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ที่มาของขาว
หนังสือพิมพไทยโพสตฉบับประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2541 ลงขาวในหัวขอขาว ''กลุมเน็ตตื่น
แชมพู-ยาสีฟน มีสารกอมะเร็ง'' วา ผูเลนอินเตอรเน็ตตื่นตระหนกกับขอมูลผานอินเตอรเน็ต ในหัว
ขอ ''Hot Mail'' กลาวถึงสารทําใหเกิดฟอง Sodium Laureth Sulfate (SLS) หรือ Sodium Dodecyl
Sulfate ที่ใชในแชมพูและยาสีฟนวาเปนสารสําคัญที่ทําใหเกิดมะเร็ง
ความสนใจจากประชาชน
กอนหนาที่จะเปนขาวไดมปี ระชาชนจํานวนมากโทรศัพทมาสอบถามกองควบคุมเครื่องสําอาง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอทราบขอเท็จจริง เนื่องจากทั้งยาสีฟนและแชมพูเปน
เครื่องสําอางที่ทุกคนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน สวนใหญเกรงวาจะเปนการสะสมปจจัยเสี่ยง
ในการเกิดมะเร็งซึ่งเปนโรคที่ทุกคนกลัว และพยายามลดปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของหรืออาจเปนสาเหตุ
ของมะเร็ง กองควบคุมเครื่องสําอางไดชี้แจงขอเท็จจริงกับผูสอบถามไปแลว แตเพื่อใหขอมูลที่
ประชาชนไดรับถูกตอง และไมเกิดความตื่นตระหนกจนเลิกใชยาสีฟนและแชมพูสระผม จึงขอนํา
เสนอขอเท็จจริงที่ตรวจสอบแลว ณ ที่นี่
ขอเท็จจริง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมเครื่องสําอางไดตรวจสอบขอมูลจากราย
ละเอียดของขาวแลว มีขอสรุปดังนี้ ชื่อของสารที่ปรากฏตามขาวมีความสับสนเล็กนอย กลาวคือ
สารที่กลาวถึงนาจะหมายถึงสารในกลุม surfactant จํานวน 3 ชนิด ไดแก
•
•

•

Sodium Lauryl Sulfate ชื่อยอที่นิยมใชกันทั่วไป คือ SLS
Sodium Laureth Sulfate หรือชื่อทางเคมีคือ Sodium Lauryl Ether Sulfate ชื่อยอที่นิยม
ใชกันทั่วไป คือ SLES
Sodium Dodecyl Sulfate ชื่อที่ถูกตองนาจะเปน Sodium Dodecylbenzene sulfonate

กองควบคุมเครื่องสําอางไดประสานกับนักขาวของหนังสือพิมพไทยโพสตเพื่อขอขอมูล Hot Mail
ที่เปนที่มาของขาว พบวาเจาของขอมูล คือ Michelle Hailey, Executive Secretary, University of

Pensylvania Health system, Office of Legal Affairs, Human Resource Department มีขอสังเกต
คือ ผูใหขอมูลไมนาจะเปนนักวิชาการ
จากการตรวจสอบขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อหาขอมูลที่คาดวานาจะเปนตนตอของขาว Hot Mail
จนถึงขาวในหนังสือพิมพไทยโพสตพบวาขอมูลปรากฏบนอินเตอรเน็ตในหัวขอเรื่องวา ''The 10
Most Unwanted Cosmetic Ingredients You Should Avoid''เปน ใสในน้ําและอาหารใหสัตว
ทดลองกิน รวมทั้งผลตอการใชกับผิว ไมพบวากอใหเกิดโรคมะเร็ง จาก US FDA Cosmetic
Handbook มีขอมูลที่กลาวถึง Nitrosamine และ 1,4-Dioxane ดังนี้
1. Nitrosamines เปนสารที่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็ง ในสหรัฐอเมริกามีการติดตาม
เรื่องนี้มาตั้งแตตนป ค.ศ. 1977 โอกาสที่จะเกิด Nitrosamines ในเครื่องสําอางคือ กรณีที่
ในสูตรมีสวนผสมของสารในกลุม amines หรือ amino derivatives (โดยเฉพาะสาร
diethanolamine หรือ triethanolamine) กับสารที่มีคุณสมบัติเปน Nitrosating agents ตัว
อยางเชน
2-bromo-2-nitropropane -1,3-diol หรือ 5-bromo-5-nitro-1,3 - dioxane
จะทําปฏิกิริยาเกิดสาร Nitrosamines ในชวงของการผลิตหรือชวงของการเก็บรักษา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 27)
พ.ศ. 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 กําหนดปริมาณสูง
สุดที่ใหใชและเงื่อนไขของการใชสาร 2-bromo-2-nitropropane - 1,3-diol และ 5-bromo5-nitro-1,3 - dioxane วาหามใชในผลิตภัณฑมี amines หรือ amides หรืออนุพันธองสาร
เหลานี้เปนสวนผสม เพื่อปองกันการเกิด Nitrosamines
2. สาร 1,4 Dioxane เปนสารปนเปอนที่อาจพบในสารทําความสะอาด สารที่ทําใหเกิดฟอง
emulsifiers และสารเคมีบางกลุม เชน PEG, Polyethylene, Polyethylene glycol แต
สามารถกําจัด 1,4 Dioxane ออกไปในระหวางการผลิตวัตถุดิบเหลานี้โดยใชระบบสูญ
ญากาศโดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายแตอยางใด ความเปนพิษของสารนี้คือ ในสัตว
ทดลองที่กินอาหารที่มีสารนี้อาจเกิดมะเร็งในตับและในโพรงจมูก และพบวาสาร 1,4
Dioxane สามารถซึมผานผิวหนังของคนและสัตวได แตการทดลองพบวา 1,4 Dioxane ที่
ทาลงบนผิวหนังจะระเหยออกไปจนไมเหลือปริมาณมากพอที่จะซึมผานผิวหนัง และมี
ขอสรุปวา โอกาสและปริมาณของ 1,4 Dioxane ที่จะพบปนเปอนอยูในเครื่องสําอาง
สําเร็จรูปที่มีการใชสารที่อาจมี 1,4 Dioxane ปนเปอนมีนอย

ขาวที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดขอคิดประการหนึ่งวา ทุกครั้งที่อานขอมูลในอินเตอรเน็ต ควรพิจารณา
ความนาเชื่อถือ หรือความเปนกลางของขอมุล ดวยการประเมิน Website ในอินเตอรเน็ต ตัวอยาง
เชน พิจารณาจากคํายอที่แสดงที่มาของขอมูลเพื่อประกอบความนาเชื่อถือของขอมูล เชน หากมีคํา
ยอ .com หรือ .co หรือถึงหนวยงานทางธุรกิจ หรือเอกชน ซึ่งอาจแฝงผลทางธุรกิจหรือเปนการ
โฆษณาผลิตภัณฑหรือ .gov หมายถึงหนวยงานของรัฐ เปนตน
เลือกซื้อและเลือกใชอยางไรใหปลอดภัย
จากขอเท็จจริงขางตน หลายทานอาจลดความกังวลลงไปไดบาง แตอยางไรก็ดีการซื้อและใชยาสี
ฟนและแชมพูสระผม ตองซื้อและใชอยางฉลาด อานฉลากภาษาไทยกอนซื้อทุกครั้ง โดยเฉพาะดู
วันเดือนปที่ผลิต หากผลิตมานานแลว เกาเกินไป เคมีภัณฑเปนสวนผสมอาจเสื่อมคุณภาพ หรือ
สลายตัวใหสารที่เปนอันตรายไดและสําหรับแชมพูซึ่งอาจมีการผลิตของปลอมออกขายในราคาถูก
วางเรขาย พึงหลีกเลี่ยง เพราะเสี่ยงมาก หากเกิดการแพระคายเคือง นอกจากจะเสียเงินคาแชมพู
เสียใจที่แพแลว อาจจะเดือดรอนเสียเงินซื้อวิกผมเพราะผมรวงมากก็ไดเพราะฉะนั้นตองซื้อจาก
แหลงที่เชื่อถือไดยอนกลับไดเมื่อมีปญหา ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการติด
ตามขอมูลและเฝาระวังความปลอดภัยของสารตางๆที่ใชในเครื่องสําอาง เปนภารกิจปกติอยูแลว
หากพบพิษภัยอันตรายจะมีการกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล หรือ การติดตามตรวจสอบเฝา
ระวัง เพื่อใหผูบริโภคที่ใชเครื่องสําอางไดรับความปลอดภัยตอไป
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