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การใชเคร่ืองสําอางอยางถูกวิธี

การใชเครื่องสําอางอยางปลอดภัย     นอกจากจะเลือกซื้อเครื่องสําอางที่นาเชื่อถือ(ซ้ือจากรานคาที่มีหลัก
แหลงแนนอน  ฉลากภาษาไทยมีขอความอันจําเปนครบถวน ชัดเจน) แลว     มีคําแนะนําเพิ่มเติม  เพื่อใหผูบริโภคใช
เครื่องสําอางไดอยางปลอดภัยยิ่งขึ้น  ดังนี้

>  ตองใชเครื่องสําอางใหถูกวิธี  ผูบริโภคตองเอาใจใสตั้งแต  ปริมาณเครื่องสําอางที่ใชในแตละครั้ง    
บริเวณที่ใช (ทารอบดวงตา/ทาหนา/ทามือ/ทาผิวกาย)   เวลาที่ใช(ตอนเชา/กอนนอน)    ความถี่ในการใช   รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑสัมผัสกับผิวหนังดวย   ดังนั้น  ควรอานฉลากเครื่องสําอางอยางละเอียด  โดยเฉพาะวิธีใชและ
คําเตือน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

>  หากจะใชเครื่องสําอางชนิดใดเปนครั้งแรก  เพื่อความปลอดภัย   ควรทดสอบการแพกอนใช ดวยการทา
เครื่องสําอางนั้นในปริมาณเล็กนอย   ที่บริเวณทองแขน  แลวทิ้งไวประมาณ 24-48  ช่ัวโมง    หากไมมีความผิดปกติ
ใดๆเกิดขึ้น  ก็แสดงวานาจะใชได

>   อยาหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑที่วา    อยากสวย   ตองอดทน     ทนแสบ  รอน  แดง   ผิวลอก  แลว
ผิวใหมจะสวยใส     ผลิตภัณฑเหลานั้นลวนอันตราย    เครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑที่ใชแลว  สวย  สะอาด  หอม  
สบาย  ไมตอง  อดทนตอความทุกขทรมานใดๆ

> เมื่อใชเครื่องสําอางแลว   หากมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นตองหยุดใชทันที  หากอาการไมดีขึ้น  ควร
ปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรตอไป (โดยนําเครื่องสําอางที่สงสัยไปดวย)

*****************************



การเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง

เครือ่งสาํอางเปนผลิตภณัฑทีส่วนใหญใชกบัผิวกายภายนอก    เพือ่ความ
สะอาด  ความสวยงาม  แตงกลิน่หอม ในชวีติประจาํวนัของคนปกต ิ   เครือ่งสาํอาง
สามารถปกปองหรือสงเสรมิใหรางกายแลดดูขีึน้ได    แตไมสามารถไปมผีลถึงขัน้
ปรับเปลีย่นโครงสราง  หรือการทาํหนาทีใ่ดๆของรางกาย   หรือบาํบดั  บรรเทา  
รักษาปองกนัโรค

เนื่องจากเครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑที่สามารถวางขายไดในรานคาทั่วไป   (หางสรรพสินคา / รานขายของ
ชํา / รานเสริมสวย  / แผงลอยในตลาด )  ดังนั้น   จึงขอแนะนําวิธีคิด กอนซื้อเครื่องสําอาง  ดังนี้

>ซ้ือเครื่องสําอางจากรานคาที่มีหลักแหลงแนนอน    เชื่อถือได   (หากมีปญหาเกิดขึ้นสามารถติดตอหา     
ผูรับผิดชอบได)      ทางรานมีการจัดเก็บเครื่องสําอางเปนอยางดี  ไมเก็บผลิตภัณฑไวในที่รอน  ช้ืน   แสงแดดสอง
ถึง(เพราะสินคา จะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ)

 >เลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย    ซ่ึงแสดงขอความบังคับครบถวน  ชัดเจน   เขาใจไดงาย      ได
แก  ช่ือ/ชนิดของเครื่องสําอาง  ช่ือสวนประกอบสําคัญ  ช่ือและที่ตั้งผูผลิต  วันเดือนปที่ผลิต  วิธีใช และปริมาณสุทธิ

 >อานฉลากใหละเอียดถ่ีถวนกอนซื้อ  เพื่อจะไดผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการ  และสามารถนําไปใชได
อยางถูกวิธี   จะไดเกิดผลดีตามตองการ

>ติดตามขาวที่อย.ประกาศผลวิเคราะหเครื่องสําอางไมปลอดภัย (ผานสื่อตางๆ /  แผนพับ / อินเตอรเน็ต)   
อยางเชนกรณีผลิตภัณฑ  3 ทรีเดย ไบรเทน แอนด รีไวเทน ที่มีผูใชแลวผิวดางขาว    ผิวหนังบางสวนเปนฝาถาวร  
เปนผลิตภัณฑที่อย.ประกาศผลวิเคราะหหลายครั้งแลว     แตก็ยังคงพบวามีจําหนายอยู      ขณะนี้เจาหนาที่ไดเรง
ตรวจสอบสถานที่ขายสง  ขายปลีก  เพื่อยึด  อายัดผลิตภัณฑอันตรายเหลานี้

หากผูบริโภคพบผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ อย.ประกาศผลวิเคราะหวาพบสารหามใช สามารถแจงเบาะแส
มาไดที่ สายดวนผูบริโภคกับ อย. 1556 หรือที่ 02 590 7354-5 หรือที่ ตู ปณ  52 ปณจ นนทบุรี 11000 หรือที่สํานัก
งานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

*****************************



โฆษณาเครื่องสําอางทําใหหนาขาวใส

เนื่องจากความสวยงาม  หมายความรวมถึงผิวขาว  เนียน  สดใส   ประกอบกับเกิดการสรางกระแสให             
คนไทยนิยมวาตองผิวขาว จึงจะสวย          ดังนั้น   จึงมีเครื่องสําอางที่อางสรรพคุณวาทําใหผิวขาวขึ้น / Whitening 
(โดยเฉพาะผิวหนา)       แตกอนอื่น  ขอทําความขาใจเริ่มจากเรื่องสีผิวกันกอน

            >สีผิวเปนเรื่องธรรมชาติ   เปนกรรมพันธุของคนแตละเชื้อชาติ
            >การที่สีผิวดําคล้ําขึ้นกวาเดิม   สวนใหญเปนผลมาจาก เมื่อผิวกายสัมผัสกบัแสงแดด  รางกายมีกลไกสราง
เม็ดสีเมลานิน  เพื่อปองกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต[UV]จากแสงแดด  (ในประเทศไทยเปนเรื่องยากที่จะ
หลีกเลี่ยงแสงแดด)

            > เครื่องสําอางสามารถชวยใหผิวแลดูขาว(ตามธรรมชาติของแตละบุคคล) ไดโดย
                1. ผสมสารที่สามารถสะทอน/ดูดซับ รังสี UV  ทําใหรางกายไมสรางเม็ดสีมาก (ผิวไมดําคล้ํากวาเดิมหรือ
ขาวขึ้นกวาเดิมบางชั่วขณะ)
                2. ผสมสารกลุม AHAs( glycolic acid / lactic acid)  ซ่ึงจะชวยใหผิวช้ันนอกหลุดลอกออกไปเร็วข้ึน  ผิวที่
เกิดขึ้นใหมจะแลดูสดใสขึ้น   (เพราะชั้นขี้ไคลถูกลอกออกไป ผิวใหมจึงแลดูดี)

3. เปนตํารับประเภทแปงทาหนา /รองพื้น  เมื่อทาแลวจะเคลือบคลุมผิวใหแลดูเนียน เรียบและขาวขึ้น
 4.    ผสมสารอื่นๆ เชน อนุพันธของวิตามินซี (เชน Ascorbyl palmitate),Mulberry Extract, Bearberry 

Extract, arbutin เปนตน

            > เครื่องสําอางอันตราย   (ฉลากมักไมแจงแหลงผลิต/วันเดือนปที่ผลิต)    โฆษณาวาใชทาสิว ฝา  ทําใหหนา
ขาว  เห็นผลรวดเร็วทันใจ     สวนใหญพบวามีการลักลอบผสมสารหามใชในเครื่องสําอาง   ซ่ึงจะไปมีผลทําลาย
เซลสรางเม็ดสี   ทําใหผิวขาวขึ้นอยางรวดเร็ว  แตมีพิษรายสะสมในระยะยาว

> อย.กํากับดูแลการโฆษณาเครื่องสําอาง        โดยนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯในดานการ
โฆษณามาใช     ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้มีหลักการกํากับดูแลโฆษณาที่ไมเขมงวด   เชน     ไมตองขออนุญาตกอนทํา
การโฆษณา    / เจาหนาที่จะติดตามตรวจสอบโฆษณาที่เผยแพรแลว       วามีความถูกตอง เหมาะสมหรือไม  อยาง
ไร  และตองใหโอกาสผูประกอบธุรกิจไดช้ีแจง แสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนดวย       หากพิสูจนไมได จึงจะ
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป

>เนื่องจากพบปญหาการโฆษณาเครื่องสําอางหลอกลวงผูบริโภควาเมื่อใชแลว   จะปรับเปลี่ยนสีผิวใหขาว
ขึ้นไดอยางรวดเร็ว     เมื่อวันจันทรที่  27  มีนาคม  2549    คณะกรรมการเครื่องสําอางไดมีมติเห็นชอบใหออกคําสั่ง
คณะกรรมการเครื่องสําอาง    เร่ือง  ขอความท่ีหามใชในการโฆษณาเครื่องสําอาง    มีสาระสําคัญ คือ  “ หามใชภาพ
หรือขอความโฆษณาเครื่องสําอางในทํานองวาสามารถทําใหสีผิวมีการเปล่ียนแปลง  หรือทําใหสีผิวขาวขึ้นมากกวา
หรือแตกตางจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ ”

*****************************



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารตองหามที่มีผูลักลอบนํามาผสมในเคร ื่องส ําอาง 
 
 

เคร่ืองสําอางกลุมที่พบวามีปญหามากท ี่ส ุด คือ  ผล ิตภัณฑทาสิว ฝา ทําใหหนาขาว มกัจะตรวจพบสารหาม 
ใช 3 ชนิด ไดแก ไฮโดรคว ิโนน  สารประกอบของปรอท และกรดเรท ิโนอิก(หร ือร ูจักกนัในชื่อกรดว ิตามินเอ) 

>เคร่ืองสําอางผสมไฮโดรคว ิโนน ทําใหเกิดการแพระคายเค ือง เกิดจุดดางขาว ที่หนา ผ ิวหนาดํา 
เปนฝาถาวร ร ักษาไมหาย 

>เคร่ืองสําอางท ี่ผสมสารประกอบของปรอท ทําใหเกิดการแพ ผ ื่นแดง 
ผ ิวหนาดํา ผ ิวหนาบางลง เกดิพิษสะสมของสารปรอท ทาํใหทางเด ินปสสาวะ 
อ ักเสบและไตอ ักเสบ 

>เคร่ืองสําอางท ี่ผสมกรดว ิตามินเอ  ใชแลวหนาแดง ระคายเค ือง 

แสบรอนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผ ิวหนาลอกรุนแรง และอาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ 
มาตรการกํากับดูแลเคร่ืองสาํอางใหปลอดภัยตอผูบริโภค 

>พนักงานเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบสถานท ี่ผล ิต/นําเขา/ขาย เคร่ืองสําอางเพ ื่อเกบ็ตัวอยางเคร่ืองสําอาง 

ที สงส ัยวาจะม ีการล ักลอบผสมสารหามใช สงตรวจว ิเคราะหที กรมว ิทยาศาสตรการแพทยผูผล ิต/นําเขา/รับจาง

ผลิตเคร ื่องสําอางท่ีผสมสารหามใช ตองระวางโทษจ ําคกุไมเก ินห าป หรือปร ับไมเก ินหาแสนบาท  หรือท ั้งจําท ั้งปรับ 

>ส ืบเสาะ ทลายแหลงล ักลอบผลิต / ขาย เคร่ืองสาํอางท ี่ล ักลอบผสมสารหามใช 

>พยายามคลี่คลายปญหาน ี้ที่ตนเหต ุดวยการต ิดตามการแพรกระจายของเคม ีภัณฑที่เปนสารหามใชใน 

เคร่ืองสําอาง  ต้ังแตการน ําเขา ไปจนถึงการลกัลอบผลิต และจําหนาย 

>ใหความรูที่ถ ูกตองแกประชาชนในการเล ือกซื้อ เล ือกใชเคร่ืองสําอางรวมทั้งย้าํเตือนถ ึงอันตรายของ 

เคร่ืองสําอางท ี่ไมปลอดภ ัย (แนะนําใหส ังเกตวา เคร่ืองสําอางท ี่ไมปลอดภ ัยมักจะไมแจงแหลงผล ิตที่ฉลาก) 

>ประกาศช ื่อ และภาพของเคร ื่องสําอางท ี่ไมปลอดภ ัย ผานสือ่ตาง ๆ รวมทงทางอินเตอรเน็ตดวย เพื่อ 
ใหผ ูเกี่ยวของทั้งเจาหนาที่ในสวนภูมิภาค ผ ูขาย ผ ูบร ิโภค ไดส ืบคนและน ําไปใชประโยชน 
การทดสอบเบ ื้องตน 

การตรวจสอบเบ ื้องตนวาเคร่ืองสําอางม ีสารหามใชหร ือไมน้ันจะใชช ุดทดสอบเบ ื้องตนของกรมว ิทยา 

ศาสตรการแพทย ซ ึ่งใชตรวจหาสารไฮโดรคว ิโนน หร ือสารปรอทแอมโมเน ีย แตทั้งน้ีจะตองเก ็บตัวอยางเคร ื่อง 

ส ําอางน ั้นสงใหกรมว ิทยาศาสตรการแพทยตรวจว ิเคราะหซ้ําเพื่อความแนนอน 

กรมว ิทยาศาสตรการแพทยจําหนายชุดทดสอบเบ ื้องตน ติดตอไดที่ หมายเลขโทรศ ัพท 02 951 0000 ตอ 

99725 
 
 
>ช ุดทดสอบหาไฮโดรคว ิโนน ราคาชดุละ 300 บาท ( ทดสอบได 20 ตัวอยาง) 

>ช ุดทดสอบหาปรอทแอมโมเน ีย ราคาชดุละ 700 บาท ( ทดสอบได 20 ตัวอยาง) 
****************************

 





Í   
·Œ

Í










	
	สารตองหามที่มีผูลักลอบนํามาผสมในเครื่องสําอาง


