
สวยเสี�ยงภยั! พบครมีหนา้ขาว 1 ใน 5 ปนเปื� อนสารปรอท
16 สงิหาคม 2555 17:04 น.

       เตอืนสาวอยากสวย ระวงัครมีหนา้ขาวในทอ้งตลาดไทย หลงัสํารวจพบมสีารปรอทปนเปื� อนมากถงึ 1 ใน 5 จากการสุม่
ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์47 ชนดิ และไมม่เีลขที�ใบรบัแจง้ สง่ผลไมม่รีายชื�อผลิตภณัฑใ์นฐานขอ้มูลของ อย.
       
       วันนี� (16 ส.ค.) จุฑามาศ ทรพัยป์ระดษิฐ ์นักวจัิยประจํามูลนธิบูิรณะนเิวศ เปิดเผยผลโครงการศกึษาการปนเปื�อนของสารปรอทในครมี
หนา้ขาว โดยมูลนธิบูิรณะนเิวศ (มบน.) ร่วมกับนติยสารฉลาดซื�อ มูลนธิเิพื7อผูบ้รโิภค ว่า จากการวเิคราะหตั์วอย่างผลติภัณฑท์ั �งหมด 47 ชนดิ
พบว่า มผีลติภัณฑค์รมีหนา้ขาว 10 ชนดิ ท ี7มสีารปรอทปนเปื�อนสูงมาก ค่าสูงสุดที7ตรวจพบ คอื 99,070 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ในขณะที7สาร
ปรอทเป็นสารหา้มใชใ้นเครื7องสําอาง หรอืตอ้งมปีรมิาณเท่ากับ 0 ppm ตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมาตรฐานการผลติเครื7องสําอางของกลุ่มประเทศอาเซยีน
       
       จุฑามาศ กล่าวอกีว่า การสุ่มตัวอย่างผลติภัณฑ ์ยังพบว่า ครมีหนา้ขาวท ี7ปนเปื�อนสารปรอททั �งหมดยังแสดงขอ้มูลบนฉลากไม่ครบถว้น
ตามประกาศของคณะกรรมการเครื7องสําอาง อย. เรื7องฉลากของเครื7องสําอาง พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอย่างยิ7ง คอื การไม่ระบุ “เลขที�ใบรบั
แจง้” ซึ7งหากผลติภัณฑใ์ดที7ไม่ระบุขอ้มูลดังกล่าว ผลติภัณฑนั์�นๆ จะไม่ปรากกฏรายการอยู่ในฐานขอ้มูลการตดิตามตรวจสอบของ อย.ดังนั �น
ผลติภัณฑท์ี7ปนเปื�อนสารปรอทเหล่านี�ก็จะไม่ปรากฏชื7อผลติภัณฑใ์นฐานขอ้มูลของ อย.ทําใหย้ากแก่การตดิตามตรวจสอบแหล่งผลติหากผู ้
บรโิภคพบปัญหาการใชเ้ครื7องสําอางชนดินี�

       “ครมีหนา้ขาวที7ตรวจพบสารปรอทในครั�งนี� ส่วนใหญ่เป็นผลติภัณฑท์ ี7 อย.เคยตรวจพบสารปรอทมาแลว้ และ อย.เคยประกาศให ้
ผลติภัณฑเ์หล่านี�เป็นเครื7องสําอางที7ทําผดิกฎหมายและมอัีนตราย แต่จากการสํารวจครั�งล่าสุดนี� ก็ยังพบว่า ผลติภัณฑท์ ี7ทําผดิกฎหมายเหล่านี
ยังคงวางจําหน่ายในทอ้งตลาดต่อไป ซึ7งไดแ้ก่ ครมี FC นํ�านมขา้ว (พบสารปรอทสูง 99,070 ppm) ไวทโ์รส ครมีรกแกะ (51,600 ppm)
เหมยหยง ครมีสมุนไพรสาหร่าย (41,770 ppm) เบสท ์บวิตี� (34,430 ppm) เพิรล์ ครมีหนา้เดง้ (13,800 ppm) มาดาม ออรแ์กนคิ ไข่มุก
(3,435 ppm) และ เบบี�เฟซ ครมีหนา้ขาว (81.14 ppm) นอกจากนี� การสุ่มตัวอย่างยังพบครมีหนา้ขาวปนเปื�อนสารปรอทอกีจํานวนหนึ7งท ี7ไม่
ปรากฏในรายการเครื7องสําอางอันตรายของ อย.ไดแ้ก่ ครมียี7หอ้ไบโอคอลลาเจน (47,960 ppm) เนเจอร ์(7,300 ppm) และครมีบํารุงมะหาด
(63.53 ppm)” นักวจัิยประจํามูลนธิบูิรณะนเิวศ กล่าว
       
       จุฑามาศ กล่าวต่อไปว่า ผลติภัณฑค์รมีหนา้ขาว เป็นเครื7องสําอางที7นยิมแพร่หลายกันมากในปัจจุบัน และมแีนวโนม้ความนยิมที7เพิ7มสูง
ขึ�นเรื7อยๆ ก่อนหนา้นี� ในเดอืนกรกฎาคม 2547 บรษัิท ไบเออรส์ด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด เคยเปิดเผยผลการศกึษาถงึความนยิมและส่วน
แบ่งตลาดของผลติภัณฑห์นา้ขาวว่า มส่ีวนแบ่งตลาดสูงถงึรอ้ยละ 60 ของตลาดผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหนา้ในประเทศไทย โดยมมีูลค่าสูง
ประมาณ 2,100 ลา้นบาท
       
       จุฑามาศ กล่าวอกีว่า นอกจากพบการปนเปื�อนของสารปรอทในปรมิาณสูงแลว้ การศกึษาครั�งนี� ยังพบว่า ครมีหนา้ขาวที7ปนเปื�อนสาร
ปรอท มทีั �งผลติภัณฑท์ี7มรีาคาถูก และราคาแพง ผูบ้รโิภค จงึไม่สามารถแยกแยะไดง่้ายว่าผลติภัณฑแ์บบใดจะปลอดภัยจากสารโลหะหนักที
พิษรา้ยตัวนี�
       
       น.ส.ทศันยี ์แนน่อุดร หัวหนา้กองบรรณาธกิารนติยสารฉลาดซื�อ มูลนธิเิพื7อผูบ้รโิภค กล่าวว่า เครื7องสําอางไม่ตอ้งม ีอย.ที7ตอ้งม ีคอื
เลขที7จดแจง้ จงึตอ้งทําความเขา้ใจกันใหม่ว่า แมจ้ะมเีลข อย.ก็ไม่ไดแ้ปลว่าจะปลอดภัย เพราะ อย.แค่รับแจง้ โดยดูจากเอกสารไม่ไดม้กีาร
ตรวจวเิคราะห ์แต่การมเีลขเป็นการแสดงเจตนา บอกให ้อย.ไดรู้แ้หล่งผลติ และตัวตนของผูผ้ลติ เท่านั �น
       
       น.ส.สรินินา เพชรรตัน ์เครอืข่ายผูบ้รโิภค จากโครงการบรโิภคสรา้งสรรค ์จ.สุราษฎรธ์าน ีกล่าวว่า ในพื�นท ี7 จ.สุราษฎรธ์าน ีพบเครื7อง
สําอางดังกล่าววางขายอยู่ทั7วไป ไม่เวน้แมแ้ต่ท ี7ตลาดสด และพบว่าสนิคา้ที7วางขายเป็นแบบหมุนเวยีนเปลี7ยนยี7หอ้ไปเรื7อยๆ และรวดเร็วจน
หน่วยงานตามไม่ทัน เครื7องสําอางเหล่านี�ส่วนใหญ่มฉีลากที7ไม่ถูกตอ้งตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข ซึ7งทําความเขา้ใจผดิใหแ้ก่ชาวบา้น ท ี
ส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเครื7องสําอางท ี7ออกมาวางขายไดนั้�นเป็นเครื7องสําอางท ี7ผ่านการตรวจและถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้
       
       ทั �งนี� สารปรอทเป็นส่วนประกอบที7นยิมลักลอบใชใ้นครมีหนา้ขาว เนื7องจากมฤีทธิSยับยั�งการสรา้งเม็ดสใีนผวิหนัง ทําใหส้ผีวิจางลง อย่าง
ไรก็ตาม สารปรอทเป็นโลหะหนักที7มพีิษสะสมในร่างกายแมไ้ดรั้บในปรมิาณนอ้ย ก็สามารถทําใหผู้ใ้ชค้รมีมผีวิบางลง ผวิจะมคีวามไวต่อแสง
มากขึ�น ทําใหเ้กดิเป็นผื7นแดงง่ายขึ�น หรอืผวิจะเปลี7ยนเป็นสดํีาคลํ�า บางรายอาจมอีาการหัวใจเตน้เร็วผดิปกต ิหากไดรั้บสารปรอทเป็นเวลานาน
ร่างกายจะดูดซมึสารปรอทเขา้กระแสเลอืด และจะทําใหเ้กดิการอักเสบของตับ ไต และทางเดนิปัสสาวะ รวมถงึอาจทําใหเ้กดิโรคโลหติจาง
การไดรั้บสารปรอทในปรมิาณสูงจะทําลายระบบประสาทและการทํางานของสมอง สารปรอทยังสามารถถ่ายทอดจากมารดาที7กําลังตั�งครรภไ์ป
ยังทารกในครรภไ์ดด้ว้ย กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหส้ารปรอทเป็นสารหา้มใชใ้นเครื7องสําอางครั�งแรกเม ื7อ พ.ศ.2532 และมกีารปรับปรุง
กฎหมายล่าสุดเมื7อ พ.ศ.2551
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       นอกจากนี� การผลติและการจําหน่ายเครื7องสําอางไม่ปลอดภัยเป็นความผดิตามพระราชบัญญัตเิครื7องสําอาง พ.ศ.2535 มโีทษจําคุกไม่
เกนิ 1 ปี หรอืปรับไม่เกนิ 6 หมื7นบาท หรอืทั �งจําทั �งปรับ

พมิพจ์าก http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9550000101000
เวลา 23 สงิหาคม 2555 20:09 น.
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