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วันนี� (16 ส.ค.) จฑุามาศ ทรัพยป์ระดษิฐ ์นักวจิัยประจํามลูนธิบิรูณะนเิวศ เปิดเผยผลโครงการศกึษาการปน
เปื�อนของสารปรอทในครมีหนา้ขาว โดยมลูนธิบิรูณะนเิวศ (มบน.) รว่มกบันติยสารฉลาดซื�อ มลูนธิเิพื�อผูบ้รโิภค

วา่ จากการวเิคราะหต์ัวอยา่งผลติภัณฑท์ั �งหมด 47 ชนดิ พบวา่มผีลติภัณฑค์รมีหนา้ขาว 10 ชนดิ ที�มสีารปรอท
ปนเปื�อนสงูมาก คา่สงูสดุที�ตรวจพบคอื 99,070 สว่นในลา้นสว่น (ppm) ในขณะที�สารปรอทเป็นสารหา้มใชใ้น
เครื�องสําอาง หรอืตอ้งมปีรมิาณเทา่กบั 0 ppm ตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภยัของสาํนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) และมาตรฐานการผลติเครื�องสําอางของกลุม่ประเทศ
อาเซยีน
         

จฑุามาศ กลา่ววา่ การสุม่ตัวอยา่งผลติภณัฑพ์บวา่ ครมีหนา้ขาวที�ปนเปื�อนสารปรอททั�งหมดยังแสดงขอ้มลูบน
ฉลากไมค่รบถว้นตามประกาศของคณะกรรมการเครื�องสําอาง อย. เรื�องฉลากของเครื�องสาํอาง พ.ศ. 2554

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง คอืการไมร่ะบ ุ“เลขที�ใบรับแจง้” ซึ�งหากผลติภัณฑใ์ดที�ไมร่ะบขุอ้มลูดงักลา่ว ผลติภัณฑ์
นั�นๆ จะไมป่รากกฎรายการอยูใ่นฐานขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบของ อย. ดงันั�นผลติภณัฑท์ี�ปนเปื�อนสารปรอท
เหลา่นี�ก็จะไมป่รากฏชื�อผลติภัณฑใ์นฐานขอ้มลูของ อย. ทําใหย้ากแกก่ารตดิตามตรวจสอบแหลง่ผลติหากผู ้

บรโิภคพบปัญหาการใชเ้ครื�องสาํอางชนดินี�
       

  "ครมีหนา้ขาวที�ตรวจพบสารปรอทในครั�งนี� สว่นใหญ่เป็นผลติภัณฑท์ี� อย. เคยตรวจพบสารปรอทมาแลว้และ

อย. เคยประกาศใหผ้ลติภัณฑเ์หลา่นนี�เป็นเครื�องสาํอางที�ทําผดิกฎหมายและมอีนัตราย แตจ่ากการสํารวจครั �ง
ลา่สดุนี�ก็ยังพบวา่ ผลติภัณฑท์ี�ทําผดิกฎหมายเหลา่นี�ยังคงวางจําหน่ายในทอ้งตลาดตอ่ไป ซึ�งไดแ้ก ่ครมี FC

นํ�านมขา้ว (พบสารปรอทสงู 99,070 ppm) ไวทโ์รส ครมีรกแกะ (51,600 ppm) เหมยหยง ครมีสมนุไพร
สาหรา่ย (41,770 ppm) เบสท ์บวิตี� (34,430 ppm) เพริล์ ครมีหนา้เดง้ (13,800 ppm) มาดาม ออรแ์กนคิ
ไขม่กุ (3,435 ppm) และเบบี�เฟซ ครมีหนา้ขาว (81.14 ppm) นอกจากนี� การสุม่ตัวอยา่งยังพบครมีหนา้ขาว

ปนเปื�อนสารปรอทอกีจํานวนหนึ�งที�ไมป่รากฏในรายการเครื�องสาํอางอันตรายของ อย. ไดแ้ก ่ครมียี�หอ้ไบโอคอ
ลลาเจน (47,960 ppm) เนเจอร ์(7,300 ppm) และครมีบํารงุมะหาด (63.53 ppm)" นักวจัิยประจํามลูนธิบิรูณะ
นเิวศ กลา่ว

สําหรับอันตรายจากสารปรอท หากสะสมอยูใ่นรา่งกายของสตรมีคีรรภจ์ะสามารถถา่ยทอดไปยังบตุร ซึ�งเป็น
สาเหตหุนึ�งของความพกิารที�เกดิขึ�นกบับตุรได ้นอกจากนี�ในผูบ้รโิภคทั�วไปอาจเกดิอาการแพ ้ผื�นแดง ทําลายสี

ผวิ หากใชต้ดิตอ่กนัเป็นเวลานานจะเกดิพษิสะสมและดดูซมึเขา้สูก่ระแสเลอืด ทําใหตั้บและไตอักเสบ เกดิโรค

โลหติจาง ทางเดนิปัสสาวะอกัเสบ

นอกจากพบการปนเปื�อนของสารปรอทในปรมิาณสงูแลว้ การศกึษาครั�งนี�ยังพบวา่ ครมีหนา้ขาวที�ปนเปื�อนสาร
ปรอทมทีั �งผลติภัณฑท์ี�มรีาคาถกูและราคาแพง ผูบ้รโิภคจงึไมส่ามารถแยกแยะไดง้า่ยวา่ผลติภัณฑแ์บบใดจะ

ปลอดภัยจากสารโลหะหนักที�มพีษิรา้ย

ทั�งนี�เหตผุลที�ผูป้ระกอบการมักจะลกัลอบผสมสารปรอทในเครื�องสาํอาง เนื�องจากสารปรอทมฤีทธิIยับยั �งการ
สรา้งเม็ดสใีนผวิหนัง ทําใหผ้วิจางลง โดยผูท้ี�ทําการผลติและจําหน่ายเครื�องสาํอางที�ไมป่ลอดภัยมคีวามผดิ

ตาม พ.ร.บ.เครื�องสาํอาง พ.ศ. 2535 ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรับไมเ่กนิ 6 หมื�นบาท หรอืทั �งจํา
ทั �งปรับ
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