
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑยอมผมชนิดถาวร  
 

1. ขาว 
หากใชยายอมผมชนิดถาวรบอยๆเปนระยะเวลายาวนาน อาจทําใหโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งของระบบน้ําเหลือง (Non-Hodgkin lymphoma)และ

มะเร็งกระเพาะปสสาวะเพิ่มขึ้น  

2. ขอเท็จจริง  

2.1 จากการศึกษาของ Yale University โดยคณะของ Dr.Tongzhang Zheng พบวาผูหญิงท่ีใชยอมผมชนิดถาวรที่ผลิตกอนป 
พ.ศ.2523 จะเกิดมะเร็งของระบบน้ําเหลืองชนิด Non-Hodgkin lymphoma มากกวาผูหญิงท่ีไมเคยยอมผมหรือผูใชยายอมผมท่ีผลิตหลังป พ.ศ.2523 ถึง 
30% เนื่องจากยายอมผมท่ีผลิตกอนป พ.ศ.2523 จะมีสารอันตรายที่ทําใหเกิดมะเร็งในหนู และความเขมขนของของสารเหลานี้สูงมากในยายอมผมสีเขม หลังจากป 
พ.ศ.2523 จึงไดมีการเปลี่ยนสูตรของยายอมผม โดยไดนําสารกอมะเร็งหลายตัวออกจากสูตรยายอมผมเหลานี้ สําหรับสีของยายอมผมถาวรก็มีสวนเกี่ยวของกับการเกิด
มะเร็งดังกลาว โดยที่การใชยายอมผมถาวรชนิดสีเขมจะมีความเสี่ยงกวาชนิดสีออน ผูหญิงท่ีใชยายอมผมสีเขม เชน สีแดง สีน้ําตาล หรือสีดํา เปนเวลานานกวา 25 ปจะเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งของระบบน้ําเหลืองชนิด Non-Hodgkin lymphoma เปน 2 เทา แตในผูหญิงท่ีใชยายอมผมสีออน เชน สีบลอนด (Blond) จะไม
เพิ่มความเสี่ยงนี้ แตมีขอโตแยงวาผูท่ีใชยายอมผมหลังป พ.ศ.2523 อาจใชยายอมผมเปนระยะเวลาไมนานพอที่จะสังเกตพบมะเร็ง และ Eugenia Calle จาก 
American Cancer Society กลาววายังไมอาจสรุปไดวาการเพิ่มขึ้นของโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของระบบน้ําเหลืองชนิด Non-Hodgkin 
lymphoma จะเกี่ยวของกับการใชยายอมผมชนิดถาวร เพราะขอมูลยังไมเพียงพอ ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป  

2.2 จากการศึกษาของนักวิจัยชื่อ Gago - Dominguez จาก University of Southern California School of 
Medicine อธิบายวาเมื่อเรายอมผมจะมีสาร Arylamines ปริมาณเล็กนอย ถูกดูดซึมผานผิว และสารบางอยางในยายอมผมชนิดถาวรอาจทําให Arylamines 
ถูกดูดซึมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใชยายอมผมชนิดชั่วคราว (temporary hair colors) และชนิดก่ึงถาวร (semi-permanent dye) ซึ่งกอนท่ี 
Arylamines จะถูกขับออก ทางปสสาวะ จะตองใชเอ็นไซม เปลี่ยน Arylamines ใหอยูในรูปท่ีไมอันตรายกอน โดยที่ พันธุกรรมเปนตัวกําหนดความเร็วของการ
กําจัดสารนี้ หากเปนคนที่มียีนกําจัดสารนี้จากรางกายไดชา (slow version) ทําใหการเปลี่ยนสาร Arylaminesใหเปนสารที่ไมเปนอันตรายทําไดชาดวย จึงเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของกระเพาะปสสาวะ โดยเฉพาะอยางย่ิงหากใชยายอมผม ชนิดถาวรบอยๆติดตอกันเปนเวลานาน  

2.3 จากการศึกษาของ University of Southern California พบวาผูหญิงท่ีใชยายอมผมชนิดถาวร อยางนอยเปนเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป มี
โอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะเปน 2 เทาของคนที่ไมใช สําหรับคนที่ใชยายอมผมชนิดถาวรเปนประจําทุกเดือนหรือบอยกวานั้น เปนเวลาตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 
มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะเปน 3 เทา ของคนที่ไมใช แมวาไดมีการปรับคาสําหรับรายท่ีสูบบุหร่ีแลว สวนชางตัดผมและชางเสริมสวยซึ่งสัมผัสยายอมผม
ชนิดถาวรก็มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งชนิดนี้ดวย แตไมพบวาความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อใชยายอมผมชนิดชั่วคราว (temporary hair colors)และชนิดก่ึง
ถาวร(semi-permanent dye)  

จากขอมูลท้ังหมดสรุปไดวา การเกิดมะเร็งของระบบตอมน้ําเหลือง (Non-Hodgkin lymphoma)อาจเกี่ยวของกับการใชยายอมผมชนิดถาวรโดยหาก
เร่ิมใชกอนป พ.ศ2523 สูตรของยายอมผมเหลานี้มีสารกอมะเร็งในสัตวทดลอง โดยที่หลังจากป พ.ศ.2523 มีการเปลี่ยนสูตรยายอมผมโดยเอาสารบางตัวท่ีเปนสารกอ
มะเร็งออกไป สีของยายอมผมก็มีสวนสําคัญ หากเปนสีเขมจะมีความเขมขนของสารกอมะเร็งมากกวาชนิดสีออน สําหรับความสัมพันธระหวางยายอมผมชนิดถาวรที่ผลิตหลัง
ป พ.ศ.2523 กับการเกิดมะเร็งของระบบตอมน้ําเหลือง ยังไมสามารถสรุปได เพราะระยะเวลาที่ใชยายอมผมชนิดถาวรที่ผลิตหลังป พ.ศ.2523 อาจนอยไปท่ีจะสังเกต
พบมะเร็งดังกลาว ซึ่งตองศึกษาขอมูลตอไป สําหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งกระเพาะปสสาวะที่เพิ่มข้ึนของ ผูหญิงอาจมีความสัมพันธกับการใชยา
ยอมผมชนิดถาวรเปนประจํา และใชติดตอกันเปนเวลานานก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งดังกลาว ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับชนิดของยีนของบุคคลนั้นท่ีใชในขบวนการกําจัดสาร 
Arylamines ซึ่งอยูในยายอมผม โดยยายอมผมชนิดถาวรจะมีสารบางอยางท่ีทําใหการดูดซึม Arylamines เพิ่มขึ้น หากบุคคลนั้นมียีนท่ีเปนชนิดท่ีกําจัดสารดัง
กลาวไดชา (slow version) ทําใหการกําจัด Arylamines ทําไดชา จะมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งกระเพาะปสสาวะสูงขึ้นดวย ดังนั้นผูบริโภคควรระมัดระวัง
ในการใชยายอมผมชนิดถาวร โดยใชใหถูกวิธีและไมใชบอยๆหรือใชติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน นอกจาก ผูใชยายอมผมตองระมัดระวังแลว ชางตัดผมและชางเสริมสวยที่
ตองสัมผัสกับยายอมผมชนิดถาวรเปนประจําก็ตองระมัดระวังดวยเชนกัน สําหรับการใชยายอมชนิดช่ัวคราว (temporary hair colors) และ ชนิดก่ึงถาวร 
(semi-permanent dye) ไมพบความเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปสสาวะ  

3. ใชยายอมผมอยางไรจึงจะปลอดภัย  

ควรเลือกใชผลิตภัณฑยอมผมชนิดชั่วคราว (temporary hair colors) และ ชนิดก่ึงถาวร (semi-permanent dye) จะปลอดภัยกวาการใชยา
ยอมผมชนิดถาวร สําหรับยายอมผมชนิดถาวร ท้ังท่ีเปล่ียนสีผมไดทันทีหรือคอยๆเปลี่ยนสีผมใหเปนสีดําก็ตาม เปนเคร่ืองสําอางที่สารสําคัญมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 
ดังนั้นจึงจัดเปนเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ การเลือกซื้อตองสังเกตที่ฉลากภาษาไทย จะตองมีรายละเอียดครบถวน ไดแก ชื่อ , ประเภทของเครื่องสําอาง , ชื่อสวนประกอบ
สําคญั, ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิต, วันเดือนปท่ีผลิต, วิธีใช ปริมาณสุทธิ และมีเลขทะเบียนในกรอบเครื่องหมาย อย. ท้ังนี้ควรประวิงการเริ่มใชใหชาที่สุด เชน ใชเม่ือผมเร่ิมหงอก 
และไมใชบอย และไมใชติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้สิ่งสําคัญในการใชยายอมผมคือขอระวังในการใช ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

3.1 ควรทดสอบการแพกอนใช ดวยการเตรียมผลิตภัณฑในลักษณะที่จะใชจริง เชน ผสมครีมยอมและน้ํายาผสมในขนาดเทาๆกัน ปายลงบนทองแขนดาน
ในหรือหลังติ่งหู ท้ิงไว 24-48 ชั่วโมง หากมีอาการผิดปกติใดๆเกิดขึ้น แสดงวาไมควรใชผลิตภัณฑนั้น  



3.2 เพื่อปองกันมิใหสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูรางกาย หามใชเมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอก เปนแผลหรือโรคผิวหนัง รวมท้ังไมควรเกาศีรษะอยางแรงขณะสระผม  

3.3 ไมปลอยใหสียอมผมอยูบนศีรษะนานเกินความจําเปน  

3.4 หลังจากใชยายอมผมแลวใหสระผมใหสะอาด  

3.5 ใสถุงมือเมื่อจะยอมผม  

3.6 ปฏิบัติตามวิธีใชบนภาชนะบรรจุอยางเครงครัด  

3.7 หามผสมยายอมผมตางชนิดเขาดวยกัน เพราะอาจเพิ่มอันตรายจากการใชได  

3.8 หากใชแลวมีความผิดปกติเกิดขึ้นแมเพียงเล็กนอย เชน แสบ รอน แดง คันยุบยิบ ไมวาจะเกิดขึ้นเมื่อใชคร้ังแรก หรือเคยใชมาระยะหนึ่งแลวก็ตาม ตอง
หยุดใชทันที แลวลางออกดวยน้ํา ถาอาการยังไมดีขึ้น ควรปรึกษาแพทยโดยนําฉลาก ซอง กลองของผลิตภัณฑท่ีใชไปใหแพทยดูดวย  

ท้ังนี้เนื่องจากเครื่องสําอางกลุมนี้จะกอใหเกิดอันตรายตอดวงตาไดอยางรายแรง ถึงขั้นตาบอดไดทีเดียวประกอบกบับริเวณท่ีใช คือ เสนผมและหนังศีรษะ ซึ่งใกลดวง
ตา จึงตองระวังอยางย่ิง มิใหกระเด็นเขาตา รวมท้ังหามนําไปใชยอมยอมขนคิ้วหรือขนตาดวย  

กลุมควบคุมเคร่ืองสําอาง 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอาง 
วันท่ี 3 มีนาคม 2547  

เอกสารอางอิง  

1. อานรายละเอียดไดท่ี URL: http://www.cancer.org 
2. อานรายละเอียดไดท่ี URL: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/cos-818.html 
3. อานรายละเอียดไดท่ี URL: http://usc.edu/hscweekly/detail.php?recordnum=8003 
4. อานรายละเอียดไดท่ี URL: http://www.cancerhelp.org.uk/hep/default.asp?page=4124 
5. อานรายละเอียดไดท่ี URL: http://www.fda.moph.go.th/hotline.asp
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