ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564
สาธารณสุขแคนาดาเล็งพิจารณาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์จากแป้งทัลคัม
ภายหลังจากที่บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้เลิกผลิตและจำหน่ายแป้งเด็กจอห์นสันรุ่นที่ผสมทัลคัม (talc)
ในสหรัฐฯ และแคนาดาเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายที่ลดลงต่อเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณ ฑ์ที่อาจก่อให้เกิด โรคมะเร็ง ประกอบกับ ช่ว งสถานการณ์ COVID-19 ที่ทางบริ ษัท ฯ มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงสายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความนิยมซึ่งรวมถึง แป้งเด็กออกไป เพื่อนำไปใช้ในการผลิต
สินค้าที่จำเป็นอื่นๆ ในช่วงโรคระบาด
ถึงแม้ว่า ทางบริษัทจอห์นสันฯ จะยืนยันในความปลอดภัยของแป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของทัลคัม แต่ด้านกระทรวง
สาธารณสุขแคนาดาไม่คิดเช่นนั้น โดยล่าสุดทางกระทรวงฯ เล็งที่จะพิจารณาออกแนวทางข้อกำหนดสำหรับการ
ใช้ทัลคัมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางประเภทและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย อาทิ ระบุการใช้งานที่ชัดเจน
หรือเพิ่มเติมคำเตือนและอันตรายบนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพปอดและโรคมะเร็งกับ
ผู้ใช้ โดยสินค้าที่คาดว่าจะเข้าข่ายตามแนวทางของกระทรวง ได้แก่ รายการแป้งฝุ่นแต่งหน้า และผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดที่ใกล้ชิดกับจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง อาทิ สบู่ Bath Bomb ทิชชูเปียกทำความสะอาดร่างกาย สบู่
Bubble bath เป็นต้น

จากการประเมินผลกระทบของทัลคัม (talc) จากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดา เห็นพ้อง
ว่า การสูดดมแร่ใยหินที่อาจปนเปื้อนอยู่ในทัลคัมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเสียหายให้กับปอด หรือหากเป็น
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใกล้ชิดกับจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง และมีการใช้บ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยง
โรคมะเร็งรังไข่มากยิ่งขึ้น
 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่น ๆ
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ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564
ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา เคยออกข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ทัลคัมในผลิตภัณฑ์แป้งสำหรับทารก
และเด็กมาแล้ว โดยบังคับผู้ผลิตต้องติดฉลากคำเตือนสำหรับผู้ปกครองให้หลีกเลี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงใบหน้า
เด็กและหลีกเลี่ยงการสูดดม เพื่อป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ตามมาได้
แม้ว่าทั ล คั ม ในแป้ ง ฝุ่ น เป็ น สารที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ผ สมในเครื่ อ งสำอางได้ และยั ง ไม่ มี ผ ลการศึ ก ษาที่ ยื น ยั น
ได้ ชั ด เจนว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง แต่หากมองถึงมาตรฐานความปลอดภัยผู้บริโภคทั่วไป กระทรวงฯ จึงเล็งพิจารณา
แนวทางบังคับใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมทัลคัมสำหรับผู้ใหญ่เช่นกัน โดยควรมี ก ารเพิ่ ม คำเตื อ นบนฉลากเพื่ อ
เป็ น ข้ อ พึ ง ระวั ง แก่ ผู้ บ ริ โ ภคในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ม ากขึ้ น
อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์รายการอื่นๆ ซึง่ มีส่วนประกอบของทัลคัมแต่ไม่อยู่ในลักษณะ
ฝุ่นผง เช่น กระดาษ สี พลาสติ ก เซรามิก หรือของใช้และเครื่องสำอางประเภทแป้งตลับอัดแข็ง ดรายแชมพู
ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพบางประเภท ยังมีความปลอดภัยไร้กังวลสำหรับผู้บริโภค ในการนี้
ทางการจะเปิดรับฟังข้อมูล และความเห็นจากประชาชนทั่วไปถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจออกระเบียบดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มาของบทความ https://www.cbc.ca/news/health/health-canada-proposes-new-restrictions-on-talc-in-somepersonal-care-products-citing-cancer-risk-1.5998675

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ แม้จะไม่มีหลักฐานแสดงอันตรายสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทัลคัมเป็นส่วนประกอบ
โดยชัดเจน แต่สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคในแคนาดานั้น ความนิยมผลิตภัณฑ์ที่มีทัลคัมน่าจะมีแนวโน้มลดลง โดย
เห็นจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมความต่างๆ ก็ออกไลน์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกแบบ Talc-Free
Makeup กันมากขึ้น อาทิ การใช้แป้งจากพืชธรรมชาติ หรือการใช้เครื่องสำอางแบบออร์แกนิก ทั้งนี้ ด้วยปัจจุบัน
ที่ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องการรักษาสุขภาพ ดูแลผิวพรรณ และภาพลักษณ์ตนเองมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของ
อุตสาหกรรมความงามไทยที่ปัจจุบันมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ตลาดโลกมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรติดตาม
สถานการณ์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่ างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกั บ
ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายตัวผลิตภัณฑ์ความงามไทยในตลาดต่างประเทศต่อไป
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