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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายของเครื่องสาอางที่ใช้กบั ผิวหน้ าที่ป นเปื้ อนสารห้ามใช้ท่ี เป็ น
อันตราย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับการปนเปื้ อนสารห้ามใช้ฯ และหาความน่าเป็ นทีจ่ ะตรวจพบสารห้ามใช้
ฯ วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั ใช้ขอ้ มูลจากผลการตรวจสถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอางและผลการตรวจวิเคราะห์เครื่องสาอางชนิดที่ใช้กบั
ผิวหน้าทีแ่ สดงฉลากไม่ถกู ต้อง จานวน 143 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้ งต้น ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2559 ในอาเภอนางรอง
จัง หวัด บุ รีร มั ย์ก ารหาความสามารถของคะแนนความเสี่ย งในการท านายการปนเปื้ อนสารห้า มใช้ฯ ใช้ก ารวิเ คราะห์โค้ง
Receiver Operating Characteristic(ROC) ผลการวิ จยั : การตรวจสถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอางพบว่า ร้อยละ 35.98 จาหน่าย
เครือ่ งสาอางทีฉ่ ลากไม่ถกู ต้องหรือเครือ่ งสาอางอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การตรวจร้านค้าทีเ่ ป็ นแผงลอย ร้าน
หรือบูธขายเครื่องสาอาง หรือสถานที่ท่ตี งั ้ อยู่ในตลาดนัด พบเครื่องสาอางที่ฉลากไม่ถูกต้องหรือเครื่องสาอ างอันตรายตาม
ประกาศฯ ร้อยละ 95.65 , 80.39 และ 70 ของการตรวจ ตามลาดับ ตัวอย่างเครือ่ งสาอางร้อยละ 54.55 การทดสอบปรอทและ
สารประกอบของปรอท กรดเรทิโนอิก และไฮโดรควิโนนในร้อยละ 35.66 18.18 และ 11.89 ของเครือ่ งสาอางทีต่ รวจ ตามลาดับ
ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การตรวจพบสารห้ามใช้ฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การขายในร้านขายเครื่องสาอาง ( OR = 11.35)
การขายในแผงลอย (OR = 46.57) การขายในร้านค้าปลีกหรือร้านชา (OR = 71.11) การขายในร้านค้าส่ง (OR = 62.45 ) (เมือ่
ให้การขายในสถานเสริมความงามเป็ นกลุ่มอ้ างอิง) เครื่องสาอางสีขาว (OR = 42.91) เครื่องสาอางสีเหลืองหรือส้ม (OR =
6.83) (เมื่อให้สเี บส เปลือกไข่ ใสหรือไม่มสี เี ป็ นกลุ่มอ้างอิง) ชนิ ดเครื่องสาอางแบบครีม ( OR = 19.28) และการมีฉลาก
ภาษาไทย (OR = 9.51) คะแนนความเสี่ย งของแต่ ล ะปั จจัยมีค่า ตั ง้ แต่ 0-7 ส่ว นคะแนนความเสี่ย งรวมในทุ ก ปั จจัยของ
เครือ่ งสาอางมีคา่ สูงสุดเท่ากับ 21 คะแนนความเสีย่ งของเครือ่ งสาอางสามารถทานายการปนเปื้ อนสารห้ามใช้ฯ ได้โดยมีพน้ื ทีใ่ ต้
โค้ง ROC เท่ากับ 0.84 เครื่องสาอางทีม่ คี ะแนนความเสีย่ ง 10 มีโอกาสพบสารห้ามใช้ฯ เพียง 0.11 เท่าของเครื่องสาอางที่
ตรวจทัง้ หมด เครื่องสาอางทีม่ คี ะแนนความเสีย่ ง 15 มีโอกาสพบสารห้ามใช้สงู เป็ น 26.6 เท่าของเครื่องสาอางทีต่ รวจทัง้ หมด
สรุป: เครือ่ งสาอางทีฉ่ ลากไม่ถกู ต้องมีโอกาสทีจ่ ะพบการปนเปื้ อนสารห้ามใช้ทเ่ี ป็ นอันตราย คะแนนความเสีย่ งของเครือ่ งสาอาง
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Abstract
Objective: To study prevalence and distribution of the contamination of prohibited harmful substances in facial
cosmetics, to study relationship between various factors and the contamination and to determine probability of
contamination of cosmetics. Methods: The researcher used the results from the inspection of cosmetics selling places
and the analysis of 143 facial cosmetics with unlawful labels by using the preliminary test kits during the years 20132016in Nangrong district, Buriram province. Ability of risk scores to predict contamination of prohibited substances was
assessed using the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve. Results: Inspection of cosmetics selling places
revealed 35.98% of the stores had in their stores cosmetics with illegal labels or dangerous cosmetics according to
announcement of Ministry of Public Health. The inspections of shop stalls, cosmetics booths or stores in flea market
revealed 95.65, 80.39 and 70 percent of them respectively, sold cosmetics with illegal labels or the dangerous
cosmetics. About 54.55 percent of the tested samples were found to contain prohibited substances. Mercury and
mercury compounds, retinoic acid and hydroquinone were identified in 35.66%, 18.18%, and 11.89% of the examined
cosmetics respectively. Factors significantly related to the contamination of prohibited substance were being sold in
cosmetics stores (OR = 11.35), being sold in stalls (OR = 46.57), being sold in retail stores or groceries (OR = 71.11),
being sold in wholesalers (OR = 62.45) (when being sold in a beauty salon as a reference group), being white in color
(OR = 42.91), being yellow or orange cosmetics (OR = 6.83) (when the beige, egg shell color or being clear or colorless
as a reference group), being cream type (OR = 19.28) and having Thai label (OR = 9.51). Risk score for each factor
ranged from 0-7. The maximum total risk score for all cosmetic factors was 21. Risk scores can predict contamination
of prohibited substances with area under the ROC curve 0.84. Cosmetics with a risk score  10 had a chance of 0.11
times less likely to contain prohibited substances compared to that of total samples. Cosmetics with a risk score 15
were 26.6 times more likely to be contaminated with prohibited substances compared to that of total samples.
Conclusion: Cosmetics with unlawful labels are more likely to be contaminated with hazardous substances. The risk
score of the cosmetics can be used to select samples for further testing by the authorities and as a guide for consumers
to protect themselves in the selection of cosmetics.
Keywords: cosmetics, harmful chemicals, consumer protection, public health pharmacy
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บทนา
เครื่องสาอางเป็ นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ย วข้อ ง
กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งมาก และเป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีม ีก ฎหมายควบคุ ม ก ากับ อย่า งชัด เจน คือ
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 แต่ปัจจุบนั ยังคง
มีรายงานการพบปั ญหาเกี่ยวกับเครื่องสาอาง ไม่ว่าจะเป็ น
การลัก ลอบผลิต หรือ น าเข้า เครื่อ งส าอางโดยไม่ ไ ด้ร ับ
อนุ ญ าต การแสดงฉลากเครื่อ งส าอางที่ไ ม่ถู ก ต้อ ง การ
โฆษณาโอ้อวดเกินจริงผ่านสือ่ ต่าง ๆ และการหลอกลวงใน
เรื่องที่มาหรือแหล่งผลิตรวมถึงการแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง
ปลอม นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาการลักลอบใส่สารห้ามใช้ท่ี
เป็ นอันตรายลงในเครื่องสาอางโดยเฉพาะเครือ่ งสาอางทีใ่ ช้
กับใบหน้าเนื่องจากมีผลทาให้ผวิ หน้าขาวขึน้ การจัดอันดับ
ความสาคัญของสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยในประเทศไทยโดยใช้
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและความเป็ นไปได้ในการ
แก้ไขปั ญหา พบว่า เครือ่ งสาอางทีผ่ สมสารอันตรายจัดเป็ น
สิน ค้า ที่ไ ม่ป ลอดภัย ที่ม ีค วามส าคัญ อัน ดับ ที่ 2 รองจาก
ปั ญหาสารเคมีการเกษตรตกค้างในผัก ผลไม้ หรือปลาเค็ม
(1)
สารที่ห้ามใช้ในเครื่องสาอางที่พบการปนเปื้ อน
บ่ อ ยได้ แ ก่ ไ ฮโดรควิ โ นนกรดเรทิ โ นอิ ก ปรอทและ
สารประกอบของปรอทกฎหมายได้กาหนดให้สารเหล่านี้
เป็ นสารที่ห้ามใช้ในเครื่องสาอาง จากรายงานประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2557 ของสานักเครื่องสาอางและวัตถุ
อัน ตราย การตรวจวิเ คราะห์เ ครื่อ งส าอางจ านวน 187
ตัวอย่างพบสารห้ามใช้ 3 ชนิดได้แก่สารประกอบของปรอท
ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิกจานวน 71 ตัวอย่างคิดเป็ น
ร้อยละ 37.97 สารที่พบมากที่สุด คือ สารประกอบของ
ปรอท (2)สานักเครื่องสาอางและวัตถุอนั ตรายร่วมกับศูนย์
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ 14 แห่ ง รายงานว่ า การตรวจ
วิเคราะห์ตวั อย่างเครื่องสาอางสาหรับใบหน้ าทัวประเทศ
่
จานวนทัง้ หมด 646 ตัวอย่าง ในปี งบประมาณพ.ศ. 2558
พบเครื่องสาอางทีม่ สี ารห้ามใช้จานวน 223 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 34.52) โดยสารประกอบของปรอทจ านวน 169
ตัวอย่าง ไฮโดรควิโนนจานวน 33 ตัวอย่าง กรดเรทิโนอิก
จานวน 12 ตัวอย่าง กรดเรทิโนอิกและสารประกอบของ
ปรอทจานวน 5 ตัวอย่าง และไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโน
อิกจานวน 4 ตัวอย่าง(3)
จากรายงานปั ญ หาที่พ บ เครื่อ งส าอางจึง เป็ น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีจ่ าเป็ นต้องมีการควบคุมกากับและเฝ้ า
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ระวัง ตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนการขออนุ ญ าต การผลิต จนถึง การ
จาหน่ ายในท้องตลาดอาเภอนางรองเป็ นอาเภอขนาดใหญ่
ในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ มีส ถานที่จ าหน่ า ยเครื่อ งส าอางเป็ น
จานวนมาก แม้ม ีการดาเนิ นงานคุ้ม ครองผู้บริโ ภคตาม
โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสาอางมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ ใ นพื้น ที่ย งั คงพบปั ญ หาการจ าหน่ า ยเครื่อ งส าอางที่
ฉลากไม่ถูกต้อง (เช่น ไม่มขี อ้ ความภาษาไทย ไม่มเี ลขใบ
รับแจ้ง ไม่มวี นั ผลิต/หมดอายุ) เครื่องสาอางอันตรายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึ ง เครื่ อ งส าอาง
เสือ่ มสภาพหรือหมดอายุ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้
สุม่ เก็บตัวอย่างเครื่องสาอางทีฉ่ ลากไม่ถูกต้องและสงสัยว่า
จะไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเครื่องสาอางทีใ่ ช้กบั ใบหน้า เพีอ่
มาตรวจวิ เ คราะห์ ห าสารห้ า มใช้ ท่ี เ ป็ นอั น ตรายใน
เครื่องสาอางโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ผลการตรวจพบ
เครื่อ งส าอางหลายรายการลัก ลอบใส่ส ารห้า มใช้ท่ีเ ป็ น
อันตราย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เอมวดี บุญประ
ชมและคณะ ในครีมทาหน้าขาว 29 ตัวอย่างทีว่ างจาหน่าย
ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่ามีเครื่องสาอางที่
ผสมสารปรอทแอมโมเนียร้อยละ 58.6 และไฮโดรควิโนน
ร้อยละ 10.3 ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับรายงานการ
ตรวจพบปรอทแอมโมเนี ย และไฮโดรควิโ นนในเครื่อ ง
สาอางรักษาสิว-ฝ้ าที่ขายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และรายงานการสารวจและเฝ้ าระวังเครื่องสาอาง
สาหรับสิว-ฝ้ า-กันแดด ใน 6 จังหวัดภาคอีสาน ระหว่าง ปี
2547-2548 (4)
ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์มากที่สุดกับการตรวจพบ
สารปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้าขาว ได้แก่ ราคา การ
ระบุ แ หล่ ง ผลิต และแหล่ ง ที่ว างจ าหน่ า ย ตามล าดับ (4)
นันทนา กลิน่ สุนทรและคณะ ตรวจวิเคราะห์เครื่องสาอาง
ทาสิว-ทาฝ้ า-ทาให้หน้าขาวทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางตอนล่างและประชาชนนอกเขตพืน้ ที่
นามาส่งตรวจวิเคราะห์ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 25532556 พบสารห้า มใช้ใ นเครื่อ งส าอางร้อ ยละ 40.04 ของ
ตัวอย่างที่ส่งตรวจทัง้ หมด สารห้ามใช้ฯที่ตรวจพบ ได้แก่
ปรอทแอมโมเนีย ร้อยละ 57 สารประกอบของปรอท ร้อย
ละ 13.1 โคลเบทาซอลโพรพิโอเนต ร้อยละ 6.9 ไฮโดรควิ
โนน ร้อยละ 6.2และกรดเรทิโนอิกร้อยละ 2.5 (5)
การทบทวนรายงานและการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาจะเห็ น ได้ ว่ า ถึ ง แม้ จ ะมี ก ฎหมายควบคุ ม ก ากั บ
เครือ่ งสาอาง แต่การตรวจพบสารห้ามใช้ยงั อยูใ่ นอัตราทีส่ งู
โดยเฉพาะเครื่องสาอางที่ใช้กบั ใบหน้ า สารห้ามใช้ท่พี บ

มากที่สุด ได้แก่ ปรอทแอมโมเนี ย และสารประกอบของ
ปรอท ดัง นั ้น การน าข้ อ มู ล จากการด าเนิ น งานความ
ปลอดภัยด้านเครื่องสาอางในเขตอาเภอนางรอง ซึ่งได้แก่
ผลการตรวจสถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอางและผลการตรวจ
วิเคราะห์สารห้ามใช้ท่เี ป็ นอันตรายในเครื่องสาอางโดยใช้
ชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้น ระหว่า งปี พ.ศ. 2556 – 2559 มา
วิเคราะห์สถานการณ์ ของเครื่องสาอางผสมสารห้ามใช้ฯ
รวมถึง ปั จ จัย ที่ส ัม พัน ธ์ ก ับ การพบสารห้า มใช้ฯ ในเขต
อาเภอนางรอง จึงน่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยด้านเครือ่ งสาอางต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การดาเนิ นงานในพื้นที ่
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวางโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการดาเนินงานความ
ปลอดภัยด้านเครื่องสาอางในเขตอาเภอนางรองระหว่างปี
พ.ศ. 2556 – 2559 เครื่องสาอางในการศึกษานี้หมายถึง
เครื่องสาอางตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
(6) ในช่ว งเวลาดัง กล่ า ว พนัก งานเจ้า หน้ า ที่อ อกตรวจ
สถานที่จ าหน่ า ยเครื่อ งส าอางรวม 428 ครัง้ มีส ถานที่
จาหน่ ายในเขตอาเภอนางรองที่ได้รบั การตรวจ 185 แห่ง
ประกอบด้วย คลินิกและสถานเสริมความงาม ร้านหรือบูธ
จ าหน่ า ยเครื่อ งส าอาง แผงลอย ตลาดนั ด ร้า นค้า ปลีก
ร้านค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท และสถานที่อ่นื ๆ ทีม่ ี
การจาหน่ายเครือ่ งสาอาง
ห า ก พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ พ บ ก า ร จ า ห น่ า ย
เครื่องสาอางทีส่ งสัยว่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ระหว่างการ
ออกตรวจ นัน่ คือ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือมีการโอ้อวด
สรรพคุณบนฉลาก พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มเก็บตัวอย่าง
เหล่านัน้ โดยเน้นตัวอย่างเครื่องสาอางทีใ่ ช้กบั ใบหน้า เพื่อ
น ามาตรวจวิ เ คราะห์ ห าสารห้ า มใช้ ในการศึ ก ษานี้
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ที่ แ สด ง ฉ ลา ก ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ห ม า ย ถึ ง
เครื่องสาอางทีไ่ ม่มฉี ลาก เครื่องสาอางทีเ่ มื่อใช้เลขที่ใบรับ
แจ้งบนฉลากสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้วพบว่า ข้อมูลบนฉลากไม่
ตรงกั บ รายละเอี ย ดที่ แ สดงในฐานข้ อ มู ล เช่ น ชื่ อ
เครือ่ งสาอาง ชื่อทีอ่ ยูผ่ ผู้ ลิต หรือเลขทีใ่ บรับแจ้ง นอกจากนี้
ยังรวมถึงเครื่องสาอางทีแ่ สดงรายละเอียดทีจ่ าเป็ นในฉลาก
ไม่ ค รบ 11 รายการตามป ระกาศคณะกรรมก าร
เครื่อ งส าอางเรื่อ ง ฉลากของเครื่อ งส าอาง พ.ศ. 2554

ตัวอย่างเครื่องสาอางทีเ่ ก็บ143 รายการ ถูกตรวจสอบด้วย
ชุดทดสอบเบื้องต้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โ ดย
เจ้ า หน้ าที่ ท่ี ร ั บ ผิ ด ชอบงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคขอ ง
โรงพยาบาลนางรองเพื่อทดสอบการปนเปื้ อนสารห้ามใช้ 3
ชนิดที่เป็ นอันตรายในเครื่องสาอางตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง ชื่อวัตถุทห่ี า้ มใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิต
เครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2559 (7) ได้ แ ก่ ส ารปรอทและ
สารประกอบของปรอท ไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิก
ขณะตรวจสถานทีจ่ าหน่าย พนักงานเจ้าหน้าทีย่ งั
พบเครื่องสาอางอันตราย ซึ่งหมายถึง เครื่องสาอาง 34
รายการที่ทางราชการตรวจพบว่ามีสารอันตรายและมีช่อื
ระบุ ใ นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง ก าหนดชื่อ
เครื่อ งส าอางที่ห้ า มผลิต น าเข้า หรือ ขาย (8) ซึ่ง เป็ น
กฎหมายที่ ม ี ผ ลบัง คับ ใช้ ข ณะท าวิ จ ัย อย่ า งไรก็ ต าม
เครื่อ งสาอางอัน ตรายเหล่ า นี้ ท่ีผู้ป ระกอบการส่ง มอบให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาลายนัน้ ไม่ได้ถูกตรวจวิเคราะห์
ซ้าเพือ่ หาสารปนเปื้ อน เพราะมีผลการตรวจแล้วในอดีต
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั รวบรวมผลการตรวจเครื่องสาอางที่แสดง
ฉลากไม่ถูกต้องตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556–2559 หลังจากนัน้ นา
ตัวอย่างเครื่องสาอางที่เก็บไว้ภายหลังการตรวจวิเคราะห์
มาตรวจสอบคุณลักษณะ ได้แก่ ชนิ ดของเครื่องสาอาง สี
ของเครื่องสาอาง การมีฉลากเครื่องสาอาง การแสดงฉลาก
ภาษาไทย การแสดงชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตหรือจาหน่ าย การ
แสดงเลขที่ใบรับแจ้ง (มี/ไม่ม/ี ปลอม) การแสดงเดือนปี ท่ี
ผลิตหรือหมดอายุ ลักษณะการจาหน่ าย (แบบเดี่ยว/รวม)
การแสดงสรรพคุณ ลักษณะการโฆษณา และส่วนประกอบ
ในเครื่องสาอางทัง้ นี้เนื่องจากในบันทึกสรุปผลการตรวจ
ของพนักงานเจ้าหน้ าที่ในอดีตยังขาดถึงคุณลักษณะบาง
ประการเกี่ย วกับ เครื่อ งส าอางหลัง จากนั น้ น าข้อ มู ล มา
ผนวกกับผลการตรวจสถานทีแ่ ละผลิตภัณฑ์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างคะแนนเสีย่ งของการ
พบสารห้ามใช้ฯ เริม่ ด้วยการหาตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์
กับการตรวจพบสารห้ามใช้ฯ ด้วย multivariable logistic
regression หลัง จากนั น้ สร้า งคะแนนความเสี่ย งจากค่ า
สัม ประสิท ธิ ์ (beta coefficient) โดยน า beta ที่น้ อ ยที่สุด
จากสมการหารค่า beta ทุกค่า ได้เป็ น transformed score
จากนัน้ ปั ดคะแนนให้เป็ นเลขจานวนเต็มหรือลงท้ายด้วย
0.50 เพื่อ ให้ง่า ยต่ อ การน าไปใช้ง านต่ อ ไป คะแนนที่ไ ด้
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เรียกว่า assigned score คะแนนความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางหนึ่ง ๆ คานวณได้จากผลรวมของ assigned
score ตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของเครือ่ งสาอางนัน้
การวิเคราะห์หาความสามารถคะแนนความเสีย่ ง
ในการทานายการพบสารห้ามใช้ฯ ทาโดยวิเคราะห์พน้ื ทีใ่ ต้
เ ส้ น โ ค้ ง Receiver Operating Characteristic
(ROC)การศึ ก ษาใช้ ส มการจาก multivariable logistic
regression เพื่ อ ท านายโอกาสที่ จ ะพบสารห้ า มใช้ ฯ
หลังจากนัน้ สร้างรูปกราฟเทียบกับสัดส่ว นของการตรวจ
พบสารห้ามใช้ฯ จริงกับโอกาสที่จะพบสารห้ามใช้ฯ จาก
การทานาย การกาหนดจุดตัดของคะแนนที่แสดงถึงความ
เสีย่ งทีน่ ้อย ปานกลาง และมากในการพบสารห้ามใช้ฯ ทา
โดยตรวจสอบจากรูปกราฟและจากค่า likelihood ratio of
positive (LHR+) โดยทางทฤษฎี กลุ่มที่มคี วามเสี่ยงน้ อย
ควรให้คา่ LHR+ ต่ากว่า 0.1 และกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงควร
ให้ค่า LHR+ สูงกว่า 5 เท่า ค่า LHR+ บ่งบอกว่า โอกาส
การพบสารห้ามใช้ฯ ตามจุดตัดมีค่าเป็ นกี่เท่าของโอกาส
การพบสารห้ า มใช้ ฯ ในตัว อย่ า งทัง้ หมด การศึก ษานี้
กาหนดให้มคี วามผิดพลาดชนิดที่ 1 เท่ากับ 0.05

ผลการวิ จยั
ผลการตรวจสอบสถานที่จาหน่ าย
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสถานที่จ าหน่ า ย
ทัง้ หมด 428 ครัง้ พบการจาหน่ายเครือ่ งสาอางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
154 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 35.98ของจานวนครัง้ ในการตรวจ

ทัง้ หมด สถานที่พบการจาหน่ ายเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่
ถูกต้องหรือเครื่องสาอางอันตรายตามประกาศกระทรวงฯ
มากที่สุ ด ได้แ ก่ แผงลอย (ร้อ ยละ 95.65) ร้า นหรือ บูธ
จาหน่ ายเครื่องสาอาง (ร้อยละ 80.39) และตลาดนัด (ร้อย
ละ 70.0) ตามลาดับ
ผลการตรวจเครื่องสาอาง
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวิเ คราะห์ห าสาร
ห้ า มใช้ ฯ ในตัว อย่ า งเครื่อ งส าอาง 143 ตัว อย่ า ง พบ
เครื่องสาอางที่ไม่ผ่านการตรวจ จานวน 78 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 54.55 สารห้ามใช้ท่ตี รวจพบ คือ ปรอทและ
สารประกอบปรอท กรดเรทิโนอิก และไฮโดรควิโนนโดย
พบเป็ นร้อยละ 35.66, 18.18 และ 11.89 ของตัวอย่างที่
ตรวจทัง้ หมด ตามลาดับ
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การพบสารห้ามใช้ฯ
จากตารางที่ 3 ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การพบสาร
ห้ามใช้ฯ ในเครื่องสาอางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่
ประเภทของสถานทีจ่ าหน่าย โดยมี OR (odds ratio) ดังนี้
ร้านค้าปลีกหรือร้านชา (OR = 71.11) ร้านค้าส่ง (OR =
62.45 ) แผงลอย (OR = 46.57) และร้านขายเครื่องสาอาง
(OR = 11.35) โดยมีสถานเสริมความงามเป็ นกลุ่มอ้างอิง
สีข องเครื่อ งสาอางมี OR ดัง นี้ เครื่อ งสาอางสีข าว (OR
=42.91) เครือ่ งสาอางสีเหลืองหรือส้ม (OR = 6.83) ซึง่ มีส ี

ตารางที่ 1. ผลการตรวจสอบสถานทีจ่ าหน่ายเครือ่ งสาอางประเภทต่าง ๆ ในอาเภอนางรอง
ประเภทของสถานที่
จานวน (ร้อยละ)
จานวนครัง้ ทีต่ รวจ
ผ่าน1
ไม่ผา่ น
แผงลอย
23
1 (4.35)
22 (95.65)
ร้านหรือบูธจาหน่ายเครือ่ งสาอาง
102
20 (19.61)
82 (80.39)
ตลาดนัด
20
6 (30.0)
14 (70.0)
ห้างสรรพสินค้าหรือมินิมาร์ท
16
8 (50.0)
8 (50.0)
แหล่งจาหน่ายอื่นๆ2
6
3 (50.0)
3 (50.0)
คลินิก หรือ สถานเสริมความงาม
27
17 (62.96)
10 (37.04)
ร้านค้าปลีก
139
120 (86.33)
19 (13.67)
ร้านค้าส่ง
95
89 (93.68)
6 (6.32)
รวม
428
264 (61.68)
154 (35.98)
1: ผ่าน คือ ไม่พบเครือ่ งสาอางทีไ่ ม่มฉี ลากหรือฉลากไม่ถกู ต้อง หรือเป็ นเครือ่ งสาอางอันตรายตามประกาศกระทรวงฯ
2: อื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต การขายตรง ร้านขายยา
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ตารางที่ 2. ผลการตรวจเครื่องสาอางตามโครงการความ
ปลอดภัยด้านเรือ่ งสาอางของอาเภอนางรอง
พ.ศ.
จานวนตัวอย่าง ผ่าน
ไม่ผา่ น
2556
33
13
20
2557
8
5
3
2558
66
32
34
2559
36
15
21
รวม
143
65 (45.45%) 78 (54.55 %)

เบส/เปลือกไข่ /ใสไม่มสี เี ป็ นกลุ่มอ้างอิง ชนิดเครือ่ งสาอาง
โดยมี OR ดังนี้ ครีม (OR = 19.28) เมือ่ โลชันเป็
่ นกลุม่
อ้างอิง และการมีฉลากภาษาไทย (OR = 9.51) เมือ่ การไม่
มีฉลากภาษาไทยคือกลุม่ อ้างอิง
คะแนนความเสี่ยง
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความเสีย่ งของแต่ละ
ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตรวจพบสารห้ามใช้ฯ ความ
เสีย่ งของแต่ละปั จจัยมีคา่ ตัง้ แต่ 0-7 และคะแนนรวมของ

ตารางที่ 3. ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การพบสารทีห่ า้ มใช้ทไ่ี ม่ปลอดภัยในเครือ่ งสาอาง (n=143)
ปั จจัย1
Adjusted OR(95%CI)
P
Beta Transformed score2 Assigned score3
สถานทีจ่ าหน่าย
สถานเสริมความงาม
1.00
0
0
แผงลอย
46.57(3.82-567.14) 0.003 3.84
6.10
6.0
ร้านค้าปลีก/ร้านชา
71.11(2.76-1831.88) 0.010 4.26
6.76
7.0
ร้านค้าส่ง
62.45(2.10-1852.37) 0.017 4.13
6.56
6.5
ร้านขายเครือ่ งสาอาง
11.35(1.08-118.94) 0.043 2.43
3.86
4.0
ห้างสรรพสินค้า/มินิมาร์ท
7.96(0.55-114.48) 0.127 2.07
3.29
3.5
อื่นๆ4
8.40(0.44-159.33) 0.157 2.13
3.38
3.5
ตลาดนัด
7.28(0.16- 319.96) 0.304 1.98
3.14
3.0
สีเครือ่ งสาอาง
สีเบส/เปลือกไข่/ใสไม่มสี ี
1.00
0
0
ขาว
42.91(4.45-413.57) 0.001 3.76
5.97
6.0
เหลือง/ส้ม
6.83(1.34-34.72)
0.021 1.92
3.05
3.0
เขียว
3.68(0.85-15.87)
0.081 1.30
2.06
2.0
อื่น ๆ5
1.88(0.35-10.02)
0.457 0.63
1.00
1.0
ชนิดเครือ่ งสาอาง
โลชัน่
1.00
0
0
ครีม
19.28(2.84-130.66) 0.002 2.96
4.70
4.5
สบูก่ อ้ น
1.95(0.12-30.53)
0.635 0.66
1.05
1.0
ฉลากภาษาไทย
ไม่ม ี
1.00
0
0
มี
9.51(1.79-50.68)
0.008 2.25
3.57
3.5
1: ปั จจัยทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ปี พ.ศ.ทีต่ รวจ ประเภทของสถานทีจ่ าหน่ าย ชนิดของเครื่องสาอาง สีของเครื่องสาอาง การมี
ฉลากเครื่องสาอาง การแสดงฉลากภาษาไทย การแสดงชื่อที่อยู่ผูผ้ ลิตหรือจาหน่ าย การแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง(มี/ไม่ม/ี ปลอม)
การแสดงเดือนปี ท่ผี ลิตหรือหมดอายุ ลักษณะการจาหน่าย(เดีย่ ว/รวม) สรรพคุณทีใ่ ช้ ลักษณะการโฆษณา และส่วนประกอบใน
เครือ่ งสาอาง และในตารางแสดงเฉพาะปั จจัยทีม่ นี ยั สาคัญทางสถิติ
2: transformed score คานวณจากการหาร Beta coefficient ด้วย 0.63 ซึง่ เป็ นค่า Beta coefficient ทีม่ ขี นาดน้อยทีส่ ดุ
3: assigned score คือ transformed scoreทีไ่ ด้รบั การปั ดค่า
4: อื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ตขายตรง ร้านขายยา5: อื่น ๆ เช่น สีชมพู สีน้าตาล สีมว่ ง
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0.50
0.00
0.00
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0.50
1 - Specificity

0.75

1.00

Area under ROC curve = 0.8454

รูปที่ 1. ROC curve จากการใช้คะแนนความเสีย่ งทานาย
การตรวจพบสารสารห้ามใช้ฯ ในเครือ่ งสาอาง
รู ป ที่ 2 แสดงโอกาสที่จ ะพบสารห้ า มใช้ ฯ ซึ่ง
ค านวณมากจากสมการที่ไ ด้ จ าก multivariable logistic
regression (เส้นทึบ) โดยเทียบกับสัดส่วนของการตรวจ
พบจริง (แสดงเป็ นจุด) ณ ระดับต่าง ๆ ของคะแนนรวม
ของความเสีย่ ง
โอกาสพบสาร
10
800
60
40
20

คะแนนความเสีย่ ง
5
10
15
20
ค่าประมาณจาก ค่าสังเกต
รูปที่ 2. เส้นทีสมการ
ท่ านายโอกาสการพบพบสารห้ามใช้ฯ และ
โอกาสพบสารห้ามใช้ฯ ทีส่ งั เกตพบจริง
0

จากตารางที่ 5 เมื่อ น าคะแนนเสี่ย งรวมของ
เครื่องสาอางไปหาจุดตัดที่บอกระดับความเสี่ยงของการ
พบสารห้ามใช้ฯ พบว่าทีค่ ะแนนต่ากว่า 10.0 ถือว่ามีความ
เสีย่ งน้อยทีจ่ ะพบสารห้ามใช้ฯ (LHR+=0.11) หรือมีโอกาส
พบสารห้ามใช้ฯ เพียง 0.11 เท่าของเครื่องสาอางที่ตรวจ
ทัง้ หมด เครื่องสาอางทีม่ คี ะแนนความเสีย่ ง 15 มีโอกาส
พบสารห้ามใช้สูงเป็ น 26.6 เท่าของเครื่องสาอางที่ตรวจ
ทัง้ หมด (LHR+=26.6) คะแนนระหว่าง 10.5-15.0 ถือว่ามี
ความเสีย่ งปานกลาง

สรุปและการอภิ ปรายผล

0.25

Sensitivity

0.75

1.00

ความเสีย่ งที่ได้สูงสุด คือ 21 รูปที่ 1 แสดงโค้ง Receiver
Operating Characteristic(ROC) จากการใช้คะแนนความ
เสี่ยงของเครื่องสาอางทานายการตรวจพบสารห้ามใช้ฯ
พบว่า พื้นที่ใต้โค้ง ROC เท่ากับ 0.845 แสดงว่า คะแนน
ความเสีย่ งสามารถทานายโอกาสการพบสารห้ามใช้ฯ ได้ดี

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า มีการลักลอบใส่สาร
ห้า มใช้ ท่ีเ ป็ นอัน ตรายในเครื่อ งส าอางที่แ สดงฉลากไม่
ถูกต้อง ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของวิสฐิ ศักดิ ์
วุฒ ิอ ดิเ รกและคณะที่พ บว่า ครีม ทาหน้ า ที่ต รวจพบสาร
ปรอทในเทศบาลนครสวรรค์ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน
2558 เกือบทัง้ หมดมีการแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วน
และไม่ ม ีก ารระบุ เ ลขที่ใ บรับ แจ้ ง (9) สถานที่จ าหน่ า ย
เครือ่ งสาอางในอาเภอนางรองร้อยละ 35.98 มีการจาหน่าย
เครื่อ งส าอางที่แ สดงฉลากไม่ถู ก ต้อ ง หรือ มีก ารโอ้อ วด
สรรพคุ ณ บนฉลาก หรือ เป็ น เครื่อ งส าอางอัน ตรายตาม
ประกาศกระทรวงฯสถานที่จ าหน่ า ย 3 อับ ดับ แรกที่พ บ
เครื่องสาอางซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ แผงลอย
ร้านหรือบูธขายเครื่องสาอาง และตลาดนัด คิดเป็ นร้อยละ
95.65, 80.39 และ 70.0 ตามลาดับ
ความชุ ก ของการตรวจพบสารห้ า มใช้ ฯ ใน
เครื่องสาอางทีฉ่ ลากไม่ถูกต้อง คือ ร้อยละ 54.55 โดยพบ
ปรอทและสารประกอบของปรอทมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 35.66)
ผลการศึก ษาสอดคล้อ งกับ รายงานประจ าปี 2558 ของ
ส า นั ก เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง แ ล ะ วั ต ถุ อั น ต ร า ย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพท ย์ ที่ พ บสารห้ า มใช้ ใ น
เครื่องสาอางที่ส่งตรวจร้อยละ 34.52 โดยพบปรอทมาก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 26.16) (3) รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษา

ตารางที่ 5. การแบ่งคะแนนความเสีย่ งตามผลการตรวจสารห้ามใช้ในเครือ่ งสาอาง(n=143) (*ค่าโดยประมาณ)
จานวนทีพ่ บสารห้ามใช้ (ร้อยละ)
LHR+
P
ระดับความเสีย่ ง
(95% CI)
พบ (n=78)
ไม่พบ (n=65)
3(12.0)
22(88.0)
0.11(0.04-0.36)
<0.001
น้อย (≤10.0)
ปานกลาง (10.5-15.0)
43(50.0)
43(50.0)
0.83(0.64-1.09)
0.180
สูง (>15.0)
32(100.0)
0(0.0)
26.6(3.73-189.39)*
<0.001
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ของเอมวดี บุ ญ ประชมและคณะที่พ บว่ า เครื่อ งส าอาง
ประเภทครีมทาหน้าขาวผสมสารปรอทแอมโมเนียมากถึง
ร้อ ยละ 58.6 (4) การศึก ษาของนัน ทนา กลิ่น สุน ทรและ
คณะ ยังพบสารห้ามใช้ในเครื่องสาอางทาสิว -ทาฝ้ า ร้อยละ
40.04 โดยพบปรอทแอมโมเนียมากทีส่ ดุ ร้อยละ 57.5 (5)
ปั จ จัย ที่ส ัม พัน ธ์ ก ับ การพบเครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ปลอดภัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การขายในร้าน
ขายเครื่องสาอาง การขายในแผงลอย การขายในร้านค้า
ปลีกหรือร้านชา การขายในร้านค้าส่ง เครื่องสาอางสีขาว
เครื่องสาอางสีเหลืองหรือส้มชนิดเครื่องสาอางแบบครีม
และการมีฉลากภาษาไทย เครือ่ งสาอางทีม่ ฉี ลากภาษาไทย
พบสารห้ามใช้มากกว่าเครื่องสาอางทีไ่ ม่มภี าษาไทย (OR
= 9.51) แสดงให้เห็นว่า เครื่องสาอางที่ผสมสารห้ามใช้ฯ
มักผลิตในประเทศไทยในสัดส่วนทีม่ ากกว่าเครื่องสาอางซึ่ง
ฉลากไม่ถูกต้องที่ผ ลิตจากต่างประเทศ เครื่องสาอางที่
ฉลากแสดงหรือไม่แสดงเลขที่จดแจ้ง หรือแสดงเลขที่จด
แจ้งปลอม มีอตั ราการตรวจพบสารห้ามใช้ฯ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เครื่องสาอางนัน้ จะ
ขออนุ ญ าตผลิต และมีเ ลขที่ใ บรับ แจ้ง ถู ก ต้อ งแล้ว ก็ไ ม่
สามารถยืนยันหรือมันใจได้
่
ว่า เครื่องสาอางนัน้ ๆ จะมี
ความปลอดภัยจริง
เครื่องสาอางที่มคี ะแนนรวม  10 มีโอกาสพบ
สารห้ามใช้น้อย และเครือ่ งสาอางทีม่ คี ะแนน 15 มีโอกาส
พบสารห้ า มใช้ สู ง ผลการศึ ก ษานี้ ส ามารถน าไปใช้
ออกแบบเครื่องมือประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะพบสารห้ามใช้ท่ี
เป็ นอันตรายในเครือ่ งสาอางได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า เครื่องสาอางที่ฉลากไม่
ถูกต้อง มีโอกาสที่จะมีการใส่สารห้ามใช้ท่เี ป็ นอันตรายสูง
ถึงร้อยละ54.55 ดังนัน้ หากพบการจาหน่ ายเครื่องสาอางที่
ฉลากไม่ ถู ก ต้ อ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ค วรให้ ค าแนะน า
ผูป้ ระกอบการและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้ วยชุด
ทดสอบเบื้อ งต้น การให้ค วามรู้ผู้บ ริโ ภคในการเลือกซื้อ
เลือกใช้เครือ่ งสาอางก็เป็ นสิง่ สาคัญ
การศึก ษามีข้อ จ ากัด ในเรื่อ งความช านาญของ
ผูต้ รวจสารห้ามใช้ฯ ด้วยชุดทดสอบเบือ้ งต้นในระดับอาเภอ
และกรณี ต รวจพบสารห้า มใช้ฯ ควรส่ง วิเ คราะห์ต่ อ ทาง
ห้องปฏิบตั ิการเนื่องจากชุดทดสอบเบื้องต้นแต่ละชนิดมี
ข้อจากัดด้านความไวของชุดทดสอบข้อมูลในคู่มอื ของชุด
ทดสอบระบุ ว่า อาจมีส ารรบกวนการทดสอบ เช่ น สาร

antioxidant สามารถรบกวนการทดสอบไฮโดรควิโนนหรือ
ครีมไข่มุกทาให้สารเคมีทดสอบกรดเรทิโนอิกเปลีย่ นเป็ นสี
ชมพู แ ละอาจท าให้ผ ลการทดสอบคลาดเคลื่อ นได้ แต่
การศึกษาของวิสฐิ ศักดิ ์ วุฒอิ ดิเรกและคณะ พบว่า ครีมทา
หน้า 38 ตัวอย่างทีม่ ผี ลการตรวจด้วยชุดทดสอบสารปรอท
เบื้อ งต้น ว่ า มีก ารปนเปื้ อนนั น้ เมื่อ น ามาวิเ คราะห์ท าง
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารโดยวิ ธี FIAS (flow injection for atomic
spectroscopy) ร่ ว ม กั บ AAS ( atomic absorption
spectrometers) พบว่า ทุกตัวอย่างมีสารปรอทในปริมาณ
ทีส่ งู (10)
เครื่องสาอางที่ม ีฉลากไม่ถูกต้องถึงแม้จะแสดง
เลขที่ใ บรับ แจ้ ง บนฉลากก็ ไ ม่ ส ามารถรับ รองได้ ว่ า จะ
ปราศจากสารห้ามใช้ท่เี ป็ นอันตราย แสดงให้เห็นว่า การ
จดแจ้งรายละเอียดเครื่องสาอางก่อนการผลิตหรือนาเข้า
ไม่ ส ามารถรับ รองความปลอดภัย ของเครื่อ งส าอางได้
เนื่องจากขัน้ ตอนการอนุ ญาตไม่ตอ้ งมีผลการตรวจประเมิน
สถานที่หรือตัวผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิตบางรายจึงอาจลักลอบใส่
สารห้ามใช้หรือสารอื่น ๆ ที่เป็ นอันตรายได้หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งยั ง คงต้ อ งเฝ้ าระวั ง ความป ลอดภั ย ด้ า น
เครื่องสาอางอย่างต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายให้รดั กุม
และเข้มงวดมากขึน้
การวิจยั นี้ศกึ ษาเฉพาะตัวอย่างเครื่องสาอางที่ม ี
ฉลากไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย จึง ยัง ไม่ อ าจสรุ ป ได้ ว่ า
เครื่อ งส าอางที่ม ีฉ ลากถู ก ต้ อ งนั ้น จะมีค วามปลอดภัย
มากกว่าหรือไม่ ประเด็นนี้ ค วรได้ร บั การศึก ษาต่ อ ไปใน
อนาคต
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สุขภาพ (คคส.) และ วิทยาลัยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยา
และสุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย (วคบท.) ที่ ส นั บ สนุ น
ทุนการศึกษาวิจยั อีกทัง้ ขอบคุณคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ
ทุกท่านที่ได้ให้ความรูท้ างวิชาการ ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะ ใน
การจัดทาวิจยั ในครัง้ นี้จนลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

เอกสารอ้างอิ ง
1. Sukamolson S, Sriviriyanuparp W, Kulsomboon V.
Priority, prevalence and geographic distribution of

368

2.

3.

4.

5.

369

unsafe products in Thailand. Journal of Health
Systems Research 2016; 1: 65-79.
Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances.
Annual report of Bureau of Cosmetics and
Hazardous Substances in 2015. Department of
Medical Sciences. Ministry of Public Health; 2015.
Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances.
Annual report of Bureau of Cosmetics and
Hazardous Substances in 2016. Department of
Medical Sciences. Ministry of Public Health; 2016.
Boonprachom A, Yukittichai N, Ekkabut N,
Pongnimitprasert N, Nuntharatanapong N. Investigation of ammoniated mercury and hydroquinone
in whitening creams distributed in Amphur Muang
Nakhon Pathom province. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2013; 8: 1-8.
Klinsoonthorn N, Nutsatapana C, Khemthong T,
Mapradit P. Prohibited substances in acne melas-

ma whitening cosmetic products in lower central
provinces during 2010- 2013. FDA Journal 2013;
20: 28-36.
6. Cosmetic Act B.E. 2558. Royal Gazette No. 132,
Part 86A (Sep 8, 2015).
7. Public Health Ministerial Declaration in 2016 on
the name of the substances prohibited an
ingredient in cosmetics. Royal Gazette No. 133,
Part 114D special (May 17, 2016).
8. Public Health Ministerial Declaration in 2016 on
specification of cosmetics names banned for
manufacturing, import or sale. Royal Gazette No.
133, Part 72D special (March 28, 2016).
9. Wuttiadirek W, Pumket W. Study of mercury levels
in whitening creams distributed in Nakhonsawan
municipality area. Thai Bulletin of Pharmaceutical
Sciences.2013; 8: 1-8.

