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1ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกำรสอบสวนโรคพิษสำรเคมี
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

สัก: ควำมสวยงำม Vs. ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ
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ดร. นลินี ศรีพวง 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค

 ในชีวติประจ�ำวนั มนษุย์เรามโีอกาสเสีย่งต่อการได้รบัสมัผสั
สิง่คกุคามสขุภาพสขุภาพ (Health Hazards) หลายชนดิ ท่ีส�าคญั
ได้แก่ แสงจ้า เสยีงดงั ความร้อน ความเยน็ ความกดดนับรรยากาศ    
ทีเ่ปลีย่นแปลง เชือ้โรค และสารเคม ีในกรณขีองสารเคมีนัน้ มนษุย์      
มีโอกาสได้รับสัมผัสสารเคมีทั้งจากการประกอบอาชีพและ                      
จากสิง่แวดล้อม ดังน้ัน จึงมโีอกาสเส่ียงต่อการได้รบัสัมผสัสารเคมี
มากกว่าหนึ่งชนิดเข้าสู่ร่างกาย และความเป็นพิษของสารเคมี                  
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ซ่ึงมีผลต่อ         
การสอบสวนโรคพษิสารเคม ีดงัจะกล่าวโดยสงัเขปต่อไปนี้ ที่มา: https://www.google.com/

 ในการสอบสวนโรคพษิสารเคมจีากการประกอบอาชพีและจากสิง่แวดล้อมนัน้ จ�าเป็นต้องทราบถงึแหล่งทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการได้
รับสมัผสัสารเคมจีากการท�างานและจากสิง่แวดล้อม และจ�าเป็นต้องทราบถึงประเภทของสารเคม ีซ่ึงสารเคมอีาจจ�าแนกประเภทออก
เป็นกลุม่ใหญ่ๆ ได้ 6 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่โลหะหนกั (Heavy Metals) 2) กลุม่สารประกอบอนิทรย์ีระเหย (Volatile Organic Compounds: 
VOCs) หรอืสารท�าละลายอนิทรย์ี (Organic Solvents) มกันยิมเรยีกว่า “สารอนิทรย์ีระเหยง่าย” 3) สารเคมกี�าจัดศตัรพูชืและสัตว์ 
(Pesticides) มกันยิมเรยีกสัน้ๆ ว่า “สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื” 4) กลุม่สารกัดกร่อน (Corrosive) ได้แก่ กรด ด่าง และสารเคมท่ีีมฤีทธ์ิเป็น 
กรดหรอืด่าง 5) กลุม่สารเคมทีีเ่ป็นเส้นใย เช่น เส้นใยแร่ใยหนิ (Asbestos) เส้นใยป่าน เส้นใยปอ เส้นใยลนินิ เป็นต้น และ 6)  กลุ่มสาร
เคมทีีเ่ป็นฝุน่ละอองขนาดเลก็ เช่น ฝุน่ซลิกิา ฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM

10
) ฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 2.5  ไมครอน (PM

2.5
) 

เป็นต้น ส่วนกรณขีองวสัดกุมัมนัตรงัส ี(Radioactive Materials) นัน้เป็นธาตหุรือสารประกอบท่ีมกัจัดเป็นกลุม่พเิศษ และหลายองค์กร
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศได้จ�าแนกสารกลุม่นีอ้อกไปต่างหาก โดยเรยีกว่า “กลุม่วัสดกัุมมนัตรงัส”ี        

1. ปัจจัยด้านแหล่งของการได้รับสัมผัสสารเคมีและประเภทของสารเคมีที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสในการท�างาน
    หรือในสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับกำรสอบสวนโรคพิษสำรเคมี

จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม  

 รูปที่ 1 การได้รับเคมีจากการประกอบอาชีพ

& สำระในฉบับ
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3. ปัจจัยส่วนบุคคล

 สารเคมมีากกว่าสองชนดิ จะเกดิผลร่วมฤทธิ ์(Combined 
Effects) ซึง่อาจเสรมิฤทธิก์นัให้เกดิความเป็นพษิมากขึน้ หรอือาจ
ต้านฤทธิก์นัท�าให้มคีวามเป็นพษิน้อยลงหรือไม่เกดิพษิ ซ่ึงมผีลต่อ
การสอบสวนโรคพษิสารเคมเีนือ่งจากอาจไม่ใช่เกดิจากสารเคมี
เพยีงชนิดเดยีวตามทีส่งสยั ตวัอย่างเช่น มรีายงานการวจิยัว่า      
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชประเภทสารเคมีก�าจัดแมลง สารเคมี        
ก�าจัดวัชพืชมีโลหะหนักบางชนิด และสารท�าละลายอินทรีย์                    
บางชนิด เมื่อใช้ร่วมกันอาจมีผลเสริมฤทธิ์กัน แบบทวีคูณ          
(Synergistic Effect) นอกจากนี้ สารท�าละลายอินทรีย์เป็น   
สารท่ีระเหยง่ายจึงมีโอกาสสูงในการแพร่กระจายไปได้ไกล         
ตามกระแสลม จึงอาจพบผู้ที่เป็นโรคพิษสารท�าละลายอนิทรีย์
นอกพืน้ทีท่ีก่ารใช้หรอืมกีารผลติ เป็นต้น

 
 
 ปัจจยัส่วนบคุคลทีส่�าคญัได้แก่ เพศ อาย ุยา และอาหาร     
ทีร่บัประทาน ภมูลิ�าเนาเดมิ ทีอ่ยูอ่าศยัปัจจบุนั อาชพีทีเ่คยท�า   
และอาชีพในปัจจุบัน เนื่องจากเพศและอายุมีผลต่อระบบ             
เมแทบอลซิมึ (Metabolism) ในการขจดัสารพษิออกจากร่างกาย 
ยาและอาหารบางชนิดมีผลท�าให้มีการขจัดสารเคมีออกจาก 
ร่างกายน้อยลง นอกจากนี้ ยาและอาหารบางชนิดอาจมีสาร                  
เมแทบอไลต์ (Metabolite) ที่คล้ายคลึงกับสารเมแทบอไลต์             
ทีต้่องการตรวจวิเคราะห์อีกด้วย ส่วนภูมิล�าเนาเดิม อาจอยู่   
ในถิ่นที่มีสารเคมีปนเปื้อนมาก ที่อยู่อาศัยปัจจุบันอาจอยู่ใน
แหล่งทีม่สีารเคม ี หรอือยูใ่กล้สถานทีท่ีม่สีารเคม ีอาชพีท่ีเคยท�า

อาจมกีารใช้สารเคม ีและอาชีพปัจจุบันอาจมีการใช้สารเคมีด้วย
เช่นกัน สภาวะการณ์เหล่านีม้ผีลท�าให้ระดบัความเข้มข้นของ     
สารเคมทีีส่งสยัน้ันมมีากขึน้ ดงันัน้การสอบสวนโรคจงึจ�าเป็นต้องมี
แบบส�ารวจหรอืแบบสมัภาษณ์เกบ็ข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคลนีด้้วย 
เพื่อช่วยในการแปลผลการตรวจร่างกายและการแปลผล                
การวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิาร

 การเลือกสิ่งส่งตรวจเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory) ในการพิสจูน์ทราบเหตอุนัสงสยัโรคพษิสารเคมี
นัน้ จ�าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) การเลอืกสิง่ส่งตรวจ
เพื่อพิสูจน์ทราบเหตุอันสงสัยโรคพิษสารเคมีจากการประกอบ
อาชพี กรณนีีต้้องส่งสิง่ส่งตรวจได้แก่ ตวัอย่างสิง่แวดล้อม (ดนิ   
น�้า หรืออากาศ ในสถานท่ีท�างาน) และตัวอย่างทางชีวภาพ      
ของคนงานหรือผู ้ประกอบอาชีพนั้นๆ และ 2) การเลือก              
สิ่งส่งตรวจเพ่ือพิสูจน์ทราบเหตุอันสงสัยโรคพิษสารเคมีจาก       
สิง่แวดล้อม กรณนีีต้้องส่งสิง่ส่งตรวจได้แก่ ตวัอย่างส่ิงแวดล้อม        
(ดนิ หรอื น�า้ หรอือากาศ จากสิง่แวดล้อมทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่กดิโรค) 
และตวัอย่างทางชีวภาพของประชาชนกลุม่เสีย่งหรอืประชาชนที่
เกิดความผดิปกติของร่างกายในพืน้ท่ีนัน้ๆ
 ท้ังนีภ้าชนะท่ีใช้เกบ็สิง่ส่งตรวจทางสิง่แวดล้อมและทาง
ชีวภาพต้องท�าด้วยวัสดุท่ีไม่ท�าปฏิกิริยากับสารเคมีตั้งต้นหรือ     
สารเมแทบอไลต์ และมฝีาปิดมิดชดิ ระหว่างการเกบ็และขนส่ง
ตวัอย่างหรอืสิง่ส่งตรวจนัน้ต้องเกบ็รักษาในอณุหภูมิท่ีไม่สงูหรอื   
ในอณุหภมูปิกต ิส่วนตวัอย่างทางชวีภาพทีเ่กบ็เพือ่ส่งตรวจสารเคมนีัน้ 
ต้องเกบ็รกัษาสิง่ส่งตรวจในอณุหภมูปิระมาณ 2 - 8 องศาเซลเซียส 
(อณุหภมูท่ีิเหมาะสมคอื  4 องศาเซลเซียส) และไม่ควรตัง้หรอืเกบ็
รกัษาอยูใ่นทีท่ีมี่แสงแดดส่องถงึ ถ้าเป็นตวัอย่างสิง่แวดล้อมท่ีเกบ็
สาร VOCs  ซ่ึงเป็นสารท่ีระเหยง่ายและไวไฟนัน้ควรเกบ็รกัษา      
สิง่ส่งตรวจในทีเ่ยน็ประมาณ 2 - 8 องศาเซลเซยีส (อณุหภมูทิี่      
เหมาะสมคอื 4 องศาเซลเซียส) และไม่ควรตัง้หรอืเก็บรกัษาอยูใ่น
ท่ีท่ีมแีสงแดดส่องถึง รวมท้ังไม่ควรอยูใ่กล้แหล่งความร้อนหรอื
ประกายไฟ นอกจากนีย้งัต้องมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบั      
ค่าครึง่ชีวติ (Half – Life) ของสารเคมชีนดิท่ีต้องการตรวจ เพราะ    
ถ้าสารเคมชีนดินัน้มค่ีาครึง่ชีวติสัน้ หมายความว่าสารเคมีชนดิน้ัน    
จะสลายตวัได้เรว็ จงึควรรบีเก็บตวัอย่างทางชีวภาพส่งตรวจ และ
ควรเร่งตรวจวเิคราะห์ อย่างไรก็ตาม การเก็บตวัอย่างทางชวีภาพ   
ต้องค�านงึถงึปัจจยัส่วนบคุคลตามข้อ 3 เพราะจะมผีลต่อปริมาณ
ของสารเคมตีัง้ต้นหรอืปรมิาณสารเมแทบอไลต์ท่ีตรวจพบ ดงันัน้
ก่อนการเกบ็ตัวอย่างทางชวีภาพ  จ�าเป็นต้องทราบว่าควรงดอาหาร
หรอืยาประเภทใดและเป็นเวลานานเท่าใดก่อนการเกบ็ตวัอย่าง  
ทางชีวภาพนัน้

 

2. ปัจจัยด้านฤทธิค์วามเป็นพษิของสารเคม ี(Chemical Toxicity) 

4. ปัจจัยด้านการเลือกเก็บสิ่งส่งตรวจ (Media) ที่เป็นตัวอย่าง         
    ทางชีวภาพไปยังห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 2 การได้รับสารเคมีจากสิ่งแวดล้อม
ที่มา: https://www.google.com/

ที่มา: https://www.freepik.com/free-photo
รูปที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคล
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 การวางแผนการเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจนัน้ควรประสานกบั
ห้องปฏบัิตกิารก่อนว่าห้องปฏิบตักิารนัน้ๆ สามารถตรวจวเิคราะห์
สารชนิดทีต้่องการให้ตรวจวเิคราะห์ได้หรอืไม่ และ ต้องเกบ็ตัวอย่าง
ปรมิาณเท่าใดจงึจะเพยีงพอส�าหรบัวธิวีเิคราะห์ของห้องปฏบิติัการนัน้ๆ

 

 เมื่อได้ผลวิเคราะห์ปริมาณหรือระดับความเข้มข้นของ     
สารเคมตีัง้ต้นหรือสารเมแทบอไลต์ในตวัอย่างชวีภาพแล้ว ต้องมกีารน�า
มาเปรยีบเทยีบกับค่าอ้างองิทีเ่ป็นค่ามาตรฐาน ส�าหรับการเฝ้าระวงั
สขุภาพและการวินิจฉยัโรคว่า ระดบัความเข้มข้นของสารท่ีตรวจ
วเิคราะห์ได้น้ันสูงเกนิกว่าค่าอ้างองิทีใ่ช้เป็นค่ามาตรฐานท่ีก�าหนด
หรือไม่ ถ้าเป็นโรคพิษสารเคมีจากการประกอบอาชีพนั้นจะมี        
ค่าอ้างองิของหลายหน่วยงาน เช่น ค่าอ้างองิส�าหรบัการเฝ้าระวงั     
การได้รบัสมัผสัสารเคม ี ของผูป้ระกอบอาชพีในสถานประกอบ
กิจการที่ก�าหนดโดยสมาคมนักสุขศาสตร์ภาครัฐแห่งประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists: ACGIH)  และค่าอ้างองิทางชวีภาพส�าหรบั
การเฝ้าระวังสุขภาพท่ีก�าหนด โดยหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 
ประกาศกรมควบคมุโรค เรือ่งข้อแนะน�าการเฝ้าระวงัสุขภาพจาก       
พิษสารเคมกีรณดีชันชีีว้ดั การได้รบั/สมัผสัสารเคมทีางชวีภาพ
ส�าหรบัผูป้ระกอบอาชพีส�าหรบัประเทศไทย และค่าอ้างองิทาง
ชวีภาพส�าหรบัการตรวจวนิจิฉยัโรคตามมาตรฐานการวินจิฉยัโรค
จากการท�างานของส�านกังานประกนัสงัคม เป็นต้น อย่างไรกต็ามกรณี
ของ ACGIH นั้นจะมีการระบุท้ังค่าอ้างอิงทางสภาพแวดล้อม       
การท�างานซ่ึงใช้เป็นค่าขีดจ�ากัดการได้รับสัมผัสสารเคมีใน
บรรยากาศการท�างาน (Occupational Exposure Limits: 
OELs) และค่าอ้างองิทางชวีภาพทีใ่ช้เป็นค่าขดีจ�ากดัการได้รบั
สมัผสัสารเคมใีนตวัอย่างทางชวีภาพ และมกีารปรับแก้ไขค่าขีดจ�ากดั 
ดงักล่าวรายปี ซ่ึงค่าของหน่วยงานต่างๆ ทีก่ล่าวถงึนีเ้หมาะส�าหรบั
การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชพี ส่วนค่าอ้างองิส�าหรบั
ตัวอย่างทางชวีภาพของประชาชนนัน้อาจ ใช้ค่าทีก่�าหนดโดยองค์การ
อนามยัโลก หรอืองค์กรต่างๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรบั ซึง่ค่าเฉลีย่สารเคมี
ของประชากรในพ้ืนทีก่เ็ป็นค่าทีใ่ช้อ้างองิได้ดเีพราะเป็นค่าอ้างองิ
เฉพาะของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมีบริบทการได้รับสัมผัส       
สารเคมแีตกต่างจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ อย่างไรกต็ามควรระบใุห้ทราบด้วย
ว่าเป็นการใช้ค่าอ้างอิงของหน่วยงานใด และเป็นค่าทีป่ระกาศ          
ออกมา เมือ่ปี พ.ศ. หรอืปี ค.ศ. ทีเ่ท่าไหร่ 
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สารเคมนีัน้จ�าเป็นต้องทราบข้อมลู ทัง้แหล่งก�าเนดิสารเคมทีีเ่กีย่วข้อง
กบักรณทีีเ่ป็นเหตอุนัสงสยั ชนดิของสารเคมีทีม่โีอกาสเส่ียงต่อ   
การได้รบัสมัผสั และผลวเิคราะห์สารเคมทีัง้จากตวัอย่างสิง่แวดล้อม
และจากตวัอย่างชวีภาพ และข้อส�าคญัพงึตระหนกัว่าสาเหตขุอง
การเกิดโรคพษิสารเคมีอาจไม่ใช่สารเคมท่ีีเป็นเหตอุนัสงสยัเพยีง
ชนดิเดยีว และการเก็บตวัอย่างทางชีวภาพเพือ่ส่งตรวจนัน้ยงัต้อง
ค�านงึถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจรบกวนท�าให้ผลการวเิคราะห์เบีย่งเบน
ไปจากความเป็นจริงอกีด้วย 
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สัก:
ภญ. ดร. ออรัศ คงพานิช

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
    สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 การสัก สามารถแบ่งตามกระบวนการสักและความคงตัวของรอยสัก ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
 1.	การสักแบบถาวร	 (Permanent	 Tattoo) ซ่ีงเกิดจากการใช้อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายเข็มฉีดสีเข้าสู่ผิวหนังจนถึง   
ชัน้หนงัแท้  ท�าให้รอยสักอยูค่งทนมาก จนถึงอยูต่ลอดชีวติ  รวมไปถึงการสกัเพ่ือความสวยงามบนใบหน้า (Permanent Make-up 
หรือ PMU) (เช่น การสักคิ้วและเขียนขอบตา เป็นต้น) 
 2.	การสกัแบบชัว่คราว	(Temporary	Tattoo)	เป็นการตกแต่งบนผวิหนงัให้เกดิเป็นลวดลาย แบบทีไ่ม่ท�าให้อยูแ่บบถาวร 
เพราะไม่ได้ใช้เข็มแทงฉีดสีเข้าสู่ชั้นหนังแท้ เช่น การใช้แผ่นแปะที่คล้ายสติ๊กเกอร์ “Decal temporary tattoo” และการใช้ 
Henna วาดเป็นลวดลายเพื่อตกแต่งร่างกายที่เป็นศิลปะแบบอินเดีย เป็นต้น 

ประเภทของการสัก

รูปที่ 2 ประเภทของการสัก

(2.A) Decal tattoo

 (1.A) การสักแบบถาวร (1.B) PMU

(2.B) การตกแต่งร่างกายด้วย Henna

ที่มา : 

(1.A) https://chemicalsinourlife.echa.

europa.eu/guest-corner/asset_publisher/vcr

OSpI91ebF/blog/how-safe-are-tattoo-inks-

(1.B) https://www.allure.com/story/perma

nent-makeup-guide-cosmetic-tattooing-for-face

(2.A) https://www.pobpad.com/เฮนน่า-และอันตราย

จากรอยสักช่ัวคราว

(2.B) https://tattly.com/collections/whats-new/products/

rainbow-unicorns-sheet

การสักแบบชั่วคราว

การสักแบบถาวร

ชั้นหนังกำพร�า

ชั้นหนังแท�

รูปที่ 1 การสัก กับโครงสร้างของผิวหนัง

ที่มา: Australia’s Scicnce Channcll

 การสกัลวดลายบนผวิหนงั มีความนยิมกนัอย่างแพร่หลาย 
ดังจะเห็นได้จากร้านสัก การโฆษณาและผลิตภัณฑ์ออนไลน์     
ท่ีมีจ� านวนมากข้ึน การสักในป ัจ จุบันมีวัตถุประสงค ์                        
ที่หลากหลาย มีทั้งการสักตามประเพณีหรือความเชื่อถือเป็น
เครื่องรางของขลัง การสักเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการ
แก้ไขความผิดปกติของผิวหนังหรือโรคผิวหนังบางชนิด เช่น 
แผลเป็นจากอบุตัเิหตไุฟไหม้หรอืน�า้ร้อนลวก ผมร่วง โรคด่างขาว 
เป็นต้น และมีการสักเพื่อความสวยงาม และเอกลักษณ์          
บนร่างกาย รวมทัง้บนใบหน้า เช่น การสกัค้ิวถาวร เป็นต้น ทัง้นี้ 
การสกัโดยทัว่ไปเป็นการใช้เหลก็แหลมหรอือปุกรณ์ทีม่ลีกัษณะ
คล้ายเข็มจุ่มหมึกหรือน�้ามันแทงที่ผิวหนังจนถึงชั้นหนังแท้       
ให้เป็นลวดลายต่างๆ อาจท�าให้มีเลือดออก และถ้าท�าโดย        
ไม่มียาชา อาจเจ็บปวดได้ ดังนั้น ก่อนที่จะไปรับการสัก                 
ผู้บริโภคควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจ
จะเกิดขึ้น รวมทั้งกรณีในภายหลัง หากต้องการลบรอยสัก      
โดยใช้เลเซอร์มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจท�าให้เกิดการเจ็บตัว           
อีกครั้ง ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ

ความสวยงาม Vs.ความเสี่ยงต่อสุขภาพ  
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 ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสักแต่ละ
ประเภท ขึน้กบัความรนุแรงของการสกัทีม่ต่ีอชัน้ผวิหนงั อปุกรณ์
เครือ่งมอื กระบวนการสกั และความไวต่อการแพ้ของผู้รับการสกั 
รวมทัง้การดแูลภายหลงัการสกั สรปุความเสีย่งต่อสขุภาพท่ีอาจ
เกดิข้ึนจากการสกัแต่ละประเภทได้ ดังต่อไปน้ี
 1.	ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสักแบบถาวร	 และ					
การสักเพ่ือความสวยงามบนใบหน้า	(PMU)	เนือ่งจากเป็นการสกัที่
มกีารน�าสฉีดีเข้าสูผ่วิหนงัจนถงึชัน้หนงัแท้ ด้วยเขม็หรอือปุกรณ์ท่ี
มคีวามแหลมคม ดงันัน้ อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพได้ ดงันี้
  1.1	 การติดเช้ือ เช่น ไวรัสตับอักเสบบีและซี และ      
การอักเสบที่ผิวหนังจากการติดเชื้อแบคทีเรียสตาฟีโลค็อกคัส 
ท�าให้เกดิตุม่หนอง 
  1.2	 การแพ้สารเคมีในสีสัก	 โดยอาจเกิดข้ึนอย่าง
รวดเรว็ภายหลังการสกั หรอืในบางราย การแพ้ อาจเกิดขึน้ภายหลงั
การสักแล้วหลายปีกไ็ด้
  1.3	 ก้อนเนือ้เยือ่อักเสบ	(granulomas) ท่ีเกดิจากการ
ที่ร่างกายป้องกันตัวเองโดยสร้างเนื้อเยื่อมาโอบล้อมรอบ                   
สิง่แปลกปลอมทีเ่ป็นผงสทีีใ่ช้ในการสกั 
  1.4	 แผลเป็นคลีอยด์	(keloid) ทีม่ลีกัษณะนนู ขยาย
ใหญ่กว่ารอยแผลเดมิ ท�าให้ไม่สวยงาม และอาจเกดิอาจการคนัเจบ็
ทีแ่ผลเป็น อาจเกดิได้ทัง้จาการสกั หรอืจากการลบรอยสัก
 	 1.5	 อาการแทรกซ้อนในการตรวจ	 Magnetic						
Resonance	Imaging	(MRI	complications)  เช่น การบวม
หรอืเจบ็แสบหรือร้อนไหม้ในบรเิวณทีม่รีอยสกั ในขณะท�า MRI  ซ่ึง
เกดิข้ึนไม่บ่อยและเป็นอาการชัว่คราว และการรบกวนการถ่ายภาพ
อวยัวะในการท�า MRI ของเมด็สใีนรอยสกั โดยเฉพาะอย่างยิง่รอยสกั
ขนาดใหญ่  เป็นต้น
	 2	.	ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสักชั่วคราว	ขึ้นกับ
รูปแบบ ดังนี้ 
  2.1	 ความเสี่ยงของแผ่นแปะที่คล้ายสต๊ิกเกอร	์								
“Decal tattoo ” นัน้ ค่อนข้างน้อย รปูแบบนีส่้วนใหญ่เป็นท่ีนยิม
ใช้ในเดก็  และใช้ตามเทศกาลต่างๆ  โดย Decal tattoo  ม ี 2 
แบบ คอื 1) แบบทีเ่ป็นรปูภาพตดิกับแผ่นด้านหลงัทีเ่อาออกได้  
เมื่อท�าให้เปียกน�้า รูปภาพจะหลุดออกจากแผ่นด้านหลังแล้ว           
จะไปติดกับผิวหนังโดยตรง และ 2) แบบท่ีมีแผ่นด้านหลัง                    
ที่ติดกับผิวหนัง ท�าให้เป็นการกั้นระหว่างผิวหนังกับสีท่ีอยู่ใน
รูปภาพ ซ่ึงแบบหลงันี ้ จะลดความเสีย่งทีผ่วิหนงัจะสมัผสัถูกสี       
ในต่างประเทศมรีายงานเกีย่วกบัการแพ้ทีผ่วิหนังอยูบ้่าง ดังนัน้      
ก่อนใช้ตกแต่งใบหน้าทีเ่ป็นผวิบอบบาง ควรทดลองกับผวิหนงัส่วน
อืน่ของร่างกายก่อน 

 2.2	ความเสีย่งของการวาดลวดลายโดยใช้เฮนนา	(Henna)		
เพือ่ตกแต่งร่างกาย ส�าหรบัสท่ีีเรยีกว่า henna นัน้ ได้มาจากพชื
ตามธรรมชาต ิ henna จะให้สีน�า้ตาล หรอืน�า้ตาลอมส้ม หรอื
น�า้ตาลแดง อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนั มกีารน�าส่วนประกอบอืน่ 
(color additive) มาเตมิเพิม่ลงไปใน henna เพือ่ให้ได้สท่ีีต้องการ 
ท่ีมกีารโฆษณาว่าเป็น “black henna” และ “blue  henna” 
ทัง้นี ้ มส่ีวนประกอบหนึง่ทีใ่ช้ท�าให้ henna มสีดี�าเข้มข้ึน คอื        
สารเคมช่ืีอ p—phenylenediamine (PPD) ซึง่เป็นสารทีอ่าจก่อให้
เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในผู้ใช้บางรายได้ ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) อนญุาตให้ใช้สาร PPD ได้เฉพาะใน
ผลติภณัฑ์ย้อมผมเท่านัน้ ไม่ได้อนญุาตให้ใช้สาร PDD กับผิวหนงั 
และฉลากผลติภณัฑ์ท่ีมสีาร PPD ต้องแสดงค�าเตือนตามกฎหมาย
ก�าหนดอย่างเคร่งครดัว่า สารนีร้ะคายเคอืงต่อผวิหนงั และอาจ   
ก่อให้เกดิการแพ้อย่างรนุแรงได้ นอกจากนี ้ ให้มคี�าเตอืนเร่ืองว่า       
การสักชั่วคราวด้วย black henna อาจท�าให้ความเสี่ยงของ        
การแพ้ต่อผลติภณัฑ์ย้อมผมมากขึน้ ซึง่ทัง้นี ้U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) ได้รบัรายงานอาการแพ้ของผวิหนงัจาก
การใช้ henna และผลติภณัฑ์ black henna ในการสกัตามรปู 

 นอกจากนั้น การส�ารวจโดย Klügl และคณะในปี             
ค.ศ. 2010 พบว่าจากผู้ตอบ ท้ังสิ้น 3411 คน ในประเทศ        
ท่ีใช้ภาษาเยอรมันนัน้ มีถึงร้อยละ 67.5 ท่ีให้ข้อมลูว่ามีปัญหา     
ทางผวิหนงัแบบเฉียบพลนั (เช่น มเีลอืดออก ผวิแตก คนั ปวดบวม) 
และร้อยละ 6.6 พบปัญหา  systemic reactions (เช่น มอีาการ
วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ มีไข้) ภายหลังการสัก

รูปที่ 3 การแพ้ที่ผิวหนัง  (Allergic reaction) 
จากการทำา henna tattoo

ที่มา:  https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/temporary-tattooshen-
namehndi-and-black-henna-fact-sheet

ความเสี่ยงของการสัก
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 เนือ่งจากการสักแบบถาวรและการสกัเพ่ือความสวยงาม
บนใบหน้า (PMU)  มีการฉีดสีเข้าสู ่ผิวหนังถึงช้ันหนังแท้                
ท�าให้สารเคมีจากสีเข้าสู่ร่างกายได้ในระยะยาวตลอดช่วงชีวิต        
ดงันัน้ มโีอกาสก่อให้เกดิผลข้างเคยีงต่อสขุภาพทีเ่กดิจากสารเคมี
เหล่านีไ้ด้ สาเหตดุงักล่าวท�าให้ คณะผูเ้ชีย่วชาญ Joint Research 
Centre (JRC) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European                 
Commisssion; EC) ได้ท�าการศึกษาเรื่องนี้ โดยผลการศึกษา 
ในปี ค.ศ. 2016 พบว่า สทีีใ่ช้ในการสกัแบบถาวรน้ี เป็นของผสม 
ที่มีส่วนประกอบหลายอย่าง ทั้งที่เป็นสาร inorganic และ 
organic รวมทั้งอาจมี by-product และ impurities ด้วย    
โดยทัว่ไปในปัจจบุนั ท�าเป็นลกัษณะพร้อมใช้ ประกอบด้วยส่วนผสม   
ของสี pigment  ที่ไม่ละลายน�้าหลายตัวอยู่ในของเหลวที่เป็น
ส่วนผสมของสาร binder และตัวท�าละลาย solvent รวมทั้ง
อาจมีสารเติมแต่งอย่างอื่น (additive) เช่น สารที่ท�าให้เกิด
ความคงตัว และสารกันเสีย (preservative) เป็นต้น

 
  ในสีที่ใช้สักแบบถาวร และการสักเพื่อความสวยงาม
บนใบหน้านั้น มีสี  (Colorants) เป็นองค์ประกอบหลัก โดย
อาจมมีากถงึ 60 % โดยน�า้หนกั โดยสส่ีวนใหญ่เป็น Pigments 
ซึ่งละลายได้ยาก ทนต่อแสง และมีคุณสมบัติที่คงทนนี้ท�าให้
นิยมใช ้ในการสัก ทั้ งนี้  สี Pigments แบ ่งได ้ เป ็น 2                         
กลุ่มใหญ่ คือ (1) Inorganic pigments  เป็นสีที่มีลักษณะ     
ทึบไม่สว่าง ท�าให้นิยมใช้เป็นสีท�า PMU มากกว่าการสักถาวร 
ตัวย่างเช่น carbon black, iron oxide, chromium oxide, 
titanium dioxide และ barium sulfate และ (2) Organic 
pigments เป็นสทีีม่สีว่างสดใสกว่า สามารถผสมกบั titanium 
dioxide และ barium sulfate เพื่อให้ช่วงสีที่มีความเข้มอ่อน
หลากหลาย และจากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันสีที่ใช้ใน     

การสักถาวรและ PMU ส่วนใหญ่เป็น Organic pigments     
โดยเป็นสีในกลุ่ม  azo มากท่ีสุด ตามมาด้วยสีในกลุ่ม             
anthraquinone, phthalocyanine, indigoid, xanthene 
และ aminoketone ทั้งนี้ ยังมี การพัฒนาใช้อนุภาคนาโนเพื่อ
ให้สีสักมีคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น การให้สีที่สดใส เรืองแสง             
อยู่ได้นาน หรือคงทนต่อแสง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในสีที่ใช้สักแบบถาวรและการสักเพื่อ     
ความสวยงามบนใบหน้า อาจพบสารเจือปน	 (impurities)    
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ อาท ิสารพวก	primary	aromatic	
amines	 (PAA) (ที่เกิดจากการสลายตัวของสีกลุ ่ม azo        
โดยการสลายตวัอาจถูกกระตุน้ให้เกดิมากข้ึนด้วยแสงแดด รงัสี
อัลตราไวโอเลต และการฉายรังสีเลเซอร์ท่ีใช้ลบรอยสัก)       
สารพวก	polycyclic	aromatic	hydrocarbons	(PAH) 
(ที่เกิดมาจากสีด�า carbon black) และโลหะหนัก (ที่เกิดจาก           
inorganic และ organometallic pigments) เช่น chromium, 
nickel, copper และ cobalt เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นประเด็น
ข้อห่วงกังวลเพราะสาร impurities เหล่านี้อาจก่อให้เกิด
อนัตรายได้ อาทิ สารพวก PAA หลายชนดิพบว่าเป็นสารก่อมะเรง็ 
และ/หรือสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ส่วนสารพวก PAH   
หลายชนดิ (เช่น สาร benzo [a] pyrene) พบว่าเป็นสารก่อมะเรง็ 
ส่วนพวกโลหะหนักนัน้ อาจก่อให้เกดิอาการแพ้ (แบบ allergic 
reaction) เช่น อาการแพ้ที่ผิวหนัง ผื่น ลมพิษ เป็นต้น 
 ทั้ งนี้  จากการศึกษาของคณะผู ้ เชี่ ยวชาญของ                           
คณะกรรมาธิการยุโรป ได้สรุปผลการเฝ้าระวังแบบ Market 
surveillance ซึ่งประมวลจากที่หลายประเทศสมาชิก EU 
ท�าการเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์ในท้องตลาด ในช่วง ปี ค.ศ. 2005-2015 
โดยพบว่าร้อยละ 43 ของสีสัก ที่วิเคราะห์มีสารพวก PAH      
ร้อยละ 24 มสีาร benzo [a] pyrene ร้อยละ 14 มสีารพวก PAA  
และร้อยละ 9 พบมี โลหะหนัก 
 ประเด็นข้อห่วงกังวล คือในปัจจุบัน ทางการแพทย์      
ยงัมข้ีอมลูทีไ่ม่มากพอเกีย่วกบัผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว   
(long-term effects) จากสารเคมีในสีสัก และประเด็นที่ว่า   
การสักนั้น ไม่เพียงแต่สี (colorant) และองค์ประกอบอื่นๆ 
เท่านั้น ที่มีสามารถกระจายจากบริเวณที่สักไปสู่ส่วนต่างๆ    
ของร่างกาย แต่ยังรวมถึงสารเจือปน (impurities) ท่ีเป็น
อันตราย ก็มีโอกาสกระจายสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เช่นกัน 
โดยการศึกษาของ Lehner และคณะ ในปี ค.ศ. 2014         
ตรวจพบสารพวก PAH ท้ังบริเวณรอยสักสี black inks         
และต่อมน�้าเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง

ส่วนประกอบของสีที่ใช้สักแบบถาวร 

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของสีที่ใช้สักแบบถาวร
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Scheme 1 Composition of tattoo inks ใน Michael Giulbudagian et al. 

(2020) Safety of tattoos and permanent make-up: a regulatory view. Archives of Toxicology  

สทีีใ่ช้สกัแบบถาวรประกอบด้วย
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การก�ากับดูแล

 ในประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา      
มกีารก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องดงันี้ 
 1. สทีีใ่ห้ใช้ได้นัน้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรือ่ง ก�าหนดสทีีอ่าจใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครือ่งส�าอาง พ.ศ. 
2559 ประกาศ ณ วนัที ่28 กนัยายน 2559 โดยต้องเป็นสท่ีีก�าหนด
ไว้ในบญัชแีนบท้ายประกาศฯ  หรอืสผีสมอาหารตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร และสท่ีีรับรองโดย U.S. FDA ตามทีป่รากฏอยูใ่น
หนงัสอื CFR (Code of Federal Regulation) เรือ่งส ี
 2.	Henna เป็นสทีีอ่นญุาตให้ใช้ ในเครือ่งส�าอางได้ทุกชนดิ 
ยกเว้นเครือ่งส�าอางทีใ่ช้กับรอบดวงตา แต่ส�าหรบัสาร	PPD ทีม่กั
พบเตมิลงไปใน henna นัน้ เป็นสารไม่ได้รบัการอนญุาตให้ใช้กบั
ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางอืน่ใด	นอกจากผลติภณัฑ์ย้อมผม ดงันัน้ 
หากสพีวก henna ทีใ่ช้ในการสกั มกีารใส่สาร PPD สงัเกตได้จาก
การมสีอีอกเฉดสดี�าเข้มและอ้างว่าสติีดทนนาน แนะน�าให้ผูบ้รโิภค 
อย่าซ้ือ และอย่าน�ามาใช้ เพราะอาจท�าให้เกดิการแพ้อย่างรนุแรงได้
 นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมอนามยั ได้มกีาร
ควบคมุดแูลร้านสกั ตามท่ีได้มปีระกาศกระทรวง สาธารณสขุ เรือ่ง 
หลกัเกณฑ์ มาตรการควบคมุการประกอบกจิการสกัผิวหนงั หรอื
เจาะส่วนหนึง่ส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2562 ที่ให้มีการควบคุมร้านสักตามหลักเกณฑ์ 
มาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ               
ความปลอดภัยของเครือ่งมอือปุกรณ์ และส ีการปฏบิตังิานและ
ควบคมุความปลอดภยัในการท�างาน รวมไปถึงการจดัการมลูฝอย
ของการประกอบกิจการดังกล่าว โดยเครื่องใช้ และเครื่องมือ
อปุกรณ์ ต้องมกีารท�าความสะอาดและมกีารท�าให้ปราศจากเชือ้ 
ส�าหรับสีที่ใช้ในการสักผิวหนัง	 ต้องระบุว่าเป็นสีเพ่ือการสัก												
ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย	 มเีอกสารแสดงชือ่ผูผ้ลติ	 บรษิทั												
จดัจ�าหน่าย	วนัท่ีผลติและวนัหมดอายุของส	ีรวมท้ังมกีารจดัเกบ็สี
อย่างเป็นสดัส่วน อย่างไรกต็าม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ 
ฉบับดังกล่าว ไม่ใช้บังคับกับการสักผิวหนังเพื่อความเชื่อ                 
ทางพธิกีรรม หรอืศาสนา
 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา U.S. FDA  ก�าหนดให้สารแต่งสี
ทุกชนิดในเคร่ืองส�าอางต้องได้รับการรับรองตามวัตถุประสงค์    
การใช้ ส�าหรบั Henna ได้รบัการอนญุาตให้ใช้ย้อมผม แต่ไม่ได้มี
การอนญุาตให้ใช้ทาลงบนผิวหนงัโดยตรง	 (อาทิเช่น	 การน�า						
ไปวาดเป็นลวดลายบนร่างกาย) ทัง้นี ้ส�าหรับกจิการสกัแบบถาวร 
และการสักเพ่ือความสวยงามบนใบหน้านัน้ อยูใ่นการก�ากบัดแูล
ของเจ้าหน้าทีใ่นท้องถิน่ของแต่ละรฐั

 ในสหภาพยโุรป หน่วยงานชือ่ European Chemicals 
agency (ECHA) ได้จัดท�าข้อเสนอเพื่อจ�ากัดการใช้สารเคมี
อันตรายมากกว่า 4000 สารทีอ่ยูใ่นหมกึส�าหรบัการสกั และ       
การท�า PMU โดยสารเคมอีนัตรายเหล่านี ้ มทีัง้สารก่อมะเรง็           
สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์          
(carcinogenic, mutagenic and reproductive (CMR)             
substances) สารทีท่�าให้ไวต่อการกระตุน้ อาการแพ้/ก่อการระคายเคอืง
ของผวิหนงั สารทีม่ฤีทธิก์ดักร่อน หรอืท�าลายดวงตา และโลหะหนกั 
รวมท้ังสารท่ีถูกควบคุม ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง ทั้งนี้                            
ในปี ค.ศ. 2020 คณะกรรมาธิการยโุรป ได้จัดท�าข้อเสนอเร่ือง          
การจ�ากดัการใช้สารเคมอัีนตรายในหมกึส�าหรบัการสกั และการท�า 
PMU และส่งให้สภานติบิญัญตัขิองสหภาพยโุรป พจิารณาออกเป็น
กฎหมายต่อไป

 การสกัแบบถาวร (Permanent tattoo) และการสักเพือ่
ความสวยงามบนใบหน้า (PMU) ทีเ่ป็นการฉดีสเีข้าสูผ่วิหนงัถงึ     
ช้ันหนงัแท้ รวมท้ังการสกัช่ัวคราว (Temporary tattoo) ทีใ่ช้       
Henna นั้นอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ เช่น      
การตดิเชือ้ และการแพ้สารเคมใีนสทีีใ่ช้ส�าหรบัการสกั เป็นต้น 
นอกจากนี ้ ในปัจจบัุน เรายงัไม่ทราบถึงผลกระทบต่อสขุภาพใน
ระยะยาวของการสัก รวมทั้งที่ว่าภายหลังการสักแล้วไม่พอใจ    
อาจมีความต้องการในการลบรอยสัก (tattoo removal)                 
ทีส่่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยเีลเซอร์ทางการแพทย์ ซึง่อาจไม่สามารถ
ลบรอยสกัได้ทัง้หมด และอาจท�าให้เกดิแผลเป็นได้ รวมทัง้การ       
ท่ีพลงังานจากเลเซอร์ จะท�าให้เม็ดสใีนรอยสกัแตกเป็นอนภุาคเลก็ๆ  
ท่ีอาจดดูซึมและกระจายสูส่่วนต่างๆ ของร่างกาย ซ่ึงเรายงัไม่ทราบ

ว่าจะมผีลกระทบต่อสขุภาพเพยีงใด  

ข้อแนะน�า และข้อควรระวัง



ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 2590 7289  0 2590 7287

ipcs_fda@fda.moph.go.th

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

เชิญส่งบทควำม ข้อเสนอแนะ ค�ำถำม บอกรับเป็นสมำชิก หรือยืมเอกสำรที่
ศูนย์พัฒนำนโยบำยแห่งชำติด้ำนสำรเคมี

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม

นพ. สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ภญ. วารีรัตน์  เลิศนที      ภญ. เยาวเรศ อุปมายันต์

ภญ.ดร. ออรัศ คงพานิช     ภญ. พิชญา เอี่ยมสำาอางค์

ภญ. กิรณา รุณภัย    

คณะบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดทำา

 เนือ่งจากประเดน็ความเสีย่งต่อสขุภาพ และการท่ียงัไม่ทราบแน่ชัดถึงผลกระทบในระยะยาวของการสกั ดงันัน้ ก่อนท่ีผู้บรโิภค            
จะไปรบัการสกั ขอให้พิจารณาให้ถีถ้่วน ต้องเลอืกร้านสกัทีป่ฎบิตัติามหลกัเกณฑ์มาตรการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ           
ในเรือ่งความปลอดภยัของเครือ่งใช้ และเครือ่งมอือปุกรณ์ต้องมกีารท�าความสะอาดและมีการท�าให้ปราศจากเช้ือ สท่ีีใช้ในการสกัผิวหนงั
ทีม่คีณุภาพ รวมทัง้บคุลากรทีท่�าการสักให้ต้องใส่หน้ากากอนามยั ถุงมอื เสือ้คลมุ และด�าเนนิการสกัอย่างมสีขุอนามยัท่ีดี 
 นอกจากนัน้ หากรบัการสกัแล้ว ต้องรกัษาความสะอาดของผวิหนงับรเิวณท่ีสกั หลกีเลีย่งการถูกแสงแดด ห้ามว่ายน�า้ อย่างน้อย 
2 สปัดาห์  เพือ่ให้แผลจากการสกัหายด ี และหากเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากการสกั อาท ิผืน่แดง บวมบริเวณทีส่กั  เป็นไข้ หรอือาการ
แพ้สารเคมใีนสสีกั เป็นต้น ให้ปรึกษาแพทย์ เพือ่รบัการดูแลรกัษาอย่างถูกต้องต่อไป
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