
 
 

 
 
 
 

 
สุขอนันต  เบิกบาน 

กองพัฒนาศกัยภาพผูบริโภค 
 

อาการไมพงึประสงคจากการใชเคร่ืองสําอาง มีใหเหน็ตามขาวอยู

บอยคร้ัง บางรายถงึข้ันเสียโฉม หนาตาพังยับเยนิ เพียงเพราะความ

รูเทาไมถงึการณ หลงเช่ือคําโฆษณาโออวดเกินจริง เชน ใชแลวผิวจะขาวข้ึน

ไดภายใน 7 วนั  ผานการทดสอบทางการแพทยแลววาไมระคายเคือง/ไมแพ

แมผิวที่บอบบาง เปนตน บางรายใชในระยะแรก ๆ เหมือนจะเห็นผลหนาขาว

ทันใจ แตพอใชไปสักระยะหรือหยุดใชหนากลับแดงคล้ํา ไหมดํา สุดทายก็

บานปลายถงึข้ันเสียโฉม สาเหตุเกิดจากเคร่ืองสําอางเหลานี้ มีสวนผสมของ

สารอันตรายทีห่ามใชในเครื่องสําอางผสมอยู ซึ่งมีผูผลิตบางรายลักลอบใส

เพื่อใหเคร่ืองสําอางของตนใชแลวเหน็ผลชดัเจน รวดเร็ว แตสารดังกลาวหาก

ใชไปนาน ๆ กอใหเกิดอาการไมพึงประสงค เชน ผิวหนาระคายเคือง หนาดํา

คลํ้า เปนฝาถาวร ถงึข้ันเสียโฉมดังที่ตกเปนขาว หากไมอยากหนาพงั เรามี

สาระดี ๆ มาฝาก ติดตามอานกนัเลยคะ 

 

 
 

ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 เร่ืองกําหนดวัตถุที่หามใช

เปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง  สารหามใชในเคร่ืองสําอางที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ประกาศหามใช 
 มีทั้งส้ิน 1,253 รายการ ซึ่งสามารถแบงเปนกลุม ไดแก โลหะตางๆ สารที่เขาขายเปน

ยา เชน สารปฏิชีวนะ (Antibiotics) เปนตน ฮอรโมนส  เชน  เอสโตรเจน (Oestrogens) เปนตน   
สารที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค  พืชสมุนไพรบางชนิด 
สียอมผม  สีบางชนิด  สารแตงกลิ่นหอม สารเสพติด(Narcotics, natural and synthetic)
สารกอมะเร็ง  เชน  ไดออกเซน (Dioxane) ไนโตรซามีน (Nitrosamine) เปนตน สารท่ีเปนพิษ
ตอระบบสืบพันธุ  และสารพิษ   



 

 เคร่ืองสําอางที่ตรวจวิเคราะหพบวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง

เหลานี้ จะจัดเปนเคร่ืองสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช ผูใดผลิต นําเขา หรือขาย จะตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 

 

เคร่ืองสําอางที่มักกอใหเกิดปญหากับผูใช สวนใหญมีสวนผสมของสาร

อันตรายท่ี อย.ประกาศหามใชเปนสวนผสมดังที่กลาวมาแลวนั้น แตจะมีสาร

อันตรายอยู 3 รายการที่ผูผลิตมักลักลอบใสในเคร่ืองสําอางมากท่ีสุด และ อย. 

ตรวจพบอยู เสมอ ไดแก สารประกอบของปรอท สารไฮโดรควิโนน และ        

กรดเรทิโนอิก หรือกรดวิตามินเอ ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ จะกอใหเกิดอันตราย

ดังตอไปนี้ 

สารประกอบของปรอท ทําใหเกิดอาการแพ ผ่ืนแดง ผิวหนาดํา        

ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทําใหทางเดินปสสาวะอักเสบ และไต

อักเสบ 

สารไฮโดรควิโนน เปนสารที่ออกฤทธิ์ชวยลดการสรางเมลานินหรือเม็ดสีในผิวหนัง เคย

ไดรับอนุญาตใหใชในครีมแกฝา แตหลังจากป 2539 ก็หามใชสารนี้ เพราะผูที่ใชผลิตภัณฑผสม

สารไฮโดรควิโนนรักษาฝาเปนเวลานานๆ มักเจอปญหาผิวหนาระคายเคืองจนเกิดเปนดางขาว 

หรือในบางรายอาจจะทําใหผิวหนาคล้ําข้ึน และกลายเปนฝาถาวรที่ไมอาจรักษาใหหายขาดได 

กรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) ทําใหหนาแดง แสบรอนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหนา

ลอกอยางรุนแรง และเปนอันตรายตอทารกในครรภ 

จนถึงขณะนี้ อย. ไดดําเนินการประกาศภาพและช่ือ เคร่ืองสําอางที่มีสารอันตรายไปแลว

ทั้งส้ินกวา 600 รายการ โดยสามารถเขาไปตรวจสอบรายช่ือเครื่องสําอางอันตรายดังกลาวไดที่ 

www.fda.moph.go.th เลือก “เคร่ืองสําอาง” และ “เคร่ืองสําอางอันตราย” 

 

 
 

 

ปจจุบันเรามักพบปญหาการโฆษณาเครื่องสําอาง 4 ลักษณะ ไดแก  

1. การโฆษณาที่กลาวอางสรรพคุณเกินความเปนเคร่ืองสําอาง เชน โฆษณาวาสิวแหง 

ฝาจางหาย  



 

2. อางอิงผลจากการทดลองในหองปฏิบัติการ เชน โฆษณาวาผานการทดสอบทาง

การแพทยแลววาไมระคายเคือง/ไมแพแมผิวที่บอบบาง แตไมไดบอกใหผูบริโภค

ทราบเงื่อนไขที่ผูทําการทดลองควบคุมไว   

3. การโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาในการไดรับผลหลังใชเคร่ืองสําอาง เชน ใชแลวผิว

จะขาวข้ึนภายใน 7 วัน 

4. การโฆษณาที่นําเสนอความจริงเพียงบางสวน เพื่อใหผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ มาตรฐานของเคร่ืองสําอาง เชน ระบุวาเปนเคร่ืองสําอางที่ผาน อย. แลว 

ซึ่งตามที่กฎหมายกําหนด การที่แจงวาผาน อย. แลว เปนเพียงการใหขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ ชื่อที่อยูผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขา เพื่อใหไดรับฉลากภาษาไทยไปใชกับผลิตภัณฑตอไป 

แตไมไดรับรองในสวนของการโฆษณาแตอยางใด ดังนั้นผูบริโภคจึงไมควรซื้อเคร่ืองสําอางเพียง

เพราะคําโฆษณา ทั้งนี้ตามกฎหมาย ผูที่จะผลิตหรือนําเขาเคร่ืองสําอางจะตองมาจดแจงกับ อย. 

และแสดงฉลากภาษาไทย ดังนั้นฉลากเคร่ืองสําอางจึงเปนส่ิงจําเปนที่ใหขอมูลวาเปนผลิตภัณฑ

ชนิดใด ใชอยางไร ใครเปนผูผลิต/นําเขา หากใชแลวเกิดอันตรายจะไดติดตอหาผูรับผิดชอบได ซึ่ง

เคร่ืองสําอางทุกรายการตองมีฉลากภาษาไทย ถึงแมจะเปนสินคานําเขาจากตางประเทศก็ตอง

จัดทําฉลากภาษาไทยมาปดที่ขวด/กลอง เพื่อใหคนไทยไดอานเขาใจ   ซึ่งผูผลิตจะตองแสดงฉลาก

ที่มีสวนสําคัญดังตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ควรซ้ือเครื่องสําอางจากรานที่มีสถานที่จําหนายที่เปนหลักแหลง

แนนอน เพราะหากมีปญหาจะไดสามารถติดตอกลับได  

2. ซื้อเคร่ืองสําอางที่มีฉลากภาษาไทย ที่ระบุสาระสําคัญครบถวน ไดแก 

ชื่อ ประเภทของเครื่องสําอาง สวนประกอบ ชื่อและที่ต้ังของผูผลิต หรือผูนําเขา  

เดือนปที่ผลิต วิธีใช และ ปริมาณสุทธิ เปนตน  

3. หากจะใชเคร่ืองสําอางชนิดใดเปนคร้ังแรก ก็ควรทดสอบการแพกอนใชดวยการทา

ผลิตภัณฑนั้นในปริมาณนอยที่บริเวณทองแขน หรือบริเวณต่ิงหู แลวทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง หากไมมี

ความผิดปกติ ใด ๆ เกิดข้ึน ก็แสดงวาใชเคร่ืองสําอางนั้นไดคะ  

4. ปฏิบัติตามวิธีใชที่ระบุไว และใชดวยความระมัดระวังตามคําเตือนที่ระบุไวที่ฉลาก

อยางเครงครัด  

5. หากใชเคร่ืองสําอางใดแลวมีความผิดปกติเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการใชคร้ังแรก หรือใช

มาระยะหน่ึงแลวก็ตาม ตองหยุดใชทันที และถาหยุดใชแลวอาการยังไมดีข้ึน ก็ควรปรึกษาแพทย

หรือเภสัชกร เพื่อคนหาสาเหตุ และทําการรักษาใหถูกตองเหมาะสมตอไป  

6. เมื่อใชเคร่ืองสําอางเสร็จแลว ควรปดภาชนะบรรจุใหสนิทเพื่อปองกันการปนเปอน  

7. เก็บเคร่ืองสําอางไวในที่แหง เย็น ไมถูกความรอนหรือแสงแดด เพราะความรอนหรือ

แสงแดด จะทําใหเคร่ืองสําอางเส่ือมคุณภาพเร็วกวาที่ควรคะ  

8. หามเติมสารใด ๆ ลงในเคร่ืองสําอาง ยกเวนกรณีที่ระบุไวที่ฉลาก เพราะจะทําให

คุณภาพของผลิตภัณฑเปล่ียนแปลงไป เกิดการปนเปอนจากสารอ่ืน ๆ รวมทั้งเชื้อโรคดวยคะ  

9. อยาใชเคร่ืองสําอางรวมกับผูอ่ืน เพราะอาจติดเช้ือโรคได  

10. หากเคร่ืองสําอางมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป ไมวาสี กล่ิน หรือความขน อยาไป

เสียดายนะคะ ใหทิ้งไปเลย เพราะแสดงวาเคร่ืองสําอางนั้นเส่ือมคุณภาพแลวนั่นเอง 

 

 

 

 

อยาหลงเชื่อโฆษณาเครื่องสําอางเกินจริง ผูบริโภคควรใชหลัก อยาหลงเชื่องาย  
อยาหนายตรวจสอบ ตองอานฉลาก สอบถามผูรู  

ตรวจสอบสนิคา/เงื่อนไขใหแนชัด ประกอบการพจิารณากอนเลือกซ้ือนะคะ 

 
ขอมูลอางอิง 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551 เร่ือง กําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551 เร่ือง กําหนดช่ือและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 
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เคร่ืองสําอาง (ฉบับที่ 2 ) 
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