนผสมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบในการผลิต/แบ่งบรรจุ/
วางการตลาด เป็นต้น หลังผ่ านการตรวจสอบจาก อย. แล้วผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็จะได้รับ
อนุมัติเลข 10 หลัก
หากกำหนดการแบ่งประเภทโดยทั่วไป มักแบ่งเครื่องสำอางออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามประโยชน์
การใช้งาน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว หรือ สกินแคร์ (skin care products) และ 2) ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า หรือ
เมคอัพ (make up products) แต่ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานจะสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) เครื่องสำอาง
ทำความสะอาด (cleansing cosmetics) ได้แก่ สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน แอลกอฮอล์เจล เจลล้างหน้า
ครีมโกนหนวด ครีมอาบน้ำ น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น น้ำมันล้างหน้า 2) เครื่องสำอางบำรุงผิว ได้แก่
หน้า 4

โลชั่น บำรุ งผิ ว ครี ม กั น แดด ซี รั่ ม บำรุ งผม ลิ ป บาล์ ม ที่ ไม่ มี สี และ 3) เครื่อ งสำอางสำหรับ ตกแต่ ง (make
up) เช่น ครีมรองพื้น ลิปกลอส อายแชโดว์ บลัชออน ดินสอเขียนคิ้ว มาสคาร่า
อย่างไรก็ตาม เครื่องสำอางยังสามารถแบ่งประเภทตามส่วนของร่างกายที่ใช้ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 11 ส่วน ดังนี้ 1) เส้นผม (hair care) เช่น แชมพู 2) ช่องปาก (oral care) เช่น น้ำยาพ่นปาก ยาสีฟัน
3) ใบหน้า (face) จัดอยู่ในกลุ่ม skin care เช่น ผลิตภัณฑ์ make-up ครีมบำรุงผิวหน้า 4) รอบดวงตา (eye)
จัดอยู่ ในกลุ่ม skin care เช่น eye cream 5) ริมฝี ปาก (lip care) จัดอยู่ในกลุ่ ม skin care เช่น ลิ ปบาล์ ม
ลิปกลอส 6) ร่างกาย (body care) หรือผิวหนังโดยทั่วไป ได้แก่ skin care เช่นครีมบำรุงผิวกาย โลชั่นกันแดด
และกลุ่มน้ำหอมระงับกลิ่นกาย 7) มือ (hand) จัดอยู่ในกลุ่ม skin care เช่น hand cream, alcohol hand
gel 8) เล็ บ (nail care) เช่น ยาทาเล็ บ น้ ำยาล้ างเล็ บ 9) ทรวงอก (breast) จัดอยู่ ในกลุ่ ม skin care เช่ น
ผลิตภัณฑ์พอกผิวทรวงอก 10) จุดซ่อนเร้น (vagina) จัดอยู่ในกลุ่ม skin care เช่น น้ำยาทำความสะอาดจุด
ซ่อนเร้น และ 11) เท้า (foot care) จัดอยู่ในกลุ่ม skin care เช่น foot cream, foot lotion
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเครื่องสำอางยังสามารถแบ่งประเภทเครื่องสำอางตามรูปแบบผลิตภัณฑ์
ได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในที่ นี้ หมายถึ ง ลั ก ษณะเนื้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง แบ่ ง ได้ ห ลายประเภท
ตั ว อย่ า งเช่ น 1) น้ ำ มั น 2) โลชั่ น /ซี รั่ ม 3) โทนิ ค 4) ผง/เกล็ ด 5) เจล 6) ครี ม 7) สบู่ ก้ อ น 8) สบู่ เหลว
9) สารละลาย 10) โฟม 11) มูส 12) สเปรย์ 13) แอโรซอล 14) บาล์ม 15) ขี้ผึ้ง และ 16) เพสต์ เป็นต้น
สารอันตรายในเครื่องสำอาง5
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายชนิดที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการแอบลักลอบใส่สารอันตรายและสาร
ต้องห้ามในผลิ ภัณ ฑ์เครื่องสำอางเพื่อประโยชน์ทางการค้า ดังนั้นนอกเหนือจากการควบคุมของกระทรวง
สาธารณสุขแล้วผู้บริ โภคเองจำเป็ นต้องได้รับความรู้และการตระหนักรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใน
ชีวิตประจำวันให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย โดยข้อมูลของสารที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางที่สามารถก่อ
อันตรายแก่ผู้บริโภคได้มีมากมายหลายชนิดและแสดงระดับความรุนแรงของความอันตรายแตกต่างกัน ไป ใน
ที่นี้จะหยิบยกเฉพาะสารที่พบว่ามักก่อให้เกิดอันตรายบ่อยครั้งต่อผู้บริโภค 9 ชนิด ดังนี้
1. สารสเตียรอยด์ (Steroids)
สารสเตีย รอยด์ นั บ เป็ น สารอัน ตรายที่ พบบ่อยในผลิ ตภั ณ ฑ์ บ ำรุงผิ ว หน้ า สารสเตียรอยด์
จะช่วยทำให้ ผิ ว หน้ าใสขึ้น อย่ างรวดเร็ว และช่วยให้ สิ ว หายไว แต่เมื่ อหยุดใช้สิ วจะเห่ อขึ้นมามาก
กว่ า เดิ ม หรื อ มี ผิ ว แตกลายเป็ น รอยแดง สารสเตี ย รอยด์ มี ผ ลต่ อ การยั บ ยั้ งการเติ บ โตในวั ย เด็ ก
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นอกจากนี้ ยั งอาจทำให้ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานไม่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดได้ รวมทั้ งไปกด
ภูมิคุ้มกันโรคจนทำให้ร่างกายอ่อนแอได้
2. สารปรอท (Mercury)
สารปรอทพบมากในเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว สารปรอทจะช่วยให้สีผิวกระจ่างใสและ
ขาวขึ้นไว ลดฝ้า กระ และลดสิว ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อหยุดใช้สารปรอทสีผิวจะคล้ำ ลงกว่าเดิมจนเป็น
สีปรอทหรือสีดำอมเทา หากใช้สารปรอทอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจซึมเข้า สู่กระแสเลือดและ
ทำลายระบบประสาทส่วนกลางได้
3. สารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)
ไฮโดรควิโนนเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกสีผิว ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกดกระบวนการทางเคมี
ในการสร้ า งเซลล์ ส ร้ า งเม็ ด สี จึ งทำให้ ฝ้ า จางลงได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ไฮโดรควิ โ นนจึ ง มั ก ถู ก ผสมใน
เครื่องสำอางสูตรรักษาฝ้า หากใช้ไฮโดรควิโนนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเกิดอาการระคายเคือง
ต่อผิว สีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นกระดำกระด่าง และหน้าบางไวต่อแสงแดด
4. สารตะกั่ว (Lead)
สารตะกั่วพบมากในเครื่องสำอางโดยเฉพาะลิปสติก สารตะกั่วถูกจัดให้ เป็นวัตถุที่ห้ ามใช้
เพราะถ้าหากถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะก่อให้เกิดอาการปวดบิดในท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบ
สาเหตุร่วมกับอาการท้องผูก หรือไม่ก็ถ่ายเป็นเลือด นอกจากนี้สารตะกั่วยังส่งผลทำให้เกิด อาการซีด
อ่อนแรง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็วขึ้น และลดอัตราการสร้างเม็ดเลือดแดง เป็นผลทำให้
ระบบประสาททั่วร่างกายผิดปกติ
5. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium Lauryl Sulphate)
โซเดียมลอริลซัลเฟตเป็นสารลดแรงตึงผิวพบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย อย่างเช่น
สบู่ ยาสี ฟั น ยาสระผม สารโซเดี ย มลอริล ซั ล เฟตสามารถแทรกซึ ม ลงไปในชั้ น ผิ ว หนั งได้ ถึ ง 5-6
มิลลิเมตร หากสัมผัสเป็นประจำในปริมาณมากจะส่งผลทำให้ผิวหนังบางลง และทำให้สารพิษอื่นๆ
สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายจนก่อให้เกิดอาการแพ้
6. สาร PVP (Polyvinyl Pyrrolidone)
สาร PVP พบได้ในน้ ำยาสเปรย์จัดแต่งทรงผมมีลักษณะคล้ายกาว เป็นสารที่ทำให้เส้นผม
แข็งตัว สาร PVP ถูกใช้ผสมในน้ำยาจัดแต่งทรงผม มูส หรือเจลใส่ผม สาร PVP เป็นสารที่มีคุณสมบัติ
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เป็นตัวทำละลายที่ดี สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งการสูดดมและการซึมเข้าทางผิวหนัง เป็นผลทำ
ให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน ผมร่วง เกิดการแพ้หรืออักเสบบริเวณหน้าผาก ข้างหู และลำคอ
7. กรดเรติโนอิก (Retinoic acid)
กรดเรติโนอิก กรดเรตินอล หรือกรดวิตามินเอ เป็นสารที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาเท่านั้น พบ
ได้ในยารักษาสิวมีกลไกช่วยผลัดเซลล์ผิว กรดเรติโนอิกในเครื่องสำอางนับว่าเป็นสารอันตราย ซึ่งหาก
นำมาใช้เองอาจเกิดอาการผิวหนังลอก ผิวหนังบาง เป็นผื่นแดง และไวต่อแสง
8. แป้งทัลคัม (Talcum)
แป้งทัลคัมพบในแป้งฝุ่น อายแชโดว์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น หากสูดดม
เข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดโรคปอด มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมหมวกไตชนิดหายากได้ นอกจากนี้
การได้รับแป้งทัลคัมเข้าสู่ร่างกายยัง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ถึงร้อยละ 30-60 ในกลุ่ม
ของผู้หญิงที่ใช้แป้งฝุ่นทาตัวที่ผสม mineral talcum เป็นประจำ
9. สารพาราเบน (Paraben)
สารพาราเบนเป็ น สารกั น เสี ยและถูกจัด เป็ น สารอั นตรายที่ ใช้กั บกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ำรุงผิ ว
เครื่องสำอางประเภทโรลออนระงับกลิ่นกาย เนื่องจากสารพาราเบนสามารถยับยั้งสิ่งสกปรกได้ดี แต่
ง่ายต่อการสะสมในร่างกาย รวมทั้งสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามยังมีข้อ
ถกเถียงกันในข้อมูลทางวิชาการ โดยนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้ทำการวิจัยและพบว่าอาจจะมีความ
เกี่ยวพันกับการเป็นต้นเหตุของสารก่อมะเร็งเต้านม เนื่องจากมีการผสมสารพาราเบนในผลิตภัณฑ์ใต้
วงแขน แต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆ ยังมีข้อโต้แย้งว่าโอกาสเป็นสารก่อมะเร็งนั้นน้อยมาก นอกจากนี้
ยังมีการวิจัยถึงผลของสารพาราเบนที่มีคุณสมบัติคล้ายโฮโมนเอสโตรเจนของผู้หญิง ซึ่งผลการทดลอง
พบว่าสารพาราเบนมีความแรงน้อยกว่าโฮโมนธรรมชาติถึง 100,000 เท่า ดังนั้นระดับความเสี่ยงของ
การได้รับสารพาราเบนจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลา
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รูปที่ 2 ความเสี่ยงจากสารอันตรายในเครื่องสำอาง
สารเคมีทหี่ ้ามในเครื่องสำอาง4
วัตถุที่ห้ามในเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีมากมายหลายชนิด แต่ในที่นี้จะแสดง
เฉพาะตัวอย่างบางชนิดที่ถูกนำมาใช้บ่อยเท่านั้น โดยสารที่จะถูกระบุว่าเป็น วัตถุที่ห้ามใช้นั้นจะขึ้นกับการผสม
ในชนิดเครื่องสำอาง และปริมาณของสารชนิดนั้นๆ หากนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าเป็น วัตถุที่ห้ามใช้
ได้แก่ วัตถุกันเสีย สารที่ได้มาจากมนุษย์ สารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า furocoumarines และ methanol
ดังนี้
1. วัตถุกันเสีย (preservatives)
ชื่อสาร

รายละเอียด

Mercury and its

ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ยกเว้น

compounds

- Thiomersal อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้รอบดวงตาโดย
อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.007%
(คำนวณในรูปปรอท)
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- Phenyl mercuric salts (including borate) อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะใน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รอบดวงตาโดยอัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.007%
(คำนวณในรูปปรอท)
Salicylic acid

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.5% (คำนวณในรูปกรด)
แต่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นแชมพู

Formaldehyde

- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.1%
(คำนวณในรูป free formaldehyde) แต่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฉีด
พ่น
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.2% (คำนวณในรูป free
formaldehyde) แต่ห้ามใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น

Zinc pyrithione

- ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 1.0%
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.5%
ทั้งนี้ ให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกเท่านั้น และห้ามใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก

Inorganic sulphites and

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.2% (คำนวณในรูป free SO2)

hydrogen sulphites
Triclocarban

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.2%

Climbazole

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.5%

Benzyl alcohol

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 1.0%

Piroctone olamine

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 1.0%
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออก อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.5%

1-Phenoxypropan-2-ol

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 1% และให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้าง
ออกเท่านั้น

Benzalkonium chloride,

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.1% (คำนวณในรูป Benzalkonium

bromide and saccharinate chloride)
Ethyl lauroyl arginate HCl

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.4% ทั้งนี้ ห้ามใช้ใน
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับริมฝีปาก
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- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก
- ผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น
สารกลุ่ม Alkyl (C12-C22)

อัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.1%

trimethyl ammonium,
bromide and chloride

2. สารที่ได้มาจากมนุษย์ (cells, tissues or products of human origin)
ตัวอย่างสารที่เข้าข่ายได้มาจากมนุษย์ เช่น
- Rh-OLIGOPEPTIDE -1
(EGF / Epidermal Growth Factor / Human Oligopeptide-1 / Human Oligopeptide-22)
- Rh-OLIGOPEPTIDE-2
(IGF-1 / Insulin Like Growth Factor / Human Oligopeptide-2 / Somatomedin C)
อย่างไรก็ตาม อย. อนุญาตให้ใช้ Cell ที่ได้มาจากพืช เช่น Malus Domestica Fruit Cell Culture
Extract (The extract of a culture of the fruit cells of Malus domestica, Rosaceae)
3. สารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า
สารดั งกล่ าวรวมไปถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม าจากโค แพะ แกะ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่อ โรควัว บ้ า ตั ว อย่างเช่ น
Cerebrosides (sphingolipids isolated from the brain and central nervous system of animals)
4. Furocoumarines
อย่ างไรก็ ต าม ถึ งแม้ จ ะมี ก ารกำหนดสาร Furocoumarines ให้ เป็ น วั ต ถุ ที่ ห้ า มใช้ แต่ อ าจมี ก าร
ปนเปื้อนตามธรรมชาติในพืชตระกูลส้มบางชนิด แต่ต้องมีไม่เกินปริมาณที่กำหนด
5. Methanol ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สมุนไพรทีห่ ้ามใช้ในเครื่องสำอาง6
สมุ น ไพร สารสกัด สมุ น ไพร และส่ ว นของสมุ นไพรที่ ถูก เตรีย มขึ้ น มี ข้อ กำหนดในการนำมาใช้ ใน
เครื่ อ งสำอางตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ชื่ อ วั ต ถุ ที่ ห้ า มใช้ เป็ น ส่ ว นผสม ในการผลิ ต
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เครื่องสำอาง พ.ศ.2559 โดยรายชื่อสมุนไพรที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง มีตัวอย่างดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายชื่อสมุนไพรห้ามใช้ในเครื่องสำอาง
CAS no.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ใช้

84603-50-9

Aconitum napellus L.

Leaves, roots and galenical preparations

90106-13-1

Rauwolfia serpentina L.

90320-46-0

Ammi majus L.

84603-51-0

Apocynum cannabinum L.

Plant and its preparations

8007-93-0

Atropa belladonna L.

Extract and its preparations

8006-99-3

Alkaloids extract and their salts
Plant and its galenical preparations

Chenopodium ambrosioides L. Essential oil

84775-56-4

Claviceps purpurea Tul.

Its alkaloids and galenical preparations

85116-75-2

Conium maculatum L.

Fruit, powder, galenical preparations

84696-03-7

Colchicum autumnale L.

Extract and its galenical preparations

8001-28-3

Croton tiglium L.

84603-65-6

Hyoscyamus niger L.

Oil
Leaves, seeds, powder and galenical
preparations

84696-23-1
89958-15-6
90046-04-1

Lobelia inflata L.

Extract and its galenical preparations

Physostigma venenosum Balf. Plant and it’s extract
Juniperus sabina L.

Leaves, essential oil and galenical
preparations

84929-77-1

Solanum nigrum L.

Plant and its galenical preparations

91080-18-1

Strychnos species

Plant and their galenical preparations

90147-54-9

Thevetia neriifolia Juss.

90131-91-2

Veratrum spp.

Glycoside extract
Extract and their preparations

อาการที่มักเกิดจากการใช้เครื่องสำอาง
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การแพ้เป็ น อาการที่พบได้บ่ อยที่สุ ดจากการใช้ผลิตภัณ ฑ์เครื่องสำอาง โดยเกิดจากสารก่อการแพ้
(allergen) ในผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริย าเซลล์ภูมิคุ้มกัน ได้แก่ T-cell และ B-cell ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปฏิกิริยา
ปลดปล่อยสาร intermediate ที่มีผลต่อการเกิดตุ่มน้ำ ผื่นแดง บวม หลอดลมตีบ นอกจากนี้ยังสามารถส่งผล
รุน แรงในระดั บ โปรตีน ทำให้ เกิด การไหม้ข องผิ ว หนั ง อาการการแพ้ ส ามารถแยกได้ 4 รูป แบบ 7 ได้แ ก่ 1)
localised urticaria 2) generalised urticaria, extracutaneous symptoms 3) bronchial asthma,
rhinoconjunctivitis, otolaryngeal, gastrointestinal symptoms และ 4) anaphylaxis โดยรูปแบบการ
ได้รับสารก่อการแพ้จากเครื่องสำอาง 6 ช่องทาง จากเครื่องสำอางประเภทต่างๆ ได้แก่ การได้รับโดยตรง การ
ได้รับทางอ้อม การได้รับจากคนรอบข้าง การได้รับจากอากาศ การได้รับจากพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่หนึ่ง และการทำ
ปฏิกิริยากับแสง ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 รูปแบบการได้รับสารก่อการแพ้จากเครื่องสำอาง8
การแบ่ ง ชนิ ด ของสารก่ อ อาการแพ้ ในเครื่ อ งสำอางสามารถแยกได้ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ วั ต ถุ กั น เสี ย
(preservatives) สารแต่งกลิ่น (fragrances) และโลหะหนัก (metals) โดยสารแต่งกลิ่นเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิด
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อาการแพ้ได้มากที่สุด จึงถูกแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มซึ่งทำให้เกิดอุบัติการณ์ของอาการแพ้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1)
important sensitizers, 2) less important sensitizers และ 3) rare sensitizers ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ชนิดสารก่ออาการแพ้ในเครื่องสำอาง9
Fragrances
G1: Important
sensitizers

Preservatives

Metals

G2: Less important G3: Rare sensitizers
sensitizers

- Oak moss

- Cinnamic alcohol - Benzyl alcohol

- Isothiazolinones

- Nickle

- Tree moss
- Hydroxymethyl

- Citral
- Citronellol

- Linalool
- Methylheptin

- Methyldibromo
glutaronitrile

- Chromium/
potassium

pentylcyclohexene

- Geraniol

carbonate

(MDBGN)

dicromate

carboxaldehyde

- Eugenol

- α-Amyl cinnamic

- Formaldehyde or - cobalt

- Hydroxycitronellal - Coumarin
- Cinnamic aldehyde - Lilial®
- Farnesol

- Amyl-cinnamic

formaldehyde
- α-Hexyl cinnamic releaser
- Thiurams
aldehyde

alcohol

- Limonene

(Thiuram mix)

- Benzyl

- Benzyl salicylate

- Thiomersal

cinnamate

- γ-Methylionon

aldehyde

- Benzyl benzoate
- Anisyl alcohol
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นอกจากนี้ โดยเฉพาะกลุ่มโลหะหนัก หากมีการใช้เป็นประจำและในปริมาณมากสามารถก่อให้เกิด
อันตรายที่รุนแรงได้ โลหะหนักส่วนใหญ่มักถูกผสมในเครื่องสำอางที่มีสี เช่น eye shadows, eye liners/eye
pencils, mascara, color lip, creams, make-up bases, powders, blushers และ nail polish เป็นต้น
10 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อ้ า งถึง ASEAN GUIDELINES ON LIMITS OF CONTAMINANTS FOR COSMETICS มี
เพียงโลหะบางชนิดเท่านั้นที่มีข้อกำหนดระดับการปนเปื้อนในเครื่องสำอาง ได้แก่ ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) สาร
หนู (As) และแคดเมียม (Cd) เกณฑ์กำหนดดังแสดงในตารางที่ 3 ผลทางชีวภาพหรือความผิดปกติจากโลหะ
หนักในเครื่องสำอางแสดงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดังแสดงในตารางที่
4
ตาราง 3 ข้อกำหนดการปนเปื้อนโลหะหนักตาม ASEAN Guidelines 201711
ชนิดโลหะหนัก

ข้อกำหนด

Mercury (Hg)

1 mg/kg or 1 mg/L (1 ppm) when tested by ASEAN Cosmetic Method

Lead (Pb)

20 mg/kg or 20 mg/L (20 ppm) when tested by ASEAN Cosmetic Method

Arsenic (As)

5 mg/kg or 5 mg/L (5 ppm) when tested by ASEAN Cosmetic Method

Cadmium (Cd)

5 mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)* when tested by ASEAN Cosmetic Method

หมายเหตุ:
**Due to special circumstances such as national regulatory requirements, the limit of
cadmium in the Thailand is 3 mg/kg or 3 mg/L (3 ppm).
ตารางที่ 4 ร้อยละการซึมผ่านผิวหนังและผลทางชีวภาพจากโลหะหนักในเครื่องสำอาง12
โลหะหนัก

ร้อยละการซึมผ่านผิวหนัง

ผลทางชีวภาพ

Al

0.012

Cr3+

1.2

ไม่มีพิษต่อระบบร่างกาย

Cr6+

3

ทำให้กินน้ำลดลง

Mn

<1

มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

Fe

<1

ตับและต่อมหมวกไตมีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้น

Co

1.08

เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น

Ni

0.2

น้ำหนักลดลง เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

การได้รับในขนาดสูงมีผลต่อไต
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Cu

0.3

ขนาดและจำนวนของโปรตีนใน epithelial cell เพิ่มขึ้น

Zn

0.2

Erythrocyte ลดลง เอนไซม์ superoxide dismutase ลดลง

As

1.9

สีผิวเข้มขึ้น ผิวหนังหนาขึ้น

Hg

<1

ก่อให้เกิด glomerulonephritis

Pb

0.3

ไตถูกทำลาย มีผลต่อระบบสืบพันธุ์

Cd

0.8

ไตถูกทำลาย โปรตีนรั่ว

Sb

0.26

น้ำหนักลดลง กินน้ำและอาการลดลง

Ti

<0.1

น้ำหนักลดลง ตับถูกทำลาย

การสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางที่อันตราย13
ด้วยปัจจุบันจำนวนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีมากมายหลากหลายชนิด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รู้เท่าทัน ข้อมูลในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จึงเป็น
กุญแจสำคัญในการศึกษาและเรี ยนรู้เพื่อประโยชน์ที่ควรได้รับ โดยการสืบค้นข้อมูลรายการเครื่องสำอางที่
อัน ตรายสามารถดำเนิ น การผ่ านทาง กลุ่ ม ควบคุ ม เครื่อ งสำอาง สำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างรวดเร็ว 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ หรือ QR code ดังนี้
1. http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx

2. QR code
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บทสรุป
สารอันตรายและสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางถูกกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลได้ด้วย
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