
 
 
 
 

ตองการผวิขาว  ตองรูจักผลติภัณฑผวิขาว 
 

            ปภัสสร   ผลโพธิ์ 
        กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
 
 ดวยวิวัฒนาการทางการแพทยดานความสวยความงามเจริญรุดหนาไปมาก  ทําใหทุก
สัดสวนของรางกายไดรับการดูแล โดยมีผลิตภัณฑเสริมความงาม และการบํารุงรักษาทางการแพทย
ที่มีความเหมาะสมตอสรีระทางรางกายมากขึ้น  ทั้งที่ไดผลบาง  ไมไดผลบาง  หรืออาจสงผล

ขางเคียงจนเกิดอันตรายตอรางกายก็มี  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูบริโภค
จะตองมีความรูพื้นฐานสําหรับการเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑ  
และการบริการ  จึงจะไดรับผลิตภัณฑ  และการบริการที่มี
คุณภาพ เหมาะสมและปลอดภัย  โดยที่ผานมาความสวยงาม   
บนใบหนาเปนจุดที่ผูคนสวนใหญใหความสนใจในการดูแลมาก
ที่สุด ซ่ึงปญหาที่พบ คือ  จุดดางดํา  สิว  ฝา  ร้ิวรอย  จึงทําใหมี
ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย เชน ลบเลือน     

ร้ิวรอย  ลบจุดดางดํา และผลิตภัณฑที่ชวยใหผิวขาวขึ้น  ซ่ึงเปนที่นิยมใชของสาว ๆ  แตกอนที่เราจะ
ทําความรูจักกับผลิตภัณฑผิวขาว  มาทําความเขาใจกับ  “ผิว”  ของเรากอนคะ   

 
ธรรมชาติของผิว   
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 ธรรมชาติของผิวแตละคน  แตละเชื้อชาติมีความแตกตางกัน และทําใหมีคานิยมในเรื่องสีผิว
แตกตางกันไปดวย  คนที่อาศัยอยูในทวีปเอเชีย  ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใตมีคานิยมที่วา ผิวขาว 
นวลเนียน  เปนส่ิงแสดงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจวามีสถานภาพทางสังคมที่ดี  รํ่ารวย      
ไมตองทํางานหนักหรืออยูทามกลางแสงแดดจัด    แตสําหรับคนที่อาศัยอยูในทวีปยุโรป              
ทวีปอเมริกาเหนือ  มีคานิยมตรงกันขามคือตองการมีสีผิวที่คลํ้า  ผิวสีแทน  คลํ้าแดด  ซ่ึงบงบอก
สถานภาพวามีฐานะร่ํารวย สามารถทองเที่ยว   พักผอนตากอากาศ   บริเวณที่มีแสงแดดจัด        
อากาศอบอุน  และเปนผูมีสุขภาพดี   
 ทั้งนี้คนผิวขาวมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังมากกวาคนผิวคลํ้า  10  เทา  เมื่ออยูในสภาวะ
เดียวกัน  ผิวสีคลํ้าซ่ึงเกิดจากการปรับตัวของรางกายเมื่อไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต  สามารถปองกัน 
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อันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่จะทําลายเซลที่อยูลึกใตผิวหนังไดมากกวาผิวสีขาว นอกจากนี้  
ผิวสีคลํ้ายังปองกันการทําลายโฟเลตจากรังสียูวีเอ โฟเลต  เปนสารในกลุมวิตามินบี  ที่มีความสําคัญ
ในการสรางดีเอ็นเอขณะแบงเซล   ซ่ึงระดับโฟเลตที่ต่ําในหญิงมีครรภ  ทําใหทารกเกิดความผิดปกติ 
อยางไรก็ตาม   การที่มีผิวสีคลํ้าเปนการปองกันการผานของรังสียูวีบี  ทําใหรางกายไมสามารถสราง
วิตามินดีที่ผิวหนังได  ซ่ึงวิตามินดีจําเปนตอการดูดซึมแคลเซียม  และการเจริญเติบโตของกระดูก  
ขณะที่คนผิวขาวสามารถสรางวิตามินดีที่ผิวหนังไดดีเมื่อไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต  ทําใหมีระดับ
แคลเซียมในรางกายสูง 
 อยางไรก็ดี  ลักษณะสีผิวที่แตกตางไปตามพันธุกรรม  
และเชื้อชาตินั้น ธรรมชาติไดสรางมาใหเหมาะสมกับสภาวะ
ความเปนอยูของบุคคลนั้น ๆ  ดังจะเห็นไดวาคนที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองรอน   ก็จะมีผิวสีแทนคอยปกปองรังสีอัลตราไวโอเลต
ที่จะทําลายเซลที่อยูลึกใตผิวหนังที่เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง   
ที่ ผิวหนังไดมากกวาผิวสีขาว   สําหรับคนผิวขาวที่ได รับ
แสงแดดนอย  สีผิวที่ขาวจะชวยเพ่ิมโอกาสในการสรางวิตามิน
ดีไดมากขึ้น   ดังนั้นลักษณะสีผิวตามธรรมชาติเปนสิ่งดีที่ธรรมชาติใหมา   ควรบํารุงดูแลให
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่อาศัยอยูเพราะสีผิวที่เหมาะสมกับอากาศ     จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหกบั
รางกายของเรา   
 

ฤทธิ์ของเครื่องสําอางผิวขาว 
 ถึงแมวาสีผิวตามธรรมชาตินั้นเปนสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของเราดีอยูแลว  แตก็ยังมี
บุคคลจํานวนไมนอยที่ไมพอใจกับสีผิวของตนเอง  โดยเฉพาะผูที่มีสีผิวคลํ้าที่ตองการมีผิวขาว   
นวลเนียนแลดูมีสุขภาพดี  จึงทําใหมีผลิตภัณฑเครื่องสําอางผิวขาวหลากหลายสูตรผลิตออกมาให           
ผูตองการมีผิวขาวไดเลือกใชกัน  โดยผูผลิตจะมีการผสมสารเคมีลงในผลิตภัณฑนั้น ๆ  เชน     
มอยสเจอไรเจอร    ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย  ซ่ึงสารเคมีที่วานี้  แบงเปน  2  กลุม  ตามกลไกการ  
ออกฤทธิ์  คือ  

กลุมท่ี  1   การรบกวนการสรางเม็ดสีดวยเคมี  โดยการผสมสารทําใหผิวขาว  หรือ 
whitening agent  เพื่อทําใหผิวขาวขึ้นเฉพาะจุดที่ดําผิดปกติ  เชน  ฝา  พรอมกับทําใหสีผิวออนลง  
ตัวอยางสารเคมีที่รบกวนการสรางเม็ดสีคือ  สารประกอบของปรอท ท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
หามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง เนื่องจากทําใหเกิดการแพ  มีผ่ืนแดง  ผิวหนาดํา  ผิวบางลง  เกิด
พิษสะสมของสารปรอท ทําใหทางเดินปสสาวะอักเสบ  และไตอักเสบ  แตก็มีขอยกเวนสําหรับ 

 

     …/ 3 



-3- 

 
ผลิตภัณฑบางประเภทที่ใหใชไดระดับต่ํา  สารไฮโดรควิโนน   สารตัวนี้กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศหามใชในเครื่องสําอางเชนกัน  เพราะเมื่อใชไปแลวจะทําใหเกิดอาการแพ  ระคายเคือง  เกิด
จุดดางขาว   ผิวหนาดํา  เปนฝาถาวรรักษาไมหาย  ยกเวนใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑยอมผมหรือ
ผลิตภัณฑชุดทําเล็บเทียม   

กลุมท่ี  2   การออกฤทธิ์ลอกเคราติน   เพื่อชวยใหผิวหนังชั้นบนสุดหลุดลอกออกไปไดงาย
ขึ้น  มองเห็นผิวช้ันถัดลงไปที่ยังมีลักษณะสดใส   ขาว  ออนแอ  และบอบบางเทียบกับผิวช้ันนอก  
ผูบริโภคจึงมีความรูสึกวาผิวขาวขึ้น ตัวอยางสารเคมีท่ีออกฤทธิ์ลอกเคราติน  คือ  กรดวิตามินเอ  
หรือกรดเรทิโนอิก  ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขหามใชสารนี้เปนสวนผสมในเครื่องสําอาง  เนื่องจากใช
แลวหนาแดง ระคายเคือง แสบรอนอยางรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหนาลอกอยางรุนแรง และ       
อาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ แตยังอนุญาตใหใชเปนยาใชสําหรับรักษาสิว  ทําใหหัวสิวนุมและ
หลุดออก     อีกหนึ่งตัวคือ  AHAs  หรือ  กรดผลไม  เปนกรดที่พบไดในผลไมตาง ๆ  และผลไมที่มี
รสเปรี้ยว  เชน  มะนาว  แอปเปล  ออย  มะขาม  เปนตน    ซ่ึง  AHAs  ที่นํามาใชในเครื่องสําอาง 
โดยทั่วไปไดมาจากการสังเคราะห  หรืออาจใชในรูปสารสกัดจากธรรมชาติซ่ึงประกอบดวยสาร
หลายชนิด  ไมไดมีเฉพาะสารในกลุม AHAs เดี่ยว ๆ  

โดยลักษณะเครื่องสําอางที่ผสมสารหามใชนั้น  ฉลากจะระบุสาระสําคัญไมครบถวน ไมมี
ช่ือที่อยูผูผลิต- นําเขา  ไมมีฉลากภาษาไทย  และขายตามรถเร   แผงลอย  ตลาดนัด  ดังนั้นหากมี
เครื่องสําอางที่เขาขายลักษณะดังกลาวโปรดอยาซื้อมาใชเพราะจะเปนอันตราย  และในกรณีท่ี    

สงสัยวา  เคร่ืองสําอางใดอาจมีสารหามใชสามารถโทรสอบถามไดท่ี  กลุมควบคุมเคร่ืองสําอาง               

โทร . 0-2590-7277    
จากขอมูลนี้คงทําใหเห็นไดชัดวาปญหาของผลิตภัณฑที่โฆษณาวาชวยใหผิวขาว  คือ      

การนําเอาสารที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศหามใชมาผสมในเครื่องสําอาง  คือ สารประกอบ         
ของปรอท    ไฮโดรควิโนน   และกรดวิตามินเอหรือกรดเรทิโนอิก  ซ่ึงทําใหผูใชถึงกับเสียโฉมได  
จึงควรระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑประเภทนี้มาใช   
 

เขาใจ....กอนเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางผิวขาว   
 กอนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางผิวขาวมาใช   ควรทําความเขาใจเสียกอนวา 

1. ไมมีผลิตภัณฑเครื่องสําอางใด ๆ  ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีผิวใหขาวมากกวาสีผิวเดิม
ตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผิวชาวเอเชีย  ชาวแอฟริกา  และชาวอเมริกาใต        
ไมสามารถเปลี่ยนสีผิวใหขาวเหมือนผิวชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเหนือได 

2. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางผิวขาวที่มีจําหนายทั่วไปเปนผลิตภัณฑที่ชวยทําใหผิวขาวตาม  
สีผิวเดิมตามธรรมชาติของแตละคน 

…/4 



-4- 

3. การขัดผิวดวยวิธีการใด ๆ  ก็ตามไมใชการเปลี่ยนสีผิว  แตเปนการเรงกําจัดเซลผิวหนัง
ช้ันนอกที่ตายหรือขัดขี้ไคลใหหลุดออกไป  ระยะแรกเซลผิวหนังชั้นในที่เล่ือนขั้นมา
แทนที่ จะมีลักษณะสดใส  ขาว  ออนแอ และบอบบางเมื่อเทียบกับผิวหนังชั้นนอก  
หลังจากนั้นเซลผิวหนังดังกลาวจะแข็งแรงขึ้นมีสีผิวตามธรรมชาติของแตละคน  ซ่ึงจะ
ไมสดใสและขาวเหมือนตอนแรก 

อยางไรก็ตาม   คุณ ๆ  ทั้งหลายไมตองเสียใจนะคะที่ไมมีผลิตภัณฑเครื่องสําอางใด ๆ     
ชวยปรับเปลี่ยนสีผิวใหขาวมากกวาเดิมได  เพราะเราสามารถปองกันไมใหผิวดําไปกวาที่เปนอยูได  
โดยปกปองผิวจากแสงแดด  เชน  การสวมหมวกปกกวาง  แวนตาดํา  เสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  
กางรม  รวมกับการใชผลิตภัณฑผสมสารปองกันแสงแดด  ตลอดจนการหลีกเลี่ยงแสงแดดระหวาง
เวลา  10  โมงเชาถึง  4  โมงเย็น  เปนสิ่งที่สําคัญที่ชวยใหผิวไมคลํ้าขึ้น  ปองกันมะเร็งผิวหนัง        
ผิวไหม  การเหี่ยวยนของผิวหนังกอนวัยอันสมควร  และเปนการปองกันฝาไดอีกดวย 
 ใคร ๆ ก็ตองการมีผิวขาว สวยใสกันทั้งนั้น  แตกอนที่จะสวยใส  ควรเลือกใชผลิตภัณฑ
อยางระมัดระวัง  หลีกเลี่ยงจากเครื่องสําอางอันตราย    และหากเปรียบเทียบกันแลว การใช
ผลิตภัณฑผิวขาวคือการไดอยางเสียอยาง  คือ  การมีผิวขาว สวยใส  แตตองใชผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง  เพราะถาหากหยุดใช  ลักษณะผิวก็จะกลับไปอยูในลักษณะเดิม และที่รุนแรงกวานั้น คือผิว
ที่บางจะมีความไวตอแสงแดดมากกวาผิวปกติ   ซ่ึงมีโอกาสเปนโรคมะเร็งที่ผิวหนังไดมากขึ้น 
 
 
 

และขอแถมทายถึงวิธีการเลอืกซื้อเครื่องสําอางอยางปลอดภัย  ควรซื้อเครื่องสําอางจากผูขาย 
ที่มีหลักแหลงแนนอนเชื่อถือได  มีฉลากภาษาไทย  มีรายละเอียดช่ือที่ตั้งผูผลิต-ผูนําเขาครบถวน     
อยาซื้อจากรถเร   แผงลอย  หรือผูเรขาย   ขายตรง  ที่อางวาใชไดผล  เห็นผลทันใจหายขาด  หรือ     
มีการโฆษณาวา   สิว – ฝา หายภายใน  3 วัน  7 วัน  ลวนเปนผลิตภัณฑอันตราย  และทางที่ดีควร   
ใสใจชื่อที่อยูผูขาย  สําหรับการรองเรียนในภายหลัง หากใชผลิตภัณฑแลวเกิดปญหา  เพราะ
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับขาวสารที่เพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ  รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาและบริการ  ดังนั้นหาก
ไมไดรับความเปนธรรมจากการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สามารถรองเรียนมาไดที่    สายดวน  อย.  
1556 ,  หรือทางจดหมายที่   ตู  ปณ .  52  ปณจ .  นนทบุ รี  11000  หรือสงเปนอี เมลมาไดที่  
complain@fda.moph.go.th     
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