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สารปรอทในครีมผิวขาว (Skin Lightening Creams)
วันที่ 11 มีนาคม 2022 Environmental Working Group (EWG) องคกรไมหวั งผลกำไรที่ มีสำนักงานอยู ที่กรุง Washington,
D.C. ไดเผยแพรขาวเรื่อง Zero Mercury Working Group (ZMWG) ไดสุ มตรวจครีมผิ วขาว (skin lightening creams) ที่ส วนใหญ
ผลิตในเอเชีย โดยเฉพาะในปากีสถาน ไทย จีน และไตหวัน สรุปใจความสำคัญได ดังนี้
สารปรอทเปนสารพิษที่สงผลรายตอสุขภาพรางกายและจิตใจ แตนิยมนำมาใชเปนสารทำใหผิวขาวขึ้น (skin lightening agent)
และชวยรักษาอายุสินคาใหอยูไดนาน (preservative) เครื่องสำอางที่มีสวนผสมปรอทนี้จะวางตลาดในรูปแบบของครีมผิวขาวและ antiaging treatment ที่ชวยแกปญหา age spots, freckles, blemishes และ wrinkles และบางครั้งถูกนำไปใชรักษาสิว
Zero Mercury Working Group ไดซื้ อ ครี ม ผิ ว ขาว 271 รายการที่ มี ว างจำหนายบน e-Commerce มากกวา 40
แพลตฟอรม เพื่อนำไปทดสอบ พบวา 129 รายการมีสารปรอทผสมอยูสูงกวาระดับ 1 ppm (part per million) ซึ่งเปนระดับที่
U.S. Food and Drug Administration (USFDA) กำหนดวาปลอดภัยตอผูบริโภค สินคาบางรายตรวจพบวามีระดับสารปรอทสูงถึง
65,000 ppm
ในป 2018 EWG และกลุมทำงานเพื่อสิ่งแวดลอมและสาธารณสุ ข 50 ราย ไดกระตุนให Amazon และ eBay หยุดจำหนาย
สินคา personal care เชน ครีมผิวขาว ที่มีสารปรอทเกินกวา 1 ppm อยางไรก็ตาม สินคาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีสารปรอทเจือปนยัง
วางจำหนายแพรหลายในตลาดและหาซื้อไดงายบน e-Commerce รวมถึง Amazon, eBay และ Flipkart แมวาปจจุบัน ทั้ง Amazon
และ eBay จะมีนโยบายเขมงวดในเรื่องนี้มากขึ้น โดยในสวนของ Amazon ระบุ วาสินคาที่จะวางขายบน Amazon ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบของรัฐและไมอนุญาตการวางขายสินคาผิดกฎหมาย สินคาที่ไมปลอดภัย และสินคาที่มีขอกำหนดเขมงวดตางๆ
พรอมจัดทำรายชื่อสินคาที่จะตองไดรับการอนุญาตกอนวางขายบน Amazon
ปจจุบัน USFDA จะตรวจสอบครีมผิวขาว ทั้งที่ผลิตในสหรัฐฯ และที่นำเขาเพื่อทดสอบหาสารปรอท สินคานำเขาที่ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบี ยบจะถูกกักที่ดานนำเขา และถูกประกาศลงใน Import Alert แตสินคาผิดกฎหมายยังคงหลั่งไหลเขามาในสหรัฐฯ เนื่องจาก
USFDA มีกำลังคนและอำนาจจำกัด ในขณะที่กฎหมาย Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C) ลาสมัย ปรับปรุงแกไข
ครั้งสุดทายในป 1938 ผลจากการที่รัฐบาลกลางไมเคยปฏิรูปกฎหมาย ทำใหหลายมลรัฐตองออกกฎหมายหามใชสารเคมีในสินคา
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personal care รวมถึงครีมสำหรับทาผิว เชน รัฐแคลิฟอรเนีย เปนรัฐแรกที่ออกกฎหมาย Toxic-Free Cosmetic Act ในป 2020
หามใชสวนผสม 24 รายการในสินคา personal care และในป 2021 รัฐแมรี่แลนดออกกฎหมายหามใชสารปรอทในเครื่องสำอาง
International Journal of Dermatology ระบุวา ความตองการสินคาที่ทำใหผิวขาวเติบโตตอเนื่อง และการทำใหผิวขาวกำลัง
เปนปญหาสุ ขภาพของคนทั่วโลก Global Industry Analysts, Inc. ประมาณการวาตลาด skin lightening creams ของโลกจะมี
มูลคา 8.8 พันลานเหรียญฯ ในป 2022 และ 11.8 พันลานเหรียญฯ ในป 2026
ที่มา: EWG: “Dangerous levels of mercury found in skin creams sold on Amazon, eBay and other online retailers”, March 11, 2022

ขอมูลเพิม่ เติมจาก สคต ลอสแอนเจลิส
1. สถานการณสินคาเครื่องสำอางที่ทำใหผิวขาวในตลาดสหรัฐฯ
1.1 คาดวา ตลาดสินคา skin lightening สหรัฐฯ ในป 2022 จะมีมลู คาประมาณ 341.9 ลานเหรียญฯ
1.2 สินคากลุมนี้สวนใหญระบุวา เปนครีมสำหรับ “erase blemishes” และ “age spot” ไมใชสำหรับการทำใหผิวขาว
เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีความออนไหวสูงมากเรื่องสีผิวและความไมเสมอภาคในสังคมอั นเนื่องมาจากสีผิว หลาย
บริษั ทพยายามหลี กเลี่ยงการนำเสนอสิ นคาที่อาจมี ผลใหเกิดกระแสตอตานวาเปนการเหยี ยดสีผิว หรือกอใหเกิด
ความรูสึกแกผูใชวา “อยากเปนคนขาว” บริษัทผู ผลิตหลายราย เชน Johnson & Johnson ยกเลิก การจำหนาย
Neutrogena Fine Fairness และ Clean & Clear Fairness ดวยเหตุผลนี้ L’Oreal และ Unilever ยกเลิกการใช
คำวา “white”, “Fair” และ “Light” บนฉลากสิ นคา Unilever ถึ งกั บเปลี่ยนชื่ อสิน คาขายดี จาก Fair & Lovely
เปน Glow & Lovely เปนตน
2. Zero Mercury Working Group โด ย European Environmental Bureau เกิ ด จาก การ รวมตั ว ขอ งก ลุ มรั ก ษ า
สิ่งแวดลอมกวา 110 รายจากกวา 55 ประเทศทั่วโลก เปาหมายหลักเพื่อจำกัด/ลดการใชสารปรอท ในเดือนมีนาคม 2022
ไดจัดทำรายงาน “Skin Lighteners Still Online Despite Mercury Findings” จากผลการสุมตรวจสอบสินคา ดังนี้
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(1) ป 2017 – 2018 ZMWG ไดซื้อสินคา skin lightening 338 รายการจากรานคาทองถิ่นใน 22 ประเทศ รวมไทย
และนำไปวิเคราะหหาสารปรอท พบวารอยละ 10 ของสินคามีสารปรอทเกิน 1 ppm
(2) ป 2019 ZMWG ไดศึกษาสินคา 166 รายการที่พบในป 2017 – 2018 วามีสารปรอทเกินกวา 1 ppm พบวา รอย
ละ 56 ยังคงมีสารปรอทเกิน 1 ppm ZMWG ขอให online platforms 13 แหงระงับการขายสินคาดังกลาว
(3) ป 2020 – 2022 ZMWG ไดศึกษาและทดสอบสินคาจาก online platforms 40 แหงและจากประเทศสมาชิก
17 ประเทศ รวม 271 รายการ ยังคงพบวา 129 รายการเจือปนสารปรอทสูงกวา 1 ppm ทั้งนี้ มีสินคาเปน
แบรนดไทยหรือแบรนดตางชาติที่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยรวม 4 แบรนดที่จำหนายอยูบน online
platforms ที่ ZMWG สำรวจ
3. Import Alert ของ USFDA มีสินคาเครื่องสำอาง skin whitening creams นำเขาจากประเทศไทยที่มีสารปรอท
ปนเปอนอยู 1 โรงงาน ซึ่งเปนโรงงานผลิตสินคาใหกับแบรนดของประเทศเกาหลี
4. สารเคมีอันตราย 24 รายการที่รัฐแคลิฟอรเนียหามใชในสินคา personal care และ cosmetic ไดแก
(1) Dibutyl phthalate - plasticizer used to reduce brittleness and cracking.
(2) Diethylhexyl phthalate - added to some plastics to make them flexible.
(3) Formaldehyde - added to cosmetics as a preservative.
(4) Isobutylparaben - antimicrobial preservative used in cosmetics.
(5) Isopropylparaben - preservative used to prevent the growth of bacteria and mold.
(6) Methylene glycol - hydrated form of formaldehyde, mainly used in hair-straightening products.
(7) Mercury - added to anti-aging cosmetics as a skin lightening agent and preservative.
(8) Paraformaldehyde - powdered version of polymerized formaldehyde that becomes
formaldehyde when dissolved.
(9) o-Phenylenediamine - pigment used in hair dyes.
(10) m-Phenylenediamine - pigment used in hair dyes.
(11) Quaternium-15 - preservative used in cosmetics, soaps, and shampoos.
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(12) 13 PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) - also known as "forever chemicals," these are
added to cosmetics to increase their long-term wearability.

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ สคต.ลอสแอนเจลิส
1. ผูประกอบการไทยที่ ผลิตและจำหนายสินคาเครื่องสำอางและเครื่องประทินผิวที่ตองการสงออกสิ นคา ตองปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบที่กำหนดปริมาณสารเคมีที่อนุญาตใหเจือปนในสินคา รวมถึงระมัดระวังไมใหสารที่ตองหามปนเปอนในการ
ผลิต เนื่องจากผูบริโภคและสื่อตางๆ กำลังใหความสำคัญ จับตามองเรื่องนี้อยางใกลชิด โดยเฉพาะสารปรอทในสินคาครีม
ผิวขาว สงผลใหภาครัฐหลายหนวยงานเริ่มหันมาพิจารณาปญหานิ้อยางจริงจัง
2. กระแสดังกลาวอาจเปนโอกาสสำคัญสำหรับสินคาเครื่องประทินผิวและเครื่องสำอางที่สกัดจากสารธรรมชาติจากไทย
3. เมื่ อ วั น ที่ 1 เม ษ าย น 2 02 2 The National Law Review ได ล งบ ท ค วาม เรื่ อ ง Top 5 Insights for Cosmetic
Manufacturers for 2020 สรุปสิ่งที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางพึงระวัง สรุปไดดังนี้
(1) สินคาเครื่องสำอางและเครื่องประทินผิวที่วางจำหนายอาจจัดเปนสินคายารักษาโรค (Drug) สำหรับ USFDA ได หาก
โรงงานอางสรรพคุณสินคาดวยการใชคำวา ตรวจวิเคราะหโรค (diagnosis), รักษา (cure), บรรเทา (mitigation),
บำบัด (treatment) หรือ ปองกัน (prevent) โรคตางๆ
(2) หนวยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ตรวจสอบฉลากสินคาในสหรัฐฯ ที่นอกจาก USFDA คือ Federal Trade Commission
(FTC) ซึ่งกำกับดูแลและตรวจสอบวามีการโฆษณาสินคาเกินความเปนจริงหรือไม สรางความสับ สนหรือกอใหเกิด
ความเขาใจผิดตอผูบริโภคหรือไม โดยทั้งสองหนวยงานมีอำนาจดำเนินการกับสินคาที่ผิดกฎระเบียบ ออกจดหมาย
เตือน ตรวจยึดสินคา และหามจำหนาย เปนตน
(3) นอกเหนื อจากกฎระเบี ย บของรัฐ บาลกลาง (USFDA และ FTC) ตองตรวจสอบกฎระเบี ย บของรัฐ บาลทองถิ่ น
ประกอบดวย เชน รัฐฟลอริดาและหลุยเซียนากำหนดใหโรงงานผลิตเครื่องสำอางตองจดทะเบียนโรงงานผลิต จด
ทะเบียนสินคาที่ผลิต ตองมีใบอนุญาต และตองถูกตรวจโรงงาน เปนตน
(4) สินคาแปง (Talc) USFDA เพิ่งออกหนังสือปกขาวเรื่อง IWGACP Scientific Opinions on Testing Methods for
Asbestos in Cosmetic Products Containing Talc (including Talc intended for Use in Cosmetic) แสดง
ความกังวลตอการปนเปอน Asbestos (แรใยหิน) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งชนิดหนึ่ง ในแปง (talc)
(5) มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝาย รวมถึงจากวุฒิ สภาสหรัฐฯ เพื่อจัดทำกฎหมายตางๆ ที่ อาจมีผลตอกฎระเบี ยบ
ปจจุบัน รวมถึงการขยายอำนาจของ USFDA ในสินคาเครื่องสำอาง
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Medicalnewstoday.com
4. สคต. ลอสแอนเจลิสแนะนำใหผูประกอบการไทยที่ผลิตและตองการสงสินคาเครื่องสำอางมายังตลาดสหรัฐฯ ใหจดทะเบียน
โรงงานผลิตเครื่องสำอางกับ USFDA แมวา FDA ไมบังคับและใหเปนความสมัครใจของแตละโรงงาน (Voluntary
Cosmetic Registration Program – VCRP แต FDA แนะนำใหทำเพราะจะชวยใหการสงสินคาเขาสหรัฐฯ สามารถทำได
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ศึกษาขอมูลและวิธีการที่ Voluntary Cosmetic Registration Program | FDA
5. สถิติมูลคา (เหรียญฯ) การนำเขาสินคารหัส HS 3304 เครื่องประทินผิวและเครื่องสำอางทุกชนิดสำหรับใชกับผิวหนัง รวม
Sunscreen ในป 2021 เปรียบเทียบกับป 2020
ประเทศ
ทั่วโลก
France
Canada
South Korea
China
Italy
Sweden
United Kingdom
Germany
Japan
Mexico
Taiwan
Switzerland
Hungary
Belgium
Spain
Israel
India
Thailand

ป 2020
4,418,637,732
810,926,495
634,853,824
538,611,465
497,520,326
407,525,900
157,997,372
250,559,970
145,232,212
149,150,550
167,100,571
75,567,024
56,069,015
65,617,581
55,697,946
31,232,687
43,619,129
41,865,990
21,215,965

ป2021
% เปลี่ยนแปลง
5,396,001,869
22.12
890,198,101
9.78
795,381,989
25.29
713,376,534
32.45
561,283,662
12.82
527,409,731
29.42
275,386,944
74.30
257,633,779
2.82
181,813,224
25.19
179,356,533
20.25
171,213,710
2.46
108,502,488
43.58
78,532,187
40.06
74,357,101
13.32
62,819,170
12.79
56,254,828
80.12
49,008,336
12.36
47,689,586
13.91
42,244,406
99.12

คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021
หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน
จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส

