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1ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

 ลูกเหม็นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือไล่แมลง
ในบ้านเรอืน มกีารน�ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ในชีวติประจ�าวนัเป็นเวลา
นานหลายปีแล้ว ในประเทศไทย ลกูเหมน็มกีล่ินฉนุมาก ปัจจบัุนถูกจดัเป็น 
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
อยู่ในการก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ปัจจุบันลูกเหม็นรวมท้ังผลิตภัณฑ์ก้อนดับกลิ่นท่ีเก่ียวข้องได้รับอนุญาต
ให้จ�าหน่ายในท้องตลาด มีจ�านวนกว่า 27 รายการ โดยอยูใ่นรปูแบบหลากหลาย 
อาทิ ก้อนกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็ก ก้อนดับกลิ่นบรรจุในตลับ เป็นต้น 

2. มีสารเคมี อนัตรายอะไรอยู่ในลูกเหม็น
 ลูกเหม็นโดยทั่วไปมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ได้แก่ สารแนฟทาลีน (naphthalene) และสารพาราไดคลอโรเบนซีน 
(para-dichlorobenzene) สารเคมีเหล่านี้สามารถระเหิดเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 1 โครงสร้างและข้อมูลทางเคมีของสารแนฟทาลีน และสารพารา-ไดคลอโรเบนซีน

ลูกเหม็นสารเคมีอันตรายใกล้ตัวเรา สารกันเสียกลุ่มพาราเบนในเครื่องส�าอาง1 5
& สาระในฉบับ

ภญ.กิรณา รุณภัย
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารเคมี (IPCS)

                                       สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลูกเหม็นสารเคมีอันตรายใกล้ตัวเรา 

สารพารา-ไดคลอโรเบนซีน
(para-dichlorobenzene)

หมายเลข CAS : 106-46-7
น้ำาหนักโมเลกุล : 147 g/mol

สูตรเคมี : C6H4Cl2
ชื่ออื่น : 1,4-Dichlorobenzene, DCB 

สารแนฟทาลีน 
(naphthalene)

หมายเลข CAS: 91-20-3
น้ำาหนักโมเลกุล: 128.17 g/mol

สูตรเคมี: C10H8
ชื่ออื่น: tar camphor, white tar

1. ลูกเหม็น  คืออะไร?

?
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 สารเคมีอันตรายในลูกเหม็น ได้แก่ แนฟทาลีน และ 
พารา-ไดคลอโรเบนซีน สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง 
อาทิ การสูดหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตรายใน 
ลกูเหม็นเข้าไปผ่านทางเดินหายใจ การได้รับสารผ่านทางผวิหนงั
เมื่อสัมผัสลูกเหม็นโดยตรงหรือสัมผัสเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี 
สารอนัตรายในลกูเหมน็ตกค้างอยู ่สารยงัสามารถเข้าสูร่่างกายผ่าน
การรับประทานอาหารหรือน�้าที่ปนเปื้อน รวมถึงการเผลอรับ
ประทานลูกเหม็นโดยไม่ต้ังใจ เนื่องด้วยขนาดและรูปทรงของ
ลกูเหมน็ทีง่่ายต่อการกลนื โดยเฉพาะอย่างยิง่เด็กเลก็อาจเผลอ
กลืนกินเพราะนึกว่าเป็นลูกอม  

 รูปที่ 2 ช่องทางการรับสัมผัสสารแนฟทาลีนและ

           สารพารา-ไดคลอโรเบนซีนเข้าสู่ร่างกาย

 การได้รับสัมผัสสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายในลูกเหม็น
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนี้

 3.1) แนฟทาลีน (Naphthalene) 

 Naphthalene เป็นสารเคมีที่อันตรายมาก หากสูดดม
หรือได้รับไอระเหิดของลูกเหม็นที่มี Naphthalene เป็น      
ส่วนประกอบ อาจเกิดอาการปวดเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 
ระคายเคอืงต่อดวงตาและทางเดินหายใจ หากสมัผสัถกูผวิหนงั
อาจท�าให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ หรือเกิดผื่นแพ้ 
สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังและทางเดินหายใจได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ การได้รับสัมผัสสาร Naphthalene ยังอาจส่ง       

ตารางที่ 1 ตัวอย่างลูกเหม็นและผลิตภัณฑ์ก้อนดับกลิ่นที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาดประเทศไทย

3. ผลกระทบ ของลูกเหม็นต่อสุขภาพคืออะไร ?
ผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อตับและไต เมื่อเข้าสู ่ร ่างกาย              
Naphthalene จะถูกเปลี่ยนแปลงให ้กลายเป ็นสาร                     
alpha-naphthol ซ่ึงสามารถท�าให้เม็ดเลือดแดงถูกท�าลาย     
ไม่สามารถล�าเลียงออกซิเจนในเลือด และอาจเป็นสาเหตุของ
การเกิดภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะในทารก เด็ก สตรีมีครรภ์    
ผู้ที่มีภาวะระดับเม็ดเลือดแดงผิดปกติ หรือผู้ที่มีภาวะเซลล์   
เม็ดเลือดแดงที่แตกง่าย เช่น ผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมที่พร่อง
เอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency) 
 Naphthalene ยงัเป็นสารทีอ่าจก่อให้เกดิมะเรง็ได้ โดย
สถาบันการวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for           
Research on Cancer: IARC) ขององค์การอนามัยโลก           
ได้ท�าการศึกษาข้อมูลหลักฐานวิชาการในมนุษย์ สัตว์ทดลอง 
กลไกการออกฤทธ์ิของ Naphthalene และจัดกลุ่มให้สาร      
ดังกล่าวเป็นสารท่ีอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ในกลุ ่ม 2B      
(possibly carcinogenic to humans) ซึ่งหากได้รับสัมผัส 
สารในปริมาณหรอืระยะเวลาหนึง่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะก่อให้เกดิ
มะเร็งในคน 
 3.2) พารา-ไดคลอโรเบนซนี (Para-Dichlorobenzene)
 Para-Dichlorobenzene เป็นสารเคมทีีม่คีวามเป็นพิษ
น้อยกว่า naphthalene ไอระเหยของสารนี้ อาจก่อให้เกิด   
การระคายเคอืงต่อดวงตาและทางเดนิหายใจ รวมทัง้อาจท�าให้
เกดิอาการปวดหรอืเวยีนศรีษะอย่างฉบัพลนั หากผวิหนงัสัมผัส
สารดังกล่าวในลูกเหม็นเป็นเวลานาน ต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี อาจท�าอันตรายแก่ผิวหนัง
และเกิดการแสบร้อนที่ผิวหนัง สารดังกล่าวถูกจัดเป็นสาร        
ที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม 2B (เช่นเดียวกับ Naphtha-
lene) ทัง้นี ้การได้รบัสาร Para-Dichlorobenzene ในปรมิาณมาก 
อาจท�าอันตรายต่อตับ ไต รวมท้ังระบบประสาทส่วนกลางซึง่
อาจน�าไปสูก่ารเกดิอาการอ่อนแรง สัน่ ชาบริเวณมอืและขาตามมา 

ลูกเหม็นตรา A

กอนดับกลิ่นตรา B

กอนดับกลิ่นตรา C

สาร Naphthalene
โดยประมาณ  99 % w/w

ผลิตภัณฑ                                    สวนประกอบสำคัญ และปริมาณ 

สาร p - Dichlorobenzene
โดยประมาณ 99 % w/w

สาร p - Dichlorobenzene
โดยประมาณ  99 % w/w



“...วางลูกเหม็นไวในตูเสื้อผา เพื่อดับกลิ่น ดูดซับ
กลิ่นอันไมพึงประสงค 

ทำใหผาหอมนาใส ปองกันแมลงมากัดกินผา…”

เปนความเชื่อที่ผิด 

“...ใชงานลูกเหม็นภายนอกบานเรือน เพื่อไล งู กระรอก

 นกพิราบ และสัตวอื่นๆ…”

เปนความเชื่อที่ผิด 
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 ตารางที ่ 2 ข้อมลูความเป็นอนัตรายของสารแนฟทาลนี
และ สารพารา-ไดคลอโรเบนซนีตามระบบสากล GHS (อ้างองิ
จาก Annex VI ของกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจ�าแนก การตดิฉลาก 
และบรรจุภัณฑ์สารและสารผสมของสหภาพยุโรป)

ชื่อสารเคมี แนฟทาลีน
(naphthalene)

พารา-ไดคลอโรเบนซนี
(para-dichloroben-

zene)

รูปสัญลักษณ์    
แสดงความเป็น

อันตราย

ค�าสัญญาณ ระวัง ระวัง

ข้อความ         
แสดงความเป็น

อันตราย

อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
เป็นอันตราย       

เมื่อกลืนกินเข้าไป               
เป็นพิษร้ายแรงต่อ 

สิ่งมีชีวิตในน�้า
และมีผลกระทบ

ระยะยาว

อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ระคายเคืองต่อดวงตา

อย่างรุนแรง         
เป็นพิษร้ายแรงต่อ

สิ่งมีชีวิตในน�้า
และมีผลกระทบ

ระยะยาว

ตัวอย่างกรณีศึกษา
ผูบ้รโิภคเกดิการเจบ็ป่วยจากการได้รบัสมัผสัลกูเหมน็ในต่างประเทศ
 เป็นกรณีศึกษาเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ในปี 1982      
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease       
Control and Prevention – CDC) ได้เผยแพร่รายงานว่า  
หญิงสาววัย 26 ปีเกิดเจ็บป่วยด้วยอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ 
อาเจียน ซึ่งต่อมาได้ตรวจสอบที่อยู่อาศัยของหญิงดังกล่าว      
ซ่ึงเป็นอพาร์ตเมนต์ พบลูกเหมน็จ�านวนมากประมาณ 300 - 500 ลกู 
กระจายอยูท่ัว่บรเิวณ เช่น ในห้องครัว ห้องน่ังเล่น หญงิดงักล่าว
ให้ข้อมูลว่าสมาชิกในครอบครัวของเธอมีการใช้ลูกเหม็นเพื่อ
ควบคุมกล่ินและแมลงในบ้านมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว     
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่เก็บจากในอพาร์ตเมนต์ 
ตรวจพบระดับ naphthalene สูงถึง 20 ส่วนในล้านส่วน                 
(part per million: ppm) 
 หญิงสาวดังกล่าว ลูกสาวของเธอ รวมทั้งญาติอีก 7 คน 
ซ่ึงอาศัยอยู่ในบ้านหลังอื่นที่มีการใช้ลูกเหม็นอย่างกว้างขวาง
เช่นกัน ล้วนมีอาการและผลทางการแพทย์ท่ีเข้าได้กับการได้
รับสัมผัส naphthalene อาทิ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน    
ปวดท้อง ไม่สบายตัว รู้สึกสับสน โลหิตจาง และโรคทางไต      
ซ่ึงต่อมาเมือ่บคุคลเหล่านีไ้ด้เลกิใช้ลกูเหมน็ ผลปรากฏว่าอาการ
ปวดศรีษะ คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดเกรง็ช่องท้อง และไม่สบายตวั
ดังกล่าว ได้หายไปและไม่เกิดขึ้นอีก

 

  ไม่ควรวางลูกเหม็นไว้ในตู้เสื้อผ้า เพ่ือระงับกล่ินใน
เสือ้ผ้าหรอืป้องกนัแมลงกดัแทะ เนือ่งจากตู้เสือ้ผ้าเป็นพืน้ทีปิ่ด              
ไอระเหิดจากลูกเหม็นสามารถสะสมในตู้จนมีปริมาณระดับสูง 
และไออาจรัว่ไหลสูภ่ายนอกเมือ่เปิดตู ้ผูอ้ยูอ่าศยัและสตัว์เลีย้ง
มีโอกาสได้รับสัมผัสไอดังกล่าว หากได้รับติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน เกิดอันตรายต่อทางเดินหายใจรวมทั้งสุขภาพ 
นอกจากนี้ ไอระเหิดของลูกเหม็นยังหนักกว่าอากาศ อาจเกิด
การสะสมอยู ่ตามพื้นในบ้าน ท�าอันตรายต่อเด็กเล็กและ        
สัตว์เลี้ยงที่คลานอยู่ในบ้านได้

  ไม่ควรใช้ลูกเหม็นภายนอกบ้านเรือน เพ่ือไล่
กระรอก งู นกพิราบ และสัตว์อื่น เพราะตามกฎหมาย
ประเทศไทย ลูกเหม็นถูกจัดเป็นวัตถุอันตราย ที่ใช้ในการ
ป้องกัน ไล่ ก�าจัดแมลงหรือเพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่น         
ในบ้านเรือนเท่านัน้ การน�าลกูเหมน็ไปใช้งานภายนอกบ้านเรือน 
นอกจากเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์แล้ว ยังไม ่มี
ประสิทธิภาพท่ีจะไล่สัตว์ดังกล่าว ไอระเหิดของลูกเหม็นอาจ
ก่อให้เกดิอนัตรายต่อคนหรอืสตัว์ทีผ่่านไปมา อกีทัง้การใช้งาน
ลูกเหม็นนอกที่อยู่อาศัย เช่น ในสวน อาจท�าให้สารอันตราย  
ในลูกเหม็นเกิดการปนเปื้อนดิน น�้า และต้นไม้ได้อีกด้วย

4. อะไรคือ  ความเข้าใจผิดที่ผบบ่อย

?เกี่ยวกับลูกเหม็น
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 1) ไม่ควรเก็บรักษาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้รวมกับลูกเหม็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเด็กเล็กและทารก 
เน่ืองจากกลิ่นและไอระเหิดของลูกเหม็นอาจตกค้างอยู่บนเสื้อผ้า เมื่อเด็กน�ามาสวมใส่โดยที่ไม่ได้ซักอีกหรือไม่ได้ผึ่งลมก่อน      
อาจได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายในลูกเหม็นผ่านทางผิวหนัง ซึ่งเด็กเล็กและทารกเป็นวัยที่มีความเปราะบางทางสุขภาพมาก 
เพราะสามารถรับสมัผสัสารเคมอีนัตรายในลกูเหมน็ได้ในระดบัสูง ในขณะทีส่ามารถขจดัพษิออกจากร่างกายได้น้อยกว่าเดก็โตหรอืผูใ้หญ่   
 2) กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องเก็บรักษาเสื้อผ้าเครื่องนุ ่งห่มไว้รวมกับลูกเหม็น ควรน�าไปผึ่งลมนอกบ้าน และ                          
ซักท�าความสะอาด เพื่อก�าจัดกลิ่นของลูกเหม็น ก่อนน�ามาสวมใส่
 3) ควรเก็บลูกเหม็นในภาชนะท่ีปิดสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้ไอระเหิดของลูกเหม็นท่ีเป็นอันตรายรั่วไหลออกสู่ภายนอก       
รวมทัง้ควรเก็บลกูเหม็นให้พ้นมือเด็ก
 4) หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรมของเลือด เช่น             
โรค G6PD ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลูกเหม็นที่มีแนฟทาลีนเป็นส่วนประกอบ

5. ใช้งาน  ลูกเหม็นอย่างไรให้ปลอดภัย?

1.  Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Naphthalene. Public Health Service. U.S. Department   
 of Health and Human Services. 2005. 
2.  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ระบบตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ [อินเตอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 1 มิ.ย. 2564].          
 ที่มา: https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx
3.  Centers for Disease Control and Prevention. Illness Associated with Exposure to Naphthalene in Mothballs – Indiana.   
 Morbidity and Mortality Weekly Report 1983; 32(2); 34-5.
4.   International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.        
 IARC Press 2002; 82; 367-435. 
5.  U.S. Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System (IRIS) on 1,4-Dichlorobenzene. National        
 Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development, Washington, DC. 1999. 
6.  Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for 1,4-Dichlorobenzene. Public Health 
 Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. 1998.
7.  European Chemicals Agency. Table of harmonised entries in Annex VI to CLP [Internet]. [cited 1 June 2021]. Available   
 from: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp

เอกสารอ้างอิง
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สารกันเสียกลุ่มพาราเบนในเครื่องส�าอาง
ดร. ศิริพร  ทองประกายแสง

สำานักเครื่องสำาอางและวัตถุอันตราย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลิตภัณฑ์  ประเภทไหนบ้างที่มีพาราเบน

 พาราเบนถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง รวมถึงอาหารและยา ในเครื่องส�าอางพบการใช้ใน      

ครมีบ�ารงุผวิ ครมีกันแดด โลชัน่ แชมพ ูผลติภณัฑ์ระงบักลิน่กาย รวมถึงผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย จากผลการตรวจวเิคราะห์ 

ในห้องปฏิบัติการ ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561         

ได้ด�าเนินการส�ารวจและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางที่จ�าหน่ายในท้องตลาด โดยสุ่มเก็บจากร้านค้าปลีก ค้าส่ง        

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จ�านวน 331 ตัวอย่าง จ�าแนกเป็น 8 ประเภท 

ได้แก่ ครีมทาหน้า (58)  โลชั่น (59) ครีมรองพื้น (40) ลิปสติก (58) อายไลเนอร์ (32) บรัชออน (24) ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 

(33) และทิชชู่เปียก (27)  ตรวจพบสารกลุ่มพาราเบนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกประเภท จ�านวน 156 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47) 

พาราเบนคืออะไร  
ท�าไมเครื่องส�าอางต้องใช้พาราเบน
 พาราเบน เป็นกลุม่สารเคมทีีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของจลุนิทรย์ีอย่างแบคทเีรยีและเชือ้ราได้ด ีและราคาถกู จึงนยิม
ใช้เป็นสารกนัเสยีในขบวนการผลติเครือ่งส�าอางหลายประเภท    
โดยทั่วไปผู้ผลิตมักใช้พาราเบนร่วมกันหลายชนิดในผลิตภัณฑ์     

OH
RO

O

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ครอบคลุม พาราเบนท่ีนิยมใช้ได้แก่ methylparaben ethylparaben         
propylparaben และ butylparaben นอกจากนี้ มักใช้ร่วมกับสารกันเสียชนิดอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์เดียวกันอีกด้วย

รูปที่ 1 : สูตรโครงสร้างของพาราเบน

Paraben
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มีพาราเบน  ชนิดใดบ้างในเครื่องส�าอาง
 พาราเบนที่ใช้ในเครื่องส�าอาง ได้แก่ methylparaben ethylparaben propylparaben และ butylparaben ทั้งนี้

จากผลการตรวจวิเคราะห์เครื่องส�าอางทั้ง 8 ประเภท พบพาราเบนชนิดที่มีการใช้มากที่สุดคือ methylparaben รองลงมาคือ 

propylparaben, ethylparaben และ butylparaben ซึง่ปรมิาณการใช้มคีวามหลากหลายตามสูตรต�ารบัของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

อยู่ในช่วง 0.002 – 0.444 % w/w รูปแบบการใช้ที่พบที่สุดคือ การผสม 2 ชนิด ของ methylparaben กับ propylparaben

      ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห์รูปแบบการใช้พาราเบนในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

รูปที่ 2 : ผลการวิเคราะห์พาราเบนในเครื่องส�าอางประเภทต่างๆ
ข้อมูลจาก: เอกสารการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562. นางสาวศิริพร ทองประกายแสง.                
               การส�ารวจสารกันเสียชนิดพาราเบนในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง (Surveillance to parabens preservative in cosmetic products).        

Sum

6

8

8

4

1

0

1

3

25

24

10

2

15

10

7

2

7

3

5

0

1

0

0

0

0

2

1

6

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

1

0

38

40

24

12

18

10

9

5

Single Blend 2 Blend 3 Blend 4 Blend 5 Sum 

Cream

Lotion

Foundation

Lipstick

Eyeliner

Blusher

Deodorant

Wet WipeWet Wipe

31 95 16 9 5 156
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พาราเบน เป็นอันตรายหรือไม่
 พาราเบนเป็นสารที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายประเภท แต่การใช้ในปริมาณสูง 

ในระยะเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากพาราเบนเป็นสารกลุ่ม Endocrine disruptors หมายถึง การได้รับ

ในปริมาณและช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการท�างานในหลายๆ ส่วนของร่างกายที่อาศัย

การท�างานของฮอร์โมนเป็นหลัก เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการของเด็กในครรภ์ ระบบสมอง นอกจากนี้ ยังพบ

ข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงถงึการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม เป็นต้น อย่างไรกต็าม ข้อมลูเหล่านีย้งัมข้ีอจ�ากัด มข้ีอโต้แย้ง 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นในการน�ามาใช้จึงต้องประเมินความเสี่ยงและก�าหนดปริมาณตามที่กฎหมายก�าหนด 

ข้อก�าหนดทางกฎหมาย
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(1) ล�าดับที่ 1383 ก�าหนดให้ isopropylparaben และล�าดับท่ี 1384 ก�าหนดให้ 

isobutylparaben เป็นวตัถุห้ามใช้ในการผลติเครือ่งส�าอาง 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(2) ก�าหนดให้สารกลุ่มพาราเบนล�าดับที่ 10 ในกลุ่มของ ethylparaben และหรือ         

methylparaben เป็นวัตถุกันเสียที่มีความเข้มข้นสูงสุดในเครื่องส�าอางพร้อมใช้ร้อยละ 0.4 (ค�านวณในรูปกรดเมื่อใช้เอสเทอร์    

ชนิดเดียว) และร้อยละ 0.8 (ค�านวณในรูปกรดเมื่อใช้เอสเทอร์หลายชนิด) และสารกลุ่มพาราเบนล�าดับท่ี 10a ในกลุ่มของ                 

propylparaben และหรอื butylparaben เป็นวตัถกัุนเสยีทีม่คีวามเข้มข้นสงูสดุในเครือ่งส�าอางพร้อมใช้ร้อยละ 0.14 (ค�านวณ  

ในรปูกรดเมือ่ใช้เอสเทอร์ชนิดเดียว) และร้อยละ 0.18 (ค�านวณในรปูกรดเม่ือใช้เอสเทอร์หลายชนดิ) แต่ห้ามใช้ในผลติภณัฑ์ทีใ่ช้แล้ว 

ไม่ต้องล้างออก และในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบริเวณที่สัมผัสผ้าอ้อมส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี 

ตารางที่ 2 : การควบคุมตามกฎหมายของประเทศไทย

Paraben ความเข้มข้นสูงสุดในเครื่องส�าอางพร้อมใช้
(W/W)

เงื่อนไข

Methylparaben 0.4 % (ค�านวณในรูปกรดเมื่อใช้ ester ชนิดเดียว)
0.8 % (ค�านวณในรูปกรดเมื่อใช้ ester หลายชนิด)

-

Ethylparaben

Propylparaben 0.14 % (ค�านวณในรูปกรดเมื่อใช้ ester ชนิดเดียว)
0.8 % (ค�านวณในรูปกรดเมื่อใช้ ester หลายชนิด)

ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบริเวณที่
สัมผัสผ้าอ้อมส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออกButylparaben

Isopropylparaben
ห้ามใช้

Isobutylparaben

ผลิตภัณฑ ์เครื่องส�าอางที่วางจ�าหน่ายในท้องตลาด 
มีความปลอดภัยหรือไม่
 จากผลการส�ารวจล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ยังพบสารพาราเบนห้ามใช้ ร้อยละ 12 (19 ตัวอย่างจาก 156 ตัวอย่างที่ใช้

พาราเบน) ได้แก่ ชนิด isopropylparaben และ isobutylparaben ในผลิตภัณฑ์โลชั่น อายไลเนอร์ ครีมบ�ารุง ครีมรองพื้น 

และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น เข้าข่ายเครื่องส�าอางห้ามใช้
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ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 2590 7289  0 2590 7287

ipcs_fda@fda.moph.go.th

http://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ คำาถาม บอกรับเป็นสมาชิก หรือยืมเอกสารที่
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม

นพ. สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ภญ. วารีรัตน์  เลิศนที      ภญ. เยาวเรศ อุปมายันต์

ภญ.ดร. ออรัศ คงพานิช     ภญ. พิชญา เอี่ยมส�าอางค์

ภญ. กิรณา รุณภัย  ภญ. วีรญา ปัญญาประพากร 

  

คณะบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดท�า

 กรณผีลติภัณฑ์ทีใ่ช้พาราเบนชนิดควบคมุปรมิาณน้ัน กฎหมายก�าหนดในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัดงันี ้ส�าหรบั methylparaben   
และ ethylparaben ก�าหนดปรมิาณสูงสดุโดยค�านวณในรูปกรดส�าหรับเอสเทอร์ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกัน คือ 0.4 และ 
0.8 % w/w ตามล�าดบั ผลการวเิคราะห์ไม่พบผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณสารทัง้สองชนดิรวมกนัเกนิค่าทีก่ฎหมายก�าหนด แต่ส�าหรบั
ชนิด propylparaben และ  butylparaben นั้น กฎหมายก�าหนดปริมาณสูงสุดไว้ที่ 0.14 % w/w ในรูปกรดที่อาจใช้เพียง   
สารเดยีวหรอืผสมรวมกนันัน้ จากผลการวเิคราะห์พบผลติภณัฑ์มสีาร propylparaben เกนิปรมิาณทีก่ฎหมายก�าหนดจ�านวน 8 ตวัอย่าง 
คดิเป็นร้อยละ 5 (8 ตวัอย่างจาก 156 ตวัอย่างทีใ่ช้พาราเบน) โดยพบในผลติภณัฑ์ครมี (3) ลปิสตกิ (2) ครมีรองพืน้ (2) และ โลชัน่ (1) 

สรุป
 ผู้บริโภคยังมีโอกาสได้รับสารพาราเบนจากเครื่องส�าอางในท้องตลาดท่ีไม่ได้มาตรฐาน ท้ังนี้ ความเสี่ยงต่อการได้รับ
สมัผสัสารพาราเบนชนดิห้ามใช้และปรมิาณพาราเบนทีเ่กินเกณฑ์กฎหมายก�าหนดนี ้ ขึน้อยูก่บัปรมิาณการใช้ และลกัษณะการใช้ 
ของผูบ้รโิภคแต่ละคน จงึควรมกีารประเมนิความเสีย่งร่วมกบัโอกาสในการรบัสมัผสัจากการใช้ผลติภัณฑ์สขุภาพอืน่ๆ ในชวิีตประจ�าวนั 
ด้วยเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นข้อมูลที่สะท้อนความจริงมากท่ีสุด และโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กและสตรีมีครรภ์ 
ควรหลกีเลีย่งผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนผสมของสารกลุม่พาราเบน ซึง่ผลของพาราเบนในผลติภณัฑ์ต่อกลุม่เสีย่งเหล่านีค้วรได้มกีารศกึษา 
และเฝ้าระวังอย่างจริงจังต่อไป
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