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มลูนธิมิลูนธิบิรูณะนเิวศและมลูนธิเิพื�อผูบ้รโิภคแถลงขา่ว เผยครมีหนา้ขาวในทอ้งตลาดไทยมสีารปรอทปนเปื>อน

มากถงึ 1 ใน 5 ของผลติภณัฑทั์>งหมดจากการสุม่ตัวอยา่งผลติภัณฑ ์47 ชนดิในกรงุเทพฯ และอกีหลายจังหวัด

 

 

16 ส.ค. 2555 - ครมีหนา้ขาวในทอ้งตลาดไทยมสีารปรอทปนเปื>อนมากถงึ 1 ใน 5 ของผลติภณัฑทั์>งหมดจาก

การสุม่ตวัอยา่งผลติภัณฑ ์47 ชนดิในกรงุเทพฯ และอกีหลายจังหวัดของประเทศภายใตโ้ครงการศกึษาการปน

เปื>อนของสารปรอทในครมีหนา้ขาว โดยมลูนธิมิลูนธิบิรูณะนเิวศ (มบน.) รว่มกบัมลูนธิเิพื�อผูบ้รโิภค (มพบ.)

 

จฑุามาศ ทรัพยป์ระดษิฐ ์นักวจัิยประจํามลูนธิบิรูณะนเิวศ เปิดเผยวา่ จากการวเิคราะหต์ัวอยา่งผลติภัณฑท์ั >งหมด

47 ชนดิ พบวา่มผีลติภณัฑค์รมีหนา้ขาว 10 ชนดิที�มสีารปรอทปนเปื>อนสงูมาก  คา่สงูสดุที�ตรวจพบคอื 99,070

สว่นในลา้นสว่น (ppm) ในขณะที�สารปรอทเป็นสารหา้มใชใ้นเครื�องสําอาง หรอืตอ้งมปีรมิาณเทา่กับ 0 ppm ตาม

กฎหมายมาตรฐานความปลอดภยัของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ และ

มาตรฐานการผลติเครื�องสําอางของกลุม่ประเทศอาเซยีน

 

การสุม่ตวัอยา่งผลติภัณฑย์ังพบวา่ ครมีหนา้ขาวที�ปนเปื>อนสารปรอททั >งหมดยังแสดงขอ้มลูบนฉลากไมค่รบถว้น

ตามประกาศของคณะกรรมการเครื�องสําอาง ภายใตสํ้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื�องฉลากของ

เครื�องสาํอาง พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง คอืการไมร่ะบ ุ“เลขที�ใบรับแจง้”  ซึ�งหากผลติภณัฑใ์ดที�ไมร่ะบุ

ขอ้มลูดังกลา่ว ผลติภณัฑนั์>นๆ จะไมป่รากกฎรายการอยูใ่นฐานขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบของ อย. ดงันี�

ยผลติภณัฑท์ี�ปนเปื>อนสารปรอทเหลา่นี>ก็จะไมป่รากฏชื�อผลติภัณฑใ์นฐานขอ้มลูของ อย. ทําใหย้ากแกก่าร

ตดิตามตรวจสอบแหลง่ผลติหากผูบ้รโิภคพบปัญหาการใชเ้ครื�องสําอางชนดินี>

 

สารปรอทเป็นสว่นประกอบที�นยิมลักลอบใชใ้นครมีหนา้ขาว เนื�องจากมฤีทธิaยับยั >งการสรา้งเมด็สใีนผวิหนัง ทําใหส้ี

ผวิจางลง อยา่งไรก็ตาม สารปรอทเป็นโลหะหนักที�มพีษิสะสมในรา่งกายแมไ้ดรั้บในปรมิาณนอ้ย ก็สามารถทําใหผู้ ้

ใชค้รมีมผีวิบางลง ผวิจะมคีวามไวตอ่แสงมากขึ>น ทําใหเ้กดิเป็นผื�นแดงง่ายขึ>น หรอืผวิจะเปลี�ยนเป็นสดีําคลํ>า  บาง

รายอาจมอีาการหัวใจเตน้เร็วผดิปกต ิ  หากไดรั้บสารปรอทเป็นเวลานาน รา่งกายจะดดูซมึสารปรอทเขา้กระแส

สนับสนุนประชาไทโดยการโอนเงนิผา่นบรกิารเว็บ

ไซต ์Paysbuy โดยสามารถเลอืกหักไดจ้ากบัตร

เครดติโดยตรง หรอืหักจากบญัชใีนเว็บไซต์
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Tags: ขา่ว สงัคม คณุภาพชวีติ กบัมลูนธิเิพื�อผูบ้รโิภค (มพบ.) มลูนธิบิรูณะนเิวศ (มบน.)

เลอืด และจะทําใหเ้กดิการอกัเสบของตบั ไต และทางเดนิปัสสาวะ รวมถงึอาจทําใหเ้กดิโรคโลหติจาง  การไดรั้บ

สารปรอทในปรมิาณสงูจะทําลายระบบประสาทและการทํางานของสมอง สารปรอทยงัสามารถถา่ยทอดจากมารดา

ที�กําลังตั >งครรภไ์ปยังทารกในครรภไ์ดด้ว้ย  กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศใหส้ารปรอทเป็นสารหา้มใชใ้นเครื�อง

สําอางครั >งแรกเมื�อ พ.ศ. 2532 และมกีารปรับปรงุกฎหมายลา่สดุเมื�อพ.ศ. 2551

 

ครมีหนา้ขาวที�ตรวจพบสารปรอทในครั >งนี> สว่นใหญเ่ป็นผลติภณัฑท์ี� อย. เคยตรวจพบสารปรอทมาแลว้และ อย.

เคยประกาศใหผ้ลติภัณฑเ์หลา่นนี>เป็นเครื�องสาํอางที�ทําผดิกฎหมายและมอีันตราย  แตจ่ากการสํารวจครั >งลา่สดุนี>

ก็ยงัพบวา่ ผลติภณัฑท์ี�ทําผดิกฎหมายเหลา่นี>ยังคงวางจําหน่ายในทอ้งตลาดตอ่ไป  ซึ�งไดแ้ก ่ครมี FC นํ>านมขา้ว

(พบสารปรอทสงู 99,070 ppm)  ไวทโ์รส ครมีรกแกะ (51,600 ppm)  เหมยหยง ครมีสมนุไพรสาหร่าย (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> การสุม่ตัวอยา่งยังพบครมีหนา้ขาวปนเปื>อนสารปรอทอกี

จํานวนหนึ�งที�ไมป่รากฏในรายการเครื�องสําอางอนัตรายของ อย. ไดแ้ก ่ครมียี�หอ้ไบโอคอลลาเจน (47,960 ppm)

 เนเจอร ์(7,300 ppm)  และครมีบํารงุมะหาด (63.53 ppm) 

 

ผลติภัณฑค์รมีหนา้ขาวเป็นเครื�องสาํอางที�นยิมแพรห่ลายกันมากในปัจจบุนัและมแีนวโนม้ความนยิมที�เพิ�มสงูขึ>น

เรื�อยๆ  กอ่นหนา้นี>ในเดอืนกรกฎาคม 2547 บรษัิท ไบเออรส์ด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากดั เคยเปิดเผยผลการ

ศกึษาถงึความนยิมและสว่นแบง่ตลาดของผลติภัณฑห์นา้ขาววา่ มสีว่นแบง่ตลาดสงูถงึรอ้ยละ 60 ของตลาด

ผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหนา้ในประเทศไทย โดยมมีลูคา่สงูประมาณ 2,100 ลา้นบาท

 

นอกจากพบการปนเปื>อนของสารปรอทในปรมิาณสงูแลว้ การศกึษาครั >งนี>ยังพบวา่ ครมีหนา้ขาวที�ปนเปื>อนสาร

ปรอทมทีั >งผลติภณัฑท์ี�มรีาคาถกูและราคาแพง ผูบ้รโิภคจงึไมส่ามารถแยกแยะไดง้า่ยวา่ผลติภณัฑแ์บบใดจะ

ปลอดภัยจากสารโลหะหนักที�มพีษิรา้ยตวันี>

 

การผลติและการจําหน่ายเครื�องสาํอางไมป่ลอดภัยเป็นความผดิตามพระราชบัญญัตเิครื�องสําอาง พ.ศ. 2535 มี

โทษจําคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรับไมเ่กนิ 6 หมื�นบาท หรอืทั >งจําทั >งปรับ
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คําชี9แจง

เว็บไซตป์ระชาไท ใหบ้รกิารพื>นที�แสดงความคดิเห็นตอ่ขา่วและบทความแบบสาธารณะ ขอความรว่มมอืในการ

แสดงความคดิเห็นโดยเคารพกฎหมาย, ความเห็นที�แตกตา่ง และศกัดิaศรคีวามเป็นมนุษยข์องผูอ้ื�น

ประชาไทแสดงหมายเลขไอพ*ี ของผูโ้พสตป์ระกอบความเห็นเสมอ

ประชาไทไมม่นีโยบายกรองขอ้ความกอ่นการแสดงผล

อยา่งไรกต็ามขอสงวนสทิธิaในการปิดการแสดงความเห็นที�ไมเ่ป็นไปตามกตกิาหากตรวจสอบพบภายหลงั

ทั >งนี>ขอ้ความที�โพสตจ์ะยังไมป่รากฎในทันท ีซึ�งเป็นขอ้จํากดัดา้นเทคนคิ

จงึเรยีนมาเพื�อทราบและขอบคณุในความรว่มมอื

* หมายเลขไอพปัีจจบุันใชเ้ป็นขอ้มลูที�เชื�อมโยงกลับไปที�ขอ้มลูการเชื�อมตอ่ อนิเทอรเ์น็ต ซึ�งอาจระบไุปถงึแหลง่

ที�มาการโพสตห์รอืบคุคลที�โพสตไ์ด ้นอกจากนี>ตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกับคอมพวิเตอร ์มาตรา

26 กําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งเก็บขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอรไ์ว ้90 วัน
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