“เลือกซื้อเครี่องสำอำงแบบใด ไม่เสี่ยงหน้ำพัง เสียโฉม รักษำไม่หำย”
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง พบกับดิฉันและสาระน่ารู้อีกเช่นเคยนะคะ ในรายการ.....................................................
วันนี้ดิฉันมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ วิธีการเลือกซื้อเครื่องสาอางแบบปลอดภัย มาฝากกัน โดยการสนับสนุนข้อมูลจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณผู้ ฟังคะ เครื่องสาอางเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ส่ ว นใหญ่ใช้กับผิ ว กายภายนอก อาจจะใช้เพื่อความสะอาด
ความสวยงาม แต่งกลิ่นหอม หรือปกป้องส่งเสริมให้ร่างกายดูดีขึ้น สวยขึ้น หล่อขึ้น และสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย
จนกลายเป็น ส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจ าวัน ไปแล้ว ซึ่งเครื่องสาอางที่ผู้ บริโ ภคใช้กันเป็นประจาทุกวัน ได้แก่ ครีม
โลชั่นบารุงผิว น้าหอม โคโลญจน์ ลิปสติก ครีมรองพื้น ทาแก้ม แต่งตา ทาเล็บ ผลิตภัณฑ์แต่งผม และอีกเยอะแยะ
มากมายเลยทีเดี ย วค่ะ แต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ค ะว่าเครื่องสาอางที่ใช้กันอยู่นั้น เลือกซื้อถูกต้องกันหรือเปล่ า
มี ก ารจดแจ้ ง กั บ อย.หรื อ ไม่ หรื อ มี ส ารห้ า มใช้ ใ นเครื่ อ งส าอางจนอาจท าให้ ห น้ า เสี ยโฉมมั้ ย วั น นี้ อย.
มีข้อแนะนาในการเลือกซื้อเครื่องสาอางให้คุ้มค่าและปลอดภัยมาฝากกันค่ะ
ข้อแนะนาที่ 1 ซื้อเครื่องสาอางจากร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้
ติดต่อหาผู้รับผิดชอบได้
ข้ อ แนะน าที่ 2 ซื้ อ เครื่ อ งส าอางที่ มี ฉ ลากภาษาไทย ซึ่ ง บ่ ง บอกสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งส าอาง
อย่างครบถ้วน ชัดเจน ได้แก่ ชื่อและชนิดของเครื่องสาอาง ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้ง
ของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ (เฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่อายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผสม Hydrogen peroxide) เลขที่ใบรับแจ้งที่เป็นเลข 10 หลัก
และคาเตือน (ถ้ามี)
ข้อแนะนาที่ 3 ปฏิบัติตามวิธีใช้ และใช้ด้วยความระมัดระวังตามคาเตือนที่ระบุไว้ที่ฉลากอย่างเคร่งครัด
ข้อแนะนาที่ 4 หากใช้เครื่องสาอางชนิดใดเป็นครั้งแรก ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ด้วยการทาผลิตภัณฑ์
นั้นในปริมาณเล็กน้อยบริเวณท้องแขน แล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น จึงค่อยใช้ตาม
วิธีการที่ระบุบนฉลาก

ข้อแนะนาที่ 5 หากใช้เครื่องสาอางใดแล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นการใช้ครั้งแรก หรือใช้มา
ระยะหนึ่งแล้วก็ตาม) ต้องหยุดใช้ทันที ถ้าหยุดใช้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อค้นหา
สาเหตุและทาการรักษาให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ข้อแนะนาที่ 6 ถ้ามีประวัติการแพ้สารใดมาก่อน เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ควรพิจารณารายการสารที่ระบุ
บนฉลากอย่างละเอียด เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสารดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการแพ้
ข้อแนะนาที่ 7 เมื่อใช้เครื่องสาอางเสร็จแล้ว ต้องปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง
สิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคต่างๆ
ข้อแนะนาที่ 8 เก็บ เครื่องสาอางไว้ในที่แห้งและเย็น อย่าเก็บในที่ร้อนหรือแสงแดดส่องถึง เพราะจะ
เสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ และที่สาคัญต้องเก็บเครื่องสาอางให้พ้นมือเด็ก
ข้ อ แนะน าที่ 9 อย่ า ใช้ เ ครื่ อ งส าอางร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น หรื อ ทดลองใช้ เ ครื่ อ งส าอางตั ว อย่ า ง (Testers)
ตามร้านค้า เพราะอาจมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
ข้ อ แนะน าที่ 10 ใช้ เ ครื่ อ งส าอางด้ ว ยความระมั ด ระวั ง หรื อ ทดลองใช้ เ ครื่ อ งส าอางอั น ตราย เช่ น
การแต่งหน้ าขณะอยู่ ในรถ แปรงปั ดมาสคาร่าอาจทิ่มตา หรือหากฉีดสเปรย์ จัดแต่งทรงผมโดยไม่ระมัดระวัง
ผลิตภัณฑ์อาจเข้าตา เป็นต้น
คุณผู้ ฟั ง คะอย่ าลื ม นะคะว่า ก่ อนจะเลื อ กซื้อเครื่องส าอางควรจะต้ องใส่ ใจตั้ง แต่การเลื อ กร้านค้าที่ มี
หลักแหล่งแน่นอน อ่านฉลากให้ครบถ้วนก่อนซื้อ ก่อนใช้ มีฉลากเป็นภาษาไทย และที่สาคัญต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง
10 หลักบนฉลากด้วย ซึ่งหมายถึงว่าได้มาจดแจ้งกับ อย. แล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่หลงเชื่อโฆษณา
ที่โ อ้อวดว่าสามารถขจั ดสิ ว ฝ้า ทาให้ผิ วขาวได้ทันตาเห็ น เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจลักลอบใส่ส ารห้ามใช้
ที่เป็ น อันตรายในเครื่ องส าอาง เช่น สารไฮโดรควิโ นน ที่ทาให้เกิดการแพ้ เกิดจุดด่างข่าว เป็นฝ้ าถาวร ฯลฯ
สารปรอทแอมโมเนีย ที่ทาให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดา ผิวบาง ฯลฯ และกรดเรทิโนอิก หรือ กรดวิตามินเอ
ที่ใช้แล้วหน้าแดง แสบร้อนรุนแรง ผิวหน้าลอก และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ฯลฯ เห็นอย่างนี้แล้ว
อย่ าเสี่ ย งเลยนะคะ เลื อกใช้ เครื่ องส าอางตามคาแนะนาที่กล่ าวไว้จะปลอดภัยที่สุดค่ะ ส าหรับวันนี้ห มดเวลา
ของรายการ....................................................แล้ว ขอลา คุณผู้ฟังไว้แต่เพียง เท่านี้ และพบกันใหม่โอกาสหน้า
สวัสดีค่ะ

