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เครื่องสาอางเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน โดยประชาชนตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางภายใต้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องการจาหน่ าย และการส่งเสริมการขาย ในปั จจุบนั ความทันสมัยของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป รวมถึง
การปนเปื้ อนของสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบางรายการ ทาให้มแี นวทางการเฝ้ าระวังการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและ
ควบคุมสถานทีจ่ าหน่ ายให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัย วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเฝ้ าระวัง
การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยในร้านค้าและร้านเสริมสวยจังหวัดสุโขทัย ปี 2560-2561 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั : เป็ นการ
วิจยั กึ่งทดลองในร้านค้าและร้านเสริมสวย 115 แห่ง ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มิถุนายน 2561 โดยมีขนั ้ ตอนหลัก ประกอบด้วย
1) ตรวจสถานทีแ่ ละสุ่มตัวอย่างเครื่องสาอางประเมินรายการเครื่องสาอางห้ามจาหน่ าย ฉลากเครื่องสาอางและมีสารห้ามใช้ 2) วิเคราะห์
ปั ญหาและค้นหาแนวทางเฝ้ าระวัง 3) ดาเนินการเฝ้ าระวังการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย ระยะเวลา 9 เดือน 4) ตรวจ
สถานทีแ่ ละสุ่มตัวอย่างเครื่องสาอางประเมินรายการเครื่องสาอางห้ามจาหน่ าย ฉลากเครื่องสาอางและมีสารห้ามใช้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น
ค่าความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษาวิ จยั : พบว่า หลังจากมีการเฝ้ าระวังการจาหน่ ายเครื่องสาอางไม่ปลอดภัยในร้านค้าและร้านเสริมสวย
จังหวัดสุโขทัยอย่างต่ อเนื่อง พบว่า ในปี 2561 สถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ มากขึ้น และ
รายการเครื่องสาอางห้ามจาหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและเครื่องสาอางทีม่ ฉี ลากไม่ถูกต้องลดลงเป็ นร้อยละ 0.66 และร้อยละ
6.30 ตามลาดับ โดยฉลากเครื่องสาอางมักไม่ระบุเลขทีห่ รืออักษรแสดงครัง้ ทีผ่ ลิต ไม่ระบุวนั เดือนปี ทผ่ี ลิตและไม่ระบุวนั เดือนปี ทห่ี มดอายุ
นอกจากนี้มกี ารตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสาอางด้วยชุดทดสอบเบือ้ งต้น พบว่า ในปี 2560 ตรวจพบสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง ร้อยละ
82.61 เป็ นสารปรอท สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ ในปี 2561 ตรวจพบสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง ร้อยละ 16.67 ซึง่ เป็ นสารปรอท
เพียงอย่างเดียว สรุปผลการวิ จยั : หน่วยงานสาธารณสุขควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการเฝ้ าระวังเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยในการใช้เครื่องสาอางอย่างยังยื
่ น
คาสาคัญ: เครื่องสาอาง, ฉลากเครื่องสาอาง, สารห้ามใช้, เฝ้ าระวัง, ผลลัพธ์
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Cosmetics are part in daily life. People make a decision to select cosmetic products under the factors relating to prices,
selling channels and sales promotions. Nowadays, the modernization of technology and consumer behavior have changed.
Contamination of prohibited substances in some cosmetic products urges a guideline to monitor the sale of cosmetic products
and standardized the control of selling places with the aim of providing safety to people. Objective: To compare the results of
monitoring unsafe cosmetic products in shops and beauty salons in Sukhothai 2017-2018. Methods: The study was quasiexperimental research conducted with 115 shops and beauty salons during January 1, 2017 to June 31, 2018. The research
consisted of; 1) exploring experimental places and making random of the samples of cosmetics to evaluate prohibited cosmetic
items, cosmetic labels and prohibited substances; 2) analyzing problems and seeking for monitoring guidelines; 3) monitoring
sale of unsafe cosmetics in 9 months; 4) exploring experimental places and making random of the samples of cosmetics to
evaluate prohibited cosmetic items, cosmetic labels and prohibited substances. The data was analyzed in forms of frequency
and percentage. Results: After the continual monitoring of sale of unsafe cosmetics in shops and beauty salons in Sukhothai in
2018, more cosmetic shops and beauty salons met the standards. Prohibited cosmetic items with incorrect labels according to
the announcement of the Ministry of Public Health reduced 0.66% and 6.30% respectively. The cosmetic labels did not identify
numbers or letters of production date and expiring date. In addition, prohibited substances in the cosmetics were examined by
using a preliminary testing kit. It was found that in 2017, 82.61% was mercury, hydroquinone and vitamin A acid. However, in
2018 only mercury was found (16.67%). Conclusion: The Ministry of Public Health should cooperate with associate networks
and communities to monitor unsafe cosmetics and to continually publicize to enable people to have safe cosmetic use sustainably.
Keywords: cosmetics, cosmetics labels, prohibited substances, surveillance, outcome

บทนา
เครื่องสาอางเป็ น วัตถุท่มี ุ่งหมายสาหรับใช้ทา ถู นวด
โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทาด้วยวิธอี ่นื ใดต่อส่วนหนึ่งส่วน
ใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้
เกิด ความสวยงาม และรวมตลอดทัง้ เครื่อ งประทิน ผิว ต่ า งๆ

(Royal Institute Dictionary, 2011) เครื่องสาอางเป็ นส่วนหนึ่ ง
ในชีวติ ประจาวันของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งการตัดสินใจ
เลือกซื้อของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
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ปั จ จัย ทางช่ อ งการจ าหน่ า ย และปั จ จัย ด้า นส่ ง เสริม การขาย
(Rattananamanee et al., 2008; Prawatruangsri et al., 2014)
ซึง่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านราคามีความสาคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางโดยคานึงถึงหลายปั จจัย
เช่ น คุ ณภาพของผลิต ภัณฑ์ (Suksomnirundon et al., 2015)
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ โดยจะอ่านฉลาก
ของผลิต ภัณฑ์เ ครื่อ งสาอางก่ อ นตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง ฉลากเครื่องสาอางจึงเป็ นอีกปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญ
จึงมีการกาหนดความครบถ้วนถูกต้องของฉลากเครื่องสาอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 22 และ
ประกาศคณะกรรมการเครื่ อ งส าอาง เรื่ อ ง ฉลากของ
เครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2562 ลงวั น ที่ 14 มี น าคม พ.ศ.2562
นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดรายการเครื่องสาอางห้ามผลิต นาเข้า
หรือขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ.2559 จานวน 34 รายการ อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านช่องทาง
จ าหน่ า ยเป็ น อีก ปั จ จัย ที่มีค วามส าคัญ ในปั จ จุ บ ัน ประชาชน
สามารถเลือกซือ้ เครื่องสาอางได้จากแหล่งจาหน่ ายเครื่องสาอาง
หลายแหล่ง เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า ตลาด
นั ด ร้ า นขายยา พนั ก งานขายตรง (Yoopan et al., 2010;
Ratanasirisap et al., 2003) รวมถึงช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม (Tujindar et al., 2015) ด้วยความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีในปั จจุบนั และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่
เปลีย่ นไปทาให้การซือ้ ขายสินค้าต่างๆสะดวกขึน้ ทาให้ต้องเฝ้ า
ระวังการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมสถานทีจ่ าหน่ าย
ให้ได้มาตรฐาน ส่วนปั จจัยทางด้านการส่งเสริมการขายเป็ นอีก
ปั จจัยที่มีความสาคัญผ่านการโฆษณา การลดราคา การแจก
สิ น ค้ า ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น ต้ น ( Chatchawankitkul et al., 2011)
นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบางรายการมี สารห้า มใช้
ปนเปื้ อนทาให้ประชาชนเกิดอันตรายได้ เช่น สารปรอท สาร
ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ ซึง่ สารปรอทและสารไฮโดรควิโนน
ทาให้เกิดอาการแพ้ เป็ นด่างขาว เป็ นฝ้ าถาวร และอาจมีการ
สะสมทาให้กระเพาะปั สสาวะอักเสบได้ (Sukcharoenchaikitch
et al., 2009) ดั ง นั ้น การเฝ้ าระวั ง การจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง ตัง้ แต่การควบคุมมาตรฐานแหล่งจาหน่าย รายการ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ฉลากของเครื่องสาอาง และการ
ปนเปื้ อ นของสารห้า มใช้ จึง มีค วามสาคัญอย่า งมากต่ อความ
ปลอดภัย ของผู้บริโภค งานวิจยั นี้จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์จากการเฝ้ าระวังการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่

ไม่ปลอดภัยในร้านค้าและร้านเสริมสวยจังหวัดสุโขทัย ปี 25602561
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเฝ้ าระวังการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยในร้านค้าและร้านเสริมสวย
จังหวัดสุโขทัย ปี 2560-2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บการผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สถานทีจ่ าหน่ ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยระหว่างปี 2560
และปี 2561
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บรายการเครื่ อ งส าอางที่ ห้ า ม
จาหน่ ายฯและจานวนรายการเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่ถูกต้อง
ระหว่างปี 2560 และปี 2561
3. เพื่อ เปรีย บเทีย บผลการตรวจพบสารห้ า มใช้ ใ น
เครื่องสาอางระหว่างปี 2560 และปี 2561

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ดาเนินการตรวจสถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอางและ
ร้านเสริมสวยในจังหวัดสุโขทัย จานวนทัง้ หมด 71 แห่ง ด้วย
แบบบั น ทึ ก ตรวจสถานที่ จ าหน่ า ยเครื่ อ งส าอาง ตั ง้ แต่ 1
กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ.2560
2. สุ่มตัวอย่างเครื่องสาอางแบบเจาะจง จานวน 931
ตัว อย่ า ง โดยคัด เลือ กเครื่อ งสาอางที่มีความเสี่ยงและมุ่งเน้ น
รักษาฝ้ าหรือช่วยให้หน้าขาว เช่น ฉลากไม่ชดั เจน ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆทีไ่ ม่เป็ นทีร่ จู้ กั ไม่มฉี ลากภาษาไทย มีการโฆษณาเกินจริง
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของฉลากเครื่องสาอางตาม
พระราชบัญ ญั ติ เ ครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 22 และ
ตรวจสอบตามรายการเครื่องสาอางห้ามผลิต นาเข้าหรือขาย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวัน ที่ 28 มีน าคม พ.ศ.
2559 โดยใช้แบบบันทึกผลการตรวจตัวอย่างเครื่องสาอาง
3. สุ่มตัวอย่างเครื่องสาอางแบบเจาะจง โดยคัดเลือก
เครื่อ งส าอางที่ร ะบุ ใ ช้ร ัก ษาฝ้ า หรือ ช่ ว ยให้ห น้ า ขาว จ านวน
ทัง้ หมด 23 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
ประกอบด้วย สารปรอท สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ
โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. วิเคราะห์ปัญหาจากผลการตรวจสถานที่จาหน่ าย
เครื่อ งสาอางและร้า นเสริม สวยด้ว ยวิธี SWOT analysis และ
วิเคราะห์ผลตัวอย่างเครื่องสาอางตรวจความถูกต้องของฉลาก
รายการห้ามผลิต นาเข้าหรือขายตามประกาศฯ และวิเคราะห์ผล
การตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสาอางด้วยวิธี Content analysis
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2563

การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเฝ้ าระวังการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยในร้านค้า
และร้านเสริมสวยจังหวัดสุโขทัย ปี 2560-2561
ณัฐสิร ี หนูดา และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

5. ประชุมทีมงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับจังหวัด อาเภอ
และภาคีเ ครือ ข่า ย เพื่อ ระดมความคิด เห็น ในการค้น หาแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญหาและแนวทางการเฝ้ าระวั ง การจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางไม่ปลอดภัยร่วมกันโดยใช้แบบคาถามกึง่
มีโครงสร้าง
6. ด าเนิ น การเฝ้ าระวั ง การจ า หน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางไม่ปลอดภัยในร้านค้า ร้านเสริมสวย และชุมชน
ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 – 31 มกราคม พ.ศ.2561
7. ดาเนินการตรวจสถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอางและ
ร้านเสริมสวยในจังหวัดสุโขทัย จานวนทัง้ หมด 74 แห่ง ด้วย
แบบบั น ทึ ก ตรวจสถานที่ จ าหน่ า ยเครื่ อ งส าอาง ตั ง้ แต่ 1
กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ.2561
8. สุ่มตัวอย่างเครื่องสาอางแบบเจาะจง โดยคัดเลือก
เครื่องสาอางทีม่ คี วามเสีย่ งและมุ่งเน้นรักษาฝ้ าหรือช่วยให้หน้า

ขาว เช่น ฉลากไม่ชดั เจน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ไม่มี
ฉลากภาษาไทย มีการโฆษณาเกินจริง จานวน 1,207 ตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของฉลากเครื่องสาอางตาม
พระราชบัญ ญั ติ เ ครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 22 และ
ตรวจสอบตามรายการเครื่องสาอางห้ามผลิต นาเข้าหรือขาย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวัน ที่ 28 มีน าคม พ.ศ.
2559 โดยใช้แบบบันทึกผลการตรวจตัวอย่างเครื่องสาอาง
9. สุ่มตัวอย่างเครื่องสาอางแบบเจาะจง โดยคัดเลือก
เครื่อ งส าอางที่ร ะบุ ใ ช้ร ัก ษาฝ้ า หรือ ช่ ว ยให้ห น้ า ขาว จ านวน
ทัง้ หมด 6 ตัว อย่ า ง เพื่อ ตรวจหาสารห้า มใช้ใ นเครื่อ งส าอาง
ประกอบด้วย สารปรอท สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ
โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผล

การศึกษาการไหลของผงยา
ปี 2560
สถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอาง
และร้านเสริมสวย 71 แห่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 931
ตัวอย่าง

ปี 2561
เฝ้ าระวังการ
จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
ไม่ปลอดภัย

สถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอาง
และร้านเสริมสวย 74 แห่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 1,207
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 6
ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 23
ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31
มิถุ น ายน พ.ศ. 2561 ด้ว ยแบบบัน ทึก ตรวจสถานที่จ าหน่ า ย
เครื่องสาอางและแบบบันทึกผลการตรวจตัวอย่างเครื่องสาอาง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเป็ นจานวนและร้อยละ
นิ ยามศัพท์
1. เครื่องสาอาง หมายถึง วัตถุ ท่มี ุ่งหมายสาหรับใช้
ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทาด้วยวิธอี ่นื ใดกับ

ส่วนภายนอกของร่างกายมนุ ษย์ และให้หมายความรวมถึงการ
ใช้กบั ฟั นและเยื่อบุในช่องปากโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความ
สะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทีป่ รากฏ หรือ
ระงับกลิ่นกายหรือปกป้ องดูแลส่วนต่ างๆนัน้ ให้อยู่ในสภาพดี
และรวมตลอดทัง้ เครื่องประทินต่างๆสาหรับผิวด้วย แต่ไม่รวม
เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึง่ เป็ นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
(Cosmetics Act, 2015)
2. เครือ่ งสาอางที่ไม่ถกู ต้อง หมายถึง เครื่องสาอางที่
มีรายการอยู่ในตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนด
ชื่อเครื่องสาอางทีห่ า้ มผลิต นาเข้า หรือขาย ลงวันที่ 28 มีนาคม
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พ . ศ . 2559 จ า น ว น 34 ร า ย ก า ร ( Public Health Ministry
Announcement: List of cosmetics prohibit in production,
importation, distribution, 2016) และเป็ นเครื่องสาอางทีม่ ฉี ลาก
ภาษาไทยไม่ ค รบถ้ ว นและไม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบัญ ญัติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 22
3. เครื่ อ งส าอางที่ มี ฉ ลากถู ก ต้ อ ง ห ม า ย ถึ ง
เครื่อ งส าอางที่มีฉ ลากภาษาไทยครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 22

87.50) ศรีสาโรง (ร้อยละ 77.78) คีรมี าศ (ร้อยละ 75.00) และศรี
นคร (ร้อยละ 75.00) ในปี 2561 พบร้านที่มฉี ลากเครื่องสาอาง
ถูกต้องมากทีส่ ุด 5 อันดับแรก ในอาเภอบ้านด่านลานหอยและ
คีรมี าศ (ร้อยละ 100.00) ศรีนคร (ร้อยละ 66.67) กงไกรลาศ ทุ่ง
เสลี่ย มและศรีส ัช นาลัย (ร้ อ ยละ 50.00) อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ
วิ เ คราะห์ ใ นภาพรวม พบว่ า มี จ านวนร้ า นที่ มี ร ายการ
เครื่องสาอางห้ามจาหน่ ายและเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่ถูกต้อง
และไม่ ค รบถ้ ว นเพิ่ม มากขึ้น เนื่ อ งจากเฝ้ า ระวัง ร้า นที่มีก าร
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและร้านเสริมสวยทีม่ คี วามเสีย่ ง
เพิม่ ขึน้ (ตารางที่ 2)
2. การตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งส าอาง พบว่ า
เมื่อ มีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งส าอาง เพื่อ ประเมิน
รายการเครื่อ งส าอางที่ห้า มจ าหน่ า ยตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประเมินความ
ถูกต้องและครบถ้วนของฉลากเครื่องสาอาง พบว่า หลังจากมี
การเฝ้ าระวังการจาหน่ายเครื่องสาอางไม่ปลอดภัยในร้านค้าและ
ร้านเสริมสวยจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปี 2561 พบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีรายการห้ามจาหน่ ายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 และพบ
เครื่องสาอางทีม่ ฉี ลากไม่ถูกต้อง ลดลงเป็ นร้อยละ 0.66 และร้อย
ละ 6.30 ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
2.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางตามรายการ
เครื่องสาอางทีห่ า้ มผลิต นาเข้า หรือขายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ในปี 2560 มี
รายการเครื่องสาอางที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 จานวน 5
รายการ ประกอบด้วย หมอยันฮี ชุดครีมบารุงผิวหน้า (ร้อยละ
33.33) เหมยหยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย (ร้อยละ 25.00) Fruity
vitamin C (ร้อยละ 16.67) O White whitening cream (ร้อยละ
8.33) Pop popular facial cream (ร้อยละ 8.33) ครีมกลูตา้ หน้า
ใส ไวท์เทนนิ่งครีม (ร้อยละ 8.33) พบว่า ในปี 2561 มีรายการ
เครื่องสาอางทีห่ า้ มผลิต นาเข้า หรือขายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 จานวน 4 รายการ
ประกอบด้ว ย Q Face ขาวใส ไร้สวิ ฝ้ า (ร้อยละ 37.50) เหมย
หยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย (ร้อยละ 37.50) หมอยันฮี ชุดครีม
บารุงผิวหน้า (ร้อยละ 12.50) Clobetamil G (ครีมพม่า) (ร้อยละ
12.50) โดยพบรายการเครื่องสาอางทีห่ า้ มผลิต นาเข้า หรือขาย
ตามประกาศกระทรวงฯ ที่เ หมือ นกัน ระหว่ า งปี 2560 และปี
2561 คือ เหมยหยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย (ตารางที่ 4)

ผลการวิ จยั
1. การตรวจสถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอางและร้าน
เสริมสวย
1.1 การตรวจมาตรฐานสถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอาง
และร้านเสริมสวย พบว่า ร้านจาหน่ายเครื่องสาอางและร้านเสริม
สวยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 อันดับแรก ในปี 2560 เป็ นร้านทีอ่ ยู่
อาเภอบ้านด่านลานหอย ร้อยละ 100.00 ศรีสชั นาลัย ร้อยละ
87.50 ศรีสาโรง ร้อยละ 77.78 คีรมี าศ ร้อยละ 75.00 และศรีนคร
ร้อยละ 75.00 ตามลาดับ ส่วนในปี 2561 มีรา้ นทีอ่ ยู่ในอาเภอคีรี
มาศและศรีนคร ร้อยละ 100.00 สวรรคโลก ร้อยละ 88.89 ศรีสชั
นาลั ย ร้ อ ยละ 87.50 เมื อ งและทุ่ ง เสลี่ ย ม ร้ อ ยละ 83.33
ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมหลังจากมีการเฝ้ าระวังการ
จาหน่ ายเครื่องสาอางไม่ปลอดภัยในร้านค้าและร้านเสริมสวย
จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปี 2561 สถานทีจ่ าหน่าย
เครื่องสาอางและร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ มากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานทีใ่ นปี 2560 อย่างไรก็ตาม
พบว่าสถานทีจ่ าหน่ ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยในอาเภอ
บ้านด่านลานหอยและศรีสาโรงมีสถานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ลดลง (ตารางที่ 1)
1.2 การตรวจการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่
ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ลงวั น ที่ 28 มี น าคม พ.ศ. 2559 และจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่อ งส าอางที่มีฉ ลากไม่ ถู ก ต้ อ ง พบว่ า ในปี 2560 พบร้า น
จ าหน่ ายเครื่ อ งส าอางและร้ า นเสริ ม สวยที่ ไ ม่ มี ร ายการ
เครื่องสาอางห้ามจาหน่ ายในอาเภอเมืองสุโขทัย ทุ่งเสลีย่ ม บ้าน
ด่ า นลานหอย และศรี น คร ในปี 2561 พบร้ า นจ าหน่ าย
เครื่องสาอางและร้านเสริมสวยที่ไม่มรี ายการเครื่องสาอางห้าม
จาหน่ ายในอาเภอกงไกรลาศ คีรมี าศ และศรีนคร นอกจากนี้พบ
ร้า นที่มีฉ ลากเครื่อ งสาอางถู ก ต้อ งมากที่สุด 5 อัน ดับ แรก ใน
อาเภอบ้านด่านลานหอย (ร้อยละ 100.00) ศรีสชั นาลัย (ร้อยละ
15
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาเภอ

ปี 2560
(N=71)
จานวนร้านที่ผา่ นเกณฑ์ จานวนร้าน
มาตรฐาน (ร้อยละ)
ทัง้ หมด (แห่ง)
เมืองสุโขทัย
10 (66.67)
15
กงไกรลาศ
6 (60.00)
10
คีรมี าศ
3 (75.00)
4
ทุ่งเสลีย่ ม
3 (50.00)
6
บ้านด่านลานหอย
4 (100.00)
4
ศรีนคร
3 (75.00)
4
ศรีสชั นาลัย
7 (87.50)
8
ศรีสาโรง
7 (77.78)
9
สวรรคโลก
7 (63.64)
11
วิ เคราะห์
50 (70.42)
71
ภาพรวม

ปี 2561
(N=74)
จานวนร้านที่ผา่ นเกณฑ์ จานวนร้าน
มาตรฐาน (ร้อยละ)
ทัง้ หมด (แห่ง)
15 (83.33)
18
7 (70.00)
10
6 (100.00)
6
5 (83.33)
6
3 (75.00)
4
3 (100.00)
3
7 (87.50)
8
6 (60.00)
10
8 (88.89)
9
60 (81.08)
74

ตารางที่ 2 การตรวจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทีห่ า้ มผลิต นาเข้า หรือจาหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทีม่ ฉี ลากไม่ถูกต้อง
อาเภอ

เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรมี าศ
ทุ่งเสลีย่ ม
บ้านด่านลานหอย
ศรีนคร
ศรีสชั นาลัย
ศรีสาโรง
สวรรคโลก
วิ เคราะห์ภาพรวม

ปี 2560
(N=71)
จานวนร้านที่ไม่มี
รายการเครื่องสาอาง
ห้ามจาหน่ าย
(ร้อยละ)
15 (100.00)
9 (90.00)
3 (75.00)
6 (100.00)
4 (100.00)
4 (100.00)
7 (87.50)
9 (100.00)
9 (81.82)
66 (92.96)

จานวนร้านที่มี
ฉลากเครื่องสาอาง
ถูกต้อง
(ร้อยละ)
10 (66.67)
6 (60.00)
3 (75.00)
3 (50.00)
4 (100.00)
3 (75.00)
7 (87.50)
7 (77.78)
7 (63.64)
50 (70.42)

16

ปี 2561
(N=74)
จานวนร้านที่ไม่มี
จานวนร้านที่มี
รายการเครื่องสาอาง
ฉลากเครื่อง
ห้ามจาหน่ าย
สาอางถูกต้อง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
17 (94.44)
8 (44.44)
10 (100.00)
5 (50.00)
6 (100.00)
6 (100.00)
5 (83.33)
3 (50.00)
3 (75.00)
4 (100.00)
3 (100.00)
2 (66.67)
8 (100.00)
4 (50.00)
9 (90.00)
4 (40.00)
7 (77.78)
4 (44.44)
58 (78.38)
40 (54.05)
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ประเด็น

เครือ่ งสาอางที่ห้ามจาหน่ ายตามประกาศฯ
เครือ่ งสาอางที่มีฉลากไม่ถกู ต้อง
วิ เคราะห์ในภาพรวม

จานวนรายการและร้อยละของผลิ ตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
ปี 2560
ปี 2561
(N=931)
(N=1,207)
12 (1.28)
8 (0.66)
127 (13.64)
76 (6.30)
139 (14.93)
84 (6.96)

ตารางที่ 4 เครื่องสาอางทีห่ า้ มผลิต นาเข้า หรือขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559
ทีต่ รวจพบในปี 2560-2561
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

ปี 2560
(N=12)
ชื่อเครือ่ งสาอาง
หมอยันฮี ชุดครีมบารุงผิวหน้า
เหมยหยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย
Fruity vitamin C
O White whitening cream
Pop popular facial cream
ครีมกลูตา้ หน้าใส ไวท์เทนนิ่งครีม

ปี 2561
(N=8)
จานวน (ร้อยละ)
ชื่อเครือ่ งสาอาง
4 (33.33)
Q Face ขาวใส ไร้สวิ ฝ้ า
3 (25.00)
เหมยหยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย
2 (16.67)
หมอยันฮี ชุดครีมบารุงผิวหน้า
1 (8.33)
Clobetamil G (ครีมพม่า)
1 (8.33)
1 (8.33)

จานวน (ร้อยละ)
3 (37.50)
3 (37.50)
1 (12.50)
1 (12.50)

ตารางที่ 5 รายละเอียดฉลากของเครื่องสาอางไม่ถูกต้องตามความในพระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 22
ลาดับ

ประเด็น

1
2
3
4
5
6
7

ไม่ระบุเลขทีห่ รืออักษรแสดงครัง้ ทีผ่ ลิต
ไม่ระบุวนั เดือนปี ทผ่ี ลิตและไม่ระบุวนั เดือนปี ทห่ี มดอายุ
ไม่ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิต
ไม่มเี ลขทีใ่ บรับจดแจ้ง
ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิตไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
ไม่มฉี ลากเป็ นภาษาไทย สาหรับเครื่องสาอางทีน่ าเข้าเพื่อขาย
ผลิตภัณฑ์มเี ครื่องหมาย อย แต่มกี ารแสดงเลขทีใ่ บรับจดแจ้ง
เครื่องสาอางทีไ่ ม่ถูกต้อง
ใช้ขอ้ ความทีไ่ ม่ตรงต่อความจริง โดยมีขอ้ ความทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเขา้ ใจผิดในสาระสาคัญเกีย่ วกับเครื่องสาอาง
วิ เคราะห์ในภาพรวม

8
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จานวนและร้อยละของเครือ่ งสาอาง
ที่มีฉลากไม่ถกู ต้อง
ปี 2560
ปี 2561
75 (31.92)
28 (21.05)
58 (24.68)
28 (21.05)
45 (19.15)
21 (15.79)
28 (11.92)
19 (8.09)
16 (6.81)
0 (0.00)
12 (5.11)
25 (18.80)
1 (0.43)
6 (4.51)
0 (0.00)

6 (4.51)

235 (100.00)

133 (100.00)
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ตารางที่ 6 ผลการตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
สารห้ามใช้ที่พบ

สารปรอท
สารไฮโดรควิโนน
กรดวิตามินเอ

จานวนตัวอย่างเครือ่ งสาอางที่พบสารห้ามใช้จากการทดสอบเบือ้ งต้น
ปี 2560
ปี 2561
(N=23)
(N=6)
7 (30.44)
1 (16.67)
5 (21.74)
0 (0.00)
7 (30.44)
0 (0.00)

2.2 การตรวจพบรายละเอียดฉลากของเครื่องสาอางไม่
ถูกต้องตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
มาตรา 22 พบว่า ในปี 2560 มีเครื่องสาอางทีม่ ฉี ลากไม่ถูกต้อง
235 รายการ โดยมีร ายละเอีย ดของฉลากเครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ถูกต้องมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไม่ระบุเลขที่หรือ
อักษรแสดงครัง้ ที่ผ ลิต ไม่ระบุวนั เดือนปี ท่ผี ลิตและไม่ร ะบุ ว ัน
เดือนปี ทห่ี มดอายุ ไม่ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิต ไม่มเี ลขทีใ่ บรับ
จดแจ้ง ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิตไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ใน
ปี 2561 มีเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่ถูกต้อง 133 รายการ โดยมี
รายละเอีย ดของฉลากเครื่อ งส าอางที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งมากที่สุ ด 5
อันดับแรก ประกอบด้วย ไม่ระบุเลขทีห่ รืออักษรแสดงครัง้ ที่ผลิต
ไม่ระบุวนั เดือนปี ท่ผี ลิตและไม่ระบุวนั เดือนปี ท่หี มดอายุ ไม่มี
ฉลากเป็ นภาษาไทย สาหรับเครื่องสาอางที่นาเข้ าเพื่อขาย ไม่
ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิต ไม่มเี ลขทีใ่ บรับจดแจ้ง เมื่อวิเคราะห์
ในภาพรวมมีรายละเอียดของฉลากเครื่องสาอางไม่ถูกต้องมาก
ที่สุดเป็ นการไม่ระบุเลขทีห่ รืออักษรแสดงครัง้ ทีผ่ ลิต ไม่ระบุวนั
เดือนปี ทผ่ี ลิตและไม่ระบุวนั เดือนปี ทห่ี มดอายุ (ตารางที่ 5)
2.3 การตรวจสารห้ า มใช้ ใ นเครื่ อ งส าอางด้ ว ยชุ ด
ทดสอบเบือ้ งต้น ประกอบด้วย สารปรอท สารไฮโดรควิโนน กรด
วิตามินเอ พบว่า ในปี 2560 ตรวจพบสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
จ านวน 19 รายการ คิด เป็ น ร้อ ยละ 82.61 ประกอบด้วย สาร
ปรอท (ร้อยละ 30.44) สารไฮโดรควิโนน (ร้อยละ 21.74) และ
กรดวิตามินเอ (ร้อยละ 30.44) ส่วนในปี 2561 ตรวจพบสารห้าม
ใช้ในเครื่องสาอาง จานวน 1 รายการ ซึ่งเป็ นสารปรอทเพีย ง
อย่างเดียว คิดเป็ นร้อยละ 16.67 (ตารางที่ 6)

ตัวอย่างเครื่องสาอางประเมินรายการเครื่องสาอางห้ามจาหน่าย
ฉลากเครื่อ งสาอางและมีสารห้า มใช้ 2) วิเ คราะห์ปั ญ หาและ
ค้นหาแนวทางเฝ้ าระวังฯ 3) ดาเนินการเฝ้ าระวังการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย ระยะเวลา 9 เดือน 4) ตรวจ
สถานที่ แ ละสุ่ ม ตั ว อย่ า งเครื่ อ งส าอางประเมิ น รายการ
เครื่องสาอางห้ามจาหน่ าย ฉลากเครื่องสาอางและมีสารห้ามใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นค่าความถี่ ร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า มีร้าน
จาหน่ ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5
อัน ดับ แรก ในปี 2560 เป็ น ร้า นที่อ ยู่อ าเภอบ้านด่ านลานหอย
ศรีสชั นาลัย ศรีสาโรง คีรมี าศ และศรีนคร ตามลาดับ ส่วนในปี
2561 มีร้านที่อยู่ในอาเภอคีรมี าศ ศรีนคร สวรรคโลก ศรีสชั นา
ลัย เมือ งและทุ่ ง เสลี่ย ม ตามลาดับ เมื่อ วิเ คราะห์ใ นภาพรวม
หลังจากมีการเฝ้ าระวังการจาหน่ ายเครื่องสาอางไม่ปลอดภัยใน
ร้านค้าและร้านเสริมสวยจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปี
2561 สถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2560 พบร้านจาหน่ าย
เครื่องสาอางและร้านเสริมสวยที่ไม่มรี ายการเครื่องสาอางห้าม
จาหน่ ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเขตอาเภอเมือง
ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย และศรีนคร ในปี 2561 พบร้าน
จ าหน่ ายเครื่ อ งส าอางและร้ า นเสริ ม สวยที่ ไ ม่ มี ร ายการ
เครื่องสาอางห้ามจาหน่ ายในอาเภอกงไกรลาศ คีรมี าศ และศรี
นคร ส่วนร้านที่มฉี ลากเครื่องสาอางถูกต้องมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ในอาเภอบ้านด่านลานหอย ศรีสชั นาลัย ศรีสาโรง คีรมี าศ
และศรีนคร ในปี 2561 พบร้านที่มีฉลากเครื่องสาอางถู ก ต้อ ง
มากที่สุด 5 อันดับแรก ในอาเภอบ้านด่านลานหอย คีรมี าศ ศรี
นคร กงไกรลาศ ทุ่งเสลีย่ ม และศรีสชั นาลัย
นอกจากนี้มีการประเมินรายการเครื่องสาอางที่ห้า ม
จาหน่ ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2559 และประเมิ น ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของฉลาก
เครื่องสาอางด้วยการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง พบว่า

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การวิจ ัย กึ่ง ทดลองในร้า นค้า และร้า น
เสริมสวย 115 แห่ง ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มิถุนายน
2561 โดยมีขนั ้ ตอนหลัก ประกอบด้วย 1) ตรวจสถานทีแ่ ละสุ่ม
18

The surveillance outcome comparative of unsafe cosmetic products distribution in shop and salon, Sukhothai province Year 2017-2018
IJPS
Nuda N.. et al.
Vol. 16 No. 2 April – June 2020
_______________________________________________________________________________________________

หลังจากมีการเฝ้ าระวังการจาหน่ ายเครื่องสาอางไม่ปลอดภัยใน
ร้านค้าและร้านเสริมสวยจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี
2561 พบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มรี ายการห้ามจาหน่ ายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และเครื่อ งส าอางที่มีฉ ลากไม่
ถูกต้องลดลงเป็ นร้อยละ 0.66 และร้อยละ 6.30 ตามลาดับ โดย
ในปี 2560 มีรายการเครื่องสาอางที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขาย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข จ านวน 5 รายการ
ประกอบด้ว ย หมอยัน ฮีชุ ด ครีม บารุ งผิว หน้ า , เหมยหยงครีม
สมุนไพรสาหร่าย, Fruity vitamin C, O White whitening cream,
Pop popular facial cream, ครีมกลูต้า หน้าใส ไวท์เทนนิ่งครีม
ในปี 2561 มีจานวน 4 รายการ ประกอบด้วย Q Face ขาวใส ไร้
สิวฝ้ า, เหมยหยงครีมสมุนไพรสาหร่าย, หมอยันฮีชุดครีมบารุง
ผิวหน้า, Clobetamil G (ครีมพม่า) โดยพบรายการเครื่องสาอาง
ที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขายตามประกาศกระทรวงที่เหมือนกัน
ระหว่ า งปี 2560 และปี 2561 คื อ เหมยหยง ครี ม สมุ น ไพร
สาหร่าย ส่วนการประเมินรายละเอียดฉลากของเครื่องสาอางไม่
ถูกต้องตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
มาตรา 22 พบว่า ในปี 2560 มีเครื่องสาอางทีม่ ฉี ลากไม่ถูกต้อง
235 รายการ โดยมีร ายละเอีย ดของฉลากเครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ถูกต้องมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไม่ระบุเ ลขที่หรือ
อักษรแสดงครัง้ ที่ผ ลิต ไม่ระบุวนั เดือนปี ท่ผี ลิตและไม่ร ะบุ ว ัน
เดือนปี ทห่ี มดอายุ ไม่ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิต ไม่มเี ลขทีใ่ บรับ
จดแจ้ง ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิตไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ใน
ปี 2561 มีเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่ถูกต้อง 133 รายการ โดยมี
รายละเอีย ดของฉลากเครื่อ งส าอางที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งมากที่สุ ด 5
อันดับแรก ประกอบด้วย ไม่ระบุเลขทีห่ รืออักษรแสดงครัง้ ที่ผลิต
ไม่ระบุวนั เดือนปี ท่ผี ลิตและไม่ระบุวนั เดือนปี ท่หี มดอายุ ไม่มี
ฉลากเป็ นภาษาไทย สาหรับเครื่องสาอางที่นาเข้าเพื่อขาย ไม่
ระบุช่อื และทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิต ไม่มเี ลขทีใ่ บรับจดแจ้ง เมื่อวิเคราะห์
ในภาพรวมมีรายละเอียดของฉลากเครื่องสาอางไม่ถูกต้องมาก
ที่สุดเป็ นการไม่ระบุเลขทีห่ รืออักษรแสดงครัง้ ทีผ่ ลิต ไม่ระบุวนั
เดือนปี ทผ่ี ลิตและไม่ระบุวนั เดือนปี ทห่ี มดอายุ
นอกจากนี้มกี ารตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสาอางด้วย
ชุดทดสอบเบือ้ งต้น ประกอบด้วย สารปรอท สารไฮโดรควิโนน
กรดวิ ต ามิ น เอ พบว่ า ในปี 2560 ตรวจพบสารห้ า มใช้ ใ น
เครื่ อ งส าอาง จ านวน 19 รายการ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.61
ประกอบด้วย สารปรอท สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ
ส่วนในปี 2561 ตรวจพบสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง จานวน 1
รายการ ซึง่ เป็ นสารปรอทเพียงอย่างเดียว คิดเป็ นร้อยละ 16.67

จากผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็น ว่ า การเฝ้ าระวัง การจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามี
สถานที่จ าหน่ า ยเครื่อ งส าอางและร้า นเสริม สวยผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่ ขึน้ การจาหน่ายเครื่องสาอางห้ามจาหน่ายฯลดลง
จานวนรายการเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่ถูกต้องลดลง รวมถึง
การตรวจผลสารห้ามใช้ในตัวอย่างเครื่องสาอางลดลง ดังนัน้ การ
ทางานร่วมกันเป็ นทีมและมีเครือข่า ยงานคุ้มครองผู้บ ริโ ภคที่
เข้มแข็ง จะช่วยให้การดาเนินงานเฝ้ าระวังความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บงานวิจยั
ของสิรลิ กั ษณ์ รื่นรวย (Ruenruay et al., 2012) โดยมุ่งเน้นการ
ควบคุมกากับสถานทีจ่ าหน่ ายเครื่องสาอางและร้านเสริมสวยให้
ได้มาตรฐาน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทีไ่ ม่มรี ายการ
ห้า มจ าหน่ า ยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ผลิต ภัณฑ์
เครื่องสาอางมีฉลากถูกต้อง รวมถึงการจาหน่ ายเครื่องสาอางที่
ไม่ มี ส ารห้ า มใช้ ป นเปื้ อน จะช่ ว ยให้ ป ระชาชนได้ ร ับ ความ
ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางได้ ดังนัน้ หน่ วยงาน
สาธารณสุขควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการเฝ้ า
ระวังเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และ
ให้ ค วามรู้ ป ระชาชนและผู้ ป ระกอบการผ่ า นสื่อ ต่ า งๆอย่ า ง
ต่อเนื่อง เกีย่ วกับฉลากเครื่องสาอาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรชนั น สุ ข เจริ ญ ชัย กิจ (Sukcharoenchaikitch et al., 2009;
Yoopan et al., 2010) รายการเครื่อ งสาอางห้ามจ าหน่ ายและ
สารห้า มใช้ใ นเครื่อ งส าอาง จะช่ ว ยให้ป ระชาชนได้ร ับ ความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องสาอางอย่างยังยื
่ น
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