
 
 
  

 
 
 

สภุมาศ  วัยอดุมวฒุ ิ
กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค 

 
ไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ ทั้งสาวนอยสาวใหญใหความสนใจเปนพิเศษกับการเปลี่ยนสีผม 

เพราะวากันวา การเปลี่ยนสีผมชวยเสริมสรางบุคลิกภาพใหแตกตาง สวนหนึง่อาจเปนผลมาจากกระแส
นิยมแฟชั่นจากดารา นักรองเกาหลีและญี่ปุนที่เขามามีอิทธิพลในบานเราขณะนี ้ซึง่ในอดตี การเปลีย่นสี
ผมทําเพื่อตองการปดผมขาว  เสริมสรางความมั่นใจ อยางไรก็ดี การเปลี่ยนสีผมถือเปน 
การเสริมความงามใหแกเสนผม ซึ่งในปจจุบันทําไดไมยาก หลายคนสามารถทําไดเองโดยไมตองเขา
รานทําผม แตเบื้องหลังสีผมสวยนี้ อาจตองเสี่ยงอันตราย หากใชผลิตภัณฑยอมผมโดยขาด 
ความระมัดระวัง 

 
 
                               ผลิตภัณฑยอมผมมีกี่ประเภท 

 ผลิตภัณฑยอมผมที่ใชกันอยู แบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
1.  ครีมปรับสีผม (Hair restorers) มักอยูในรูป

ของครีมหรือโลชั่นแตงผม มีสารออกฤทธิ์สําคัญ คือ ตะกั่ว 
อะซิเตด ผลิตภัณฑประเภทนี้ใชทาและนวดบนเสนผมทกุวัน จน
ไดสตีามตองการ แตตองใชเวลาหลายวัน โดยสจีะเกิดขึ้นอยาง
ชา ๆ เชน ผมสเีทาจะเปลีย่นเปนสเีหลอืง น้าํตาล และดํา ซึง่จะ
ขึ้นอยูกับความเขมขนของตะกั่วอะซิเตด จํานวนครั้งที่ทา และ
ระยะเวลาที่ใช 

2.  สมุนไพรยอมผม (Vegetable hair dyes) ซึ่ง
เปนสทีี่ทําจากพืช ที่มักนิยมใชกันมาก คอื เฮนนา (Henna) ซึง่
สกัดจากผงของใบและกิ่งแหง เฮนนาอาจยอมติดปลายนิ้วหรือ
เล็บ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง การยอมดวย
ผงเฮนนามคีวามยุงยากในการใช และสขีองผมทีไ่ดจะออกเปน
สนี้ําตาลทอง จึงไมเปนที่นิยมในประเทศไทย 
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3.  สียอมผมชั่วคราว (Temporary hair dyes) สามารถลางออกไดหลังจากการสระผม    
ครั้งแรก สยีอมผมประเภทนีจ้ะเคลือบสทีีบ่รเิวณผวิของเสนผม ไมซมึเขาสูชัน้กลาง (Cortex) ของเสนผม 
ซึ่งสยีอมผมชั่วคราวมักนาํมาใชเพิ่มโทนใหกับสผีมตามแฟชั่น สทีี่ใชสวนใหญเปนสทีีไ่ดรับการรับรอง จงึ
ไมจําเปนตองทดสอบการแพกอนใช ผลิตภัณฑกลุมนี้มักพบในรปูแบบของครมีแตงผม เชน เจล มสู ครมี 
ผงสเปรย color rinse (ชนิดลางออก)  

4.  สียอมผมชนิดกึ่งถาวร (Semi-permanent hair dyes) มีสวนประกอบของสีซึ่งมีโมเลกุล
ขนาดเล็ก สามารถซึมเขาไปถึงชั้นกลาง (Cortex) ของเสนผมไดโดยไมตองมสีารเปอรออกไซด และไมมี
สวนผสมของแอมโมเนยี ซึ่งสทีี่นํามายอมผมจะคงทนอยูจนถึงเมื่อสระผมประมาณ 4-5 ครั้ง  

5 .   สียอมผมชนิดถาวร  (Permanent hair dyes)  ผลิต ภัณฑประ เภทนี้ ส วนใหญจะ
ประกอบดวยครีมยอมและน้ํายาผสม เมื่อจะใชก็นํามาผสมเขาดวยกัน ชโลมเสนผมตามเวลาที่กําหนด 
แลวลางออกดวยน้ํา เสนผมจะเปลี่ยนสีทันที และจะติดทนอยูนาน ไมซีดจาง เนื่องจากสีที่เกิด
ประกอบดวยโมเลกุลขนาดใหญเกินกวาที่จะแพรกระจายออกจากเสนผมได สีจึงไมสามารถลางออกได
ดวยการสระผม  
 
ผลิตภัณฑยอมผม...มีอันตรายแคไหน 

อันตรายจาการใชผลิตภัณฑยอมผมที่พบไดบอยกับผูใชสวนใหญ คือ อาการแพสัมผัส 
(contact allergic reaction) เนื่องจากผลิตภัณฑยอมผมที่ใชกันอยูจะมีสวนผสมของสียอม ไดแก         
p-phenylenediamine หรือ PDD ซึ่งอนุพันธของสารนี้อาจกอใหเกิดอาการแพได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแตละ
บคุคล สาํหรับผูใชที่มอีาการแพ จะพบผื่นขึ้นบริเวณศีรษะ และอาจจะลามมาที่บริเวณตนคอ หลังหู ใบหู 
นอกจากนั้น ผูที่แพสารชนิดนี้ อาจเกิดปฏิกิริยาการแพกับสารอื่นที่มีสูตรโครงสรางใกลเคียงกัน เชน 
Benzocaine, Procaine, Sulfonamind และสารปองกันแสงแดดกลุม p-aminobenzoic acid (PABA)  

 
ดังนั้น ผูที่แพ p-phenylenediamine หากจาํเปนตองใชผลิตภัณฑยอมผม ควรหลีกเลี่ยงไปใช

ผลิตภัณฑยอมผมในกลุมอื่นแทน เชน ใชสียอมผมที่ทําจากพืช  เชน เฮนนา แตทั้งนี้กอนใชผลิตภัณฑ
ตองอานและทําความเขาใจในสวนประกอบ เพื่อใหมั่นใจวาไมมสีวนประกอบของ p-phenylenediamine 
และอนพัุนธ 
 
อย. มีการควบคุมดูแลอยางไร 

ผลิตภัณฑยอมผมจัดเปนเครื่องสําอางควบคุม ดังนั้น ผูผลิตหรือผูนําเขาตองมาจดแจง ตอ 
อย. หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกอนการผลิตหรือนําเขา ซึ่งเมื่อจดแจงเรียบรอยแลวตองจัดทํา
ฉลากภาษาไทยที่มขีอความบังคับครบถวน ไดแก  

 
 ชื่อเครื่องสําอาง  
 ประเภทหรอืชนิดชื่อของสารทุกชนิดที่ใชเปนสวนผสม  
 วิธกีารใช  
 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต แตถาเปนผลิตภัณฑที่นําเขาตองแจงชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา  

                   รวมทั้งชื่อผูผลิต และประเทศที่ผลิตดวย  
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 ระบปุริมาณสทุธิ  
 เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต  
 เดือนปที่ผลิต เดือนปที่หมดอายุ (ระบุอายุเฉพาะผลิตภัณฑที่มีการใชงานนอยกวา  

                   30 เดือน หรอืมสีวนผสมของไฮโดรเจน เปอรออกไซด)  
 คาํเตอืนเกี่ยวกับการใช เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

 
สวยใหปลอดภัย 

สวนประกอบในผลิตภัณฑยอมผมบางประเภทอาจมสีารที่อาจเกดิอันตรายตอผูใชผสมอยูดวย 
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เราสามารถเลือกใชผลิตภัณฑยอมผมที่เหมาะสม และ
ควรใหความระมัดระวังในการใชผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 
 

 ควรทดสอบการแพกอนใชทุกครั้ง โดยผลิตภัณฑยอมผมที่จะใชทดสอบตองผสมและ 
                  เตรียมดวยวิธเีดยีวกันกับที่จะใชยอมจริงตามคําแนะนําวิธกีารใช ดวยการทาผลิตภัณฑ   
                  เล็กนอยบริเวณหลังหูหรือทองแขน ทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง หากไมมีความผิดปกติใด ๆ ก็ 
                  สามารถใชได 

 หามนํามาใชยอมขนคิ้วและขนตาเปนอันขาด 
 ไมควรยอมผมเมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอก เปนแผลหรือโรคผิวหนัง และไมควรเกา 

                   ศีรษะอยางแรงในขณะสระผม ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูรางกาย 
 อยาปลอยใหผลิตภัณฑยอมผมอยูบนศีรษะนานเกินความจาํเปน 
 สระผมและหนังศีรษะใหสะอาดหลังจากใชผลิตภัณฑยอมผม  
 สวมถงุมอืขณะทาํการยอมผม 
 ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธกีารใชที่ระบไุวบนฉลากอยางเครงครัด 
 หามผสมผลิตภัณฑยอมผมตางชนิดเขาดวยกัน เพราะอาจเกิดอันตรายจากการ 

                   ใชได 
 หากใชแลวมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น แมเพียงเล็กนอย เชน แสบ รอน แดง        

                  คันยบุยบิ ไมวาจะเปนการใชครัง้แรกหรอืเคยใชมาระยะหนึง่แลวกต็าม ตองหยุดใชทันท ี 
                  แลวลางออกดวยน้ํา แตถาอาการยังไมดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทยโดยนําฉลาก ซอง  
                  กลองของผลิตภัณฑที่ใชไปใหแพทยดูดวย 
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อยางไรก็ดี การยอมสีผมอาจเปนสิ่งจําเปนและหลีกเลี่ยงไมไดสําหรับคนที่มีผมหงอกผมขาว
ใหเห็น แตสําหรับหนุม ๆ สาว ๆ คนไหนที่นิยมเปลี่ยนสีผมตามแฟชั่น ไมวาจะสีอะไร โทนไหนที่กําลัง     
อินเทรนดเห็นเปนตองเปลี่ยนกันตามฤดูกาล คงตองถามความจําเปนของตนเองกอนวาจําเปนหรือไม      
เนื่องดวยผลิตภัณฑยอมผมเปนเครื่องสําอางที่มคีวามเสี่ยงสูงที่อาจกอใหเกดิอันตรายได ดังนัน้ ผูใชควร
เลือกใชผลิตภัณฑใหเหมาะสม อานฉลากกอนใชอยางละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอน จะชวยใหการใช
ผลิตภัณฑยอมผมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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