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นักวจิัยประจํามลูนธิบิรูณะนเิวศ เตอืนอันตรายจากครมีหนา้ขาวมสีารปรอทปนเปื%อน จาก

การสุม่ตรวจ พบมปีนเปื%อนสงูถงึ 1 ใน 5…

เมื/อวันที/ 17 ส.ค. นางสาวจุฑามาศ ทรัพยป์ระดษิฐ ์นักวจิัยประจํามลูนธิบิรูณะนเิวศ เปิด

เผยวา่ จากการวเิคราะหตั์วอยา่งผลติภณัฑท์ั %งหมด 47 ชนดิ พบวา่มผีลติภณัฑค์รมีหนา้

ขาว 10 ชนดิที/มสีารปรอทปนเปื%อนสงูมาก คา่สงูสดุที/ตรวจพบ คอื 99,070 สว่น ในลา้น

สว่น (ppm) ในขณะที/สารปรอทเป็นสารหา้มใชใ้นเครื/องสาํอาง หรอืตอ้งมปีรมิาณเทา่กับ

0 ppm ตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภยัของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(อย.) กระทรวงสาธารณสขุ และมาตรฐานการผลติเครื/องสาํอางของกลุม่ประเทศอาเซยีน

น.ส.จุฑามาศ กลา่ววา่ นอกจากนี% การสุม่ตัวอยา่งผลติภณัฑย์งัพบวา่ ครมีหนา้ขาวที/ปน

เปื%อนสารปรอททั %งหมดยังแสดงขอ้มลูบนฉลากไมค่รบถว้นตามประกาศของคณะ

กรรมการเครื/องสาํอาง ภายใตส้าํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื/องฉลาก

ของเครื/องสาํอาง พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอยา่งยิ/ง คอืการไมร่ะบ ุ“เลขที/ใบรับแจง้” ซึ/ง

หากผลติภัณฑใ์ดที/ไมร่ะบขุอ้มลูดังกลา่ว ผลติภัณฑนั์%นๆ จะไมป่รากฏรายการอยูใ่นฐาน

ขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบของ อย. ดังนั%น ผลติภัณฑท์ี/ปนเปื%อนสารปรอทเหลา่นี%ก็จะไม่

ปรากฏชื/อผลติภณัฑใ์นฐานขอ้มลูของ อย. ทําใหย้ากแกก่ารตดิตามตรวจสอบแหลง่ผลติ

หากผูบ้รโิภคพบปัญหาการใชเ้ครื/องสําอางชนดินี%

"ครมีหนา้ขาวที/ตรวจพบสารปรอทในครั %งนี% สว่นใหญเ่ป็นผลติภณัฑท์ี/ อย.เคยตรวจพบ

สารปรอทมาแลว้ และ อย. เคยประกาศใหผ้ลติภัณฑเ์หลา่นนี%เป็นเครื/องสาํอางที/ทําผดิ

กฎหมายและมอีันตราย แตจ่ากการสาํรวจครั %งลา่สดุนี%ก็ยงัพบวา่ ผลติภัณฑท์ี/ทําผดิ

กฎหมายเหลา่นี%ยังคงวางจําหน่ายในทอ้งตลาดตอ่ไป โดยการสุม่ตวัอยา่งยังพบครมีหนา้

ขาวปนเปื%อนสารปรอทอกีจํานวนหนึ/งที/ไมป่รากฏใน รายการเครื/องสาํอางอันตรายของ

อย." นักวจัิยประจํามลูนธิบิรูณะนเิวศ กลา่ว

ใหญข่ึ%น เล็กลง
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น.ส.จุฑามาศ ยังบอกดว้ยวา่ ผลติภัณฑค์รมีหนา้ขาวเป็นเครื/องสาํอางที/นยิมแพรห่ลาย

กนัมากในปัจจุบันและมแีนวโนม้ความนยิมที/เพิ/มสงูขึ%นเรื/อยๆ กอ่นหนา้นี%ในเดอืน

กรกฎาคม 2547 บรษัิท ไบเออรส์ด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากดั เคยเปิดเผยผลการศกึษา

ถงึความนยิมและสว่นแบง่ตลาดของผลติภณัฑห์นา้ขาววา่ มสีว่นแบง่ตลาดสงูถงึรอ้ยละ

60 ของตลาดผลติภณัฑบํ์ารุงผวิหนา้ในประเทศไทย โดยมมีลูคา่สงูประมาณ 2,100 ลา้น

บาท และนอกจากพบการปนเปื%อนของสารปรอทในปรมิาณสงูแลว้ การศกึษาครั %งนี%ยังพบ

วา่ ครมีหนา้ขาวที/ปนเปื%อนสารปรอทมทีั %งผลติภัณฑท์ี/มรีาคาถกูและราคาแพง ผูบ้รโิภคจงึ

ไมส่ามารถแยกแยะไดง้า่ยวา่ผลติภณัฑแ์บบใดจะปลอดภัยจากสารโลหะหนักที/มพีษิรา้ย

ตัวนี%

สาํหรับสารปรอทเป็นสว่นประกอบที/นยิมลักลอบใชใ้นครมีหนา้ขาว เนื/องจากมฤีทธิhยับยั %ง

การสรา้งเม็ดสใีนผวิหนัง ทําใหส้ผีวิจางลง อยา่งไรก็ตาม สารปรอทเป็นโลหะหนักที/มพีษิ

สะสมในรา่งกายแมไ้ดร้ับในปรมิาณนอ้ย ก็สามารถทําใหผู้ใ้ชค้รมีมผีวิบางลง ผวิจะมคีวาม

ไวตอ่แสงมากขึ%น ทําใหเ้กดิเป็นผื/นแดงงา่ยขึ%น หรอืผวิจะเปลี/ยนเป็นสดํีาคลํ%า บางราย

อาจมอีาการหัวใจเตน้เร็วผดิปกต ิหากไดร้ับสารปรอทเป็นเวลานาน รา่งกายจะดดูซมึสาร

ปรอทเขา้กระแสเลอืด และจะทําใหเ้กดิการอักเสบของตับ ไต และทางเดนิปัสสาวะ รวม

ถงึอาจทําใหเ้กดิโรคโลหติจาง การไดรั้บสารปรอทในปรมิาณสงูจะทําลายระบบประสาท

และการทํางานของสมอง สารปรอทยังสามารถถา่ยทอดจากมารดาที/กําลังตั %งครรภไ์ปยัง

ทารกในครรภไ์ดด้ว้ย กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศใหส้ารปรอทเป็นสารหา้มใชใ้น

เครื/องสาํอางครั %งแรก เมื/อ พ.ศ.2532 และมกีารปรับปรงุกฎหมายลา่สดุเมื/อ พ.ศ.2551

ซึ/งการผลติและการจําหน่ายเครื/องสาํอางไมป่ลอดภยัเป็นความผดิตามพระราชบัญญัติ

เครื/องสาํอาง พ.ศ.2535 มโีทษจําคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรับไมเ่กนิ 6 หมื/นบาท หรอืทั %งจํา

ทั %งปรับ

ชอบ 23 คน
82.1%

ไมช่อบ 5 คน
17.9%

ขา่วที�เกี�ยวขอ้ง

อย.รวบหนุม่เขมรขนครมีอนัตราย
สง่ขายประตนูํ �า

อย.ส ั�งคมุเขม้นําเขา้เครื�องในหมจูากตา่งประ...

วจิยั'พรกิขี�หนูป่น' ปนเปื� อนเคม ีกุนเชยีงกนับ.ู..

ขา่วอื�นๆ ในการศกึษา

สธ.พฒันา รพ.สต.พื�นที�ทรุกนัดาร
ใหค้าํปรกึ...

แนะตอ่ยอดเอกลกัษณ์ไทย ดงึเงนิกอ้นใหญจ่าก...

สธ.ชี�ฉดีวคัซนีป้องมะเร็งปากมดลกูปม...

โฆษณาโดย Google

ครมีจฬุา ขายสง่โหลละ550
เป็นครมีที/ไดรั้บความนยิมสงูสดุ
ที/นี/รับประกนัไมแ่ทค้นืเงนิ100เทา่
www.princess-skincare-products.com

ขาวใส ครมีกนัแดดสดุฮติ
ลกูคา้ลองแลว้ตดิใจ100% กนัแดด SPF45
ใชง้า่ย เนื%อเบาเนยีน ไมมั่นไมว่อก
www.bancream.com

ครมี ชเินเต ้ขาวใสอมชมพู
ขาวใส ออรา่ อ.ย.เลขที/10-1-5515310
ราคา ปลกี-สง่ โทร 0850940809 โบว์
www.shinete-beauty.com/คุณโบว์

ครมีหมอจฬุา ของแท้
สง่ฟร ีมอีย.
ไมต่อ้งโอนเงนิ
www.Dr-jula.com
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