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เชือ้จลุนิทรยี  กบั   เครือ่งสาํอางเครือ่งสาํอางเชือ้จลุนิทรยี  เชือ้จลุนิทรยี  เชือ้จลุนิทรยี  กบักบั         เครือ่งสาํอางเครือ่งสาํอางเครือ่งสาํอาง
 อาจกล าวได ว าป จจุ บันน้ี เครื่องสําอาง
เปนผลิตภัณฑหน่ึงท่ีมีความจาํเปนตอชวีติประจาํวนั 
ของทกุเพศและทุกวยั ผูบรโิภคใชเครือ่งสําอาง เชน สบู 
ยาสีฟน และยาสระผม เพื่อทําความสะอาดรางกาย 
หรอืใชเครือ่งสาํอาง เชน ซรีัม่ โลชัน่ แปง และลปิสติก 
เปนตน เพือ่บํารงุผวิและเพือ่ความสวยงาม เครือ่งสําอาง 
สวนใหญมีรูปลักษณภายนอกท่ีสวยงาม ใชภาชนะ
บรรจทีุมี่สีสันและรปูแบบทีดึ่งดูดใจผูบรโิภค แตในการ
เลือกซือ้เครือ่งสําอาง เรามักมองขามความปลอดภยั
ทางดานจุลินทรีย ซึ่งในความเปนจริง เครื่องสําอาง
เปนผลิตภัณฑท่ีไมไดปราศจากเชื้อ ซึ่งอาจมีเชื้อ           
กอโรคปนเปอนอยู ถึงแมวาเครื่องสําอางจะเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
จากจุลินทรียคอนขางตํ่าก็ตาม แตก็มีบางคนเกิด
การติดเชื้อจุลินทรียจากการใชเครื่องสําอางได 

๏ ธรรมชาติและโครงสรางของผิวหนัง 
 เนือ่งจากเครือ่งสาํอางสวนใหญใชกบัผวิภายนอก ความเขาใจ
เรื่องธรรมชาติและโครงสรางของผิวหนังจึงมีความสําคัญ 
 ผิวหนังเปนอวัยวะขนาดใหญของรางกาย มีน้ําหนักรวม
ประมาณ 4 กิโลกรัม ปกคลุมพื้นท่ีผิว 1.8 ตารางเมตร ผิวหนัง                   
มีความสําคัญมาก เชน ปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย เก็บกัก
ความชุมช้ืน และชวยรักษาควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ผิวหนัง           
แบงไดเปน 3 ชั้น ไดแก1

 1. ชั้นหนังกําพรา (Epidermis) 
 2. หนังแท (Dermis) 
 3. ชั้นไขมัน (Subcutaneous tissue) 
 ในช้ันหนังกําพรา (Epidermis) แบงยอยออกเปนหลายชั้น            
ชัน้นอกสดุของชัน้หนงักาํพราเรยีกวาชัน้ขีไ้คล (Stratum corneum) 
ซึ่งประกอบไปดวยเซลลผิวหนังที่ไมมี nucleus และ keratin 
เปนสวนประกอบหลัก ทําใหปกปองรางกายจากสภาวะแวดลอมไดดี 
ที่ผิวชั้นนี้รวมทั้งตามรูขุมขนจะพบจุลินทรียไดหลายกลุม ดังนี้
 1. กลุม Propionibacterium ไดแก P. acne (ทําใหเกิดสวิ), 
P. granulosum และ P. avidum 
 2. กลุ ม Micrococcaceae ไดแก Staphylococus 
epidermidis และพวก Aerobic coryneform 

 3. กลุม Fungi จําพวก Yeast ไดแก Malassezia furfur 
(ทําใหเกิดเกลื้อน) 
 สําหรับปริมาณและชนิดของเช้ือจุลินทรียตาง ๆ จะแตกตาง     
กนัไปแลวแตลกัษณะผวิของแตละคน  นอกจากนีผ้วิหนงัแตละบรเิวณ 
กม็ปีรมิาณและชนดิของเช้ือจลิุนทรยีตาง ๆ  แตกตางกันดวย อยางไรกด็ี
แมว าบนผิวหนังของเราจะมีเชื้อจุลินทรีย มากมายหลายชนิด                  
แตผวิหนงัชัน้ขีไ้คล (Stratum corneum) ของเรากม็คีวามแขง็แรง แหง
มีสภาวะเปนกรดออน ๆ pH ของผิวหนังจะอยูท่ีประมาณ 4.1-6.8 
ขึ้นอยูกับสภาพผิวของแตละคน ซึ่งไมเหมาะกับการเจริญเติบโต
ของเช้ือจุลินทรีย ประกอบกับผิวหนังยังมีวงจรการหลุดลอกของผิว 
(Exfoliate) ซึ่งจะชวยกําจัดเชื้อจุลินทรียออกไปได นอกจากนี้นํ้ามัน
ที่หลอเล้ียงผิวตามธรรมชาติยังมีสารที่สามารถตอตานเชื้อจุลินทรีย     
ไดอีกดวย ดังนั้นแมวาผิวหนังจะมีจุลินทรียมากมาย แตธรรมชาติ        
ของผิวหนงัในภาวะปกตกิม็กีลไกการทาํความสะอาดและรักษาสมดลุ

ของชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ผิวหนังอยู 

๏ ผลเสียจากการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
 ในเครือ่งสําอาง
 อยางที่ทราบกันวาผิวหนังและเยื่อบุออนของมนุษยมีกลไก
ปองกันอันตรายจากจุลินทรียอยูแลว แตระบบปองกันนี้ก็มีขีดจํากัด 
และไมสามารถทํางานไดอยางสมบูรณตลอดเวลา ทําใหเครื่องสําอาง
ทีม่เีชือ้จลิุนทรียปนเปอนสรางปญหาขึน้ได โดยเฉพาะในกลุมผูสงูอายุ
ผูที่มีปญหาผิวหนัง ผิวที่มีบาดแผล ผูที่เปนโรคผิวหนัง และเด็กอายุ
ตํ่ากวา 3 ป แตกรณีที่มีปญหามากท่ีสุดและเกิดอันตรายรายแรง
บอยที่สุด มักเกิดกับเครื่องสําอางที่ใชรอบดวงตา และแชมพู (แชมพู
ไหลเขาตา) เพราะผิวหนังรอบดวงตานั้นบอบบางมาก และในดวงตา
มีความชื้นสูง หากเครื่องสําอางน้ันมีเชื้อจุลินทรียที่กอโรคอยาง 
Pseudomonas aeruginosa ปนเปอนอยู ก็สามารถกอใหเกิด
อันตรายรายแรงถึงขั้นตาบอดได   
 สวนการปนเปอนเชื้อ Clostridium spp. อาจกอใหเกิดการ
อักเสบที่รุนแรง และเปนฝได

รูปที่ 1  แสดงภาพบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง2
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 เชือ้จลิุนทรียทีป่นเปอนในเคร่ืองสาํอางอาจเปนเช้ือกอโรค
เชื้อฉวยโอกาส รวมทั้งเช้ือไมกอโรค การเจริญของจุลินทรีย                   
ทีป่นเปอนในเครือ่งสาํอาง  สามารถทาํใหเกดิการเปลีย่นคณุสมบตัิ
ทางเคมี และลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑได เชน ทําให
ความเหนียว กลิ่น และสีของเครื่องสําอางเปลี่ยนไป เกิดการ
แยกเฟสและเกิดการตกตะกอนซ่ึงสงผลกระทบตอความคงตัว
ของเครื่องสําอาง เปนตน ดังนั้นการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย          
จงึเปนปญหาหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัมากในอตุสาหกรรมเครือ่งสาํอาง 
ทําใหตองมีการใสสารกันเสียลงไปในเครื่องสําอาง ซ่ึงจะตอง
มีฤทธิ์อยูตลอดระยะเวลาที่ผูบริโภคใชผลิตภัณฑ โดยสามารถ
ทาํลายเชือ้จลุนิทรยีทีอ่าจปนเปอนระหวางการใชเครือ่งสาํอางได
ซึ่งในระหวางการใชเครื่องสําอางก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ          
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดหลายทาง ไดแก การแบงเครื่องสําอาง
ออกมาใชนิ้วมือแตะครีมมาทาผิว และใชแปรงมาสคารามาปด
ขนตา เนื่องจากผิวหนังและขนตาเรามีจุลินทรียอยู เปนตน และ
การเติมนํ้าประปาลงไปในเครื่องสําอาง เชน แชมพู ครีมนวดผม
ซึ่งนํ้าประปาไมได ปราศจากเชื้อ และยังเปนการเจือจาง
ความเข มข นของสารกันเสียให ตํ่าลงทําให ประสิทธิภาพ

การตานจุลินทรียลดลง  

๏ ขอกําหนดของเชือ้จลิุนทรยี
 ในเครือ่งสําอาง3 

 ในอตุสาหกรรมเครือ่งสาํอาง เมือ่มกีารพฒันาเครือ่งสาํอาง
ออกมาหนึ่ งสูตรจะต องมีการทดสอบประสิทธิภาพของ                        

สารกันเสียในสูตรดังกลาว วาสามารถทําลาย                
เช้ือจุ ลินทรีย ที่อาจปนเป  อนในระหว าง                    
การใช  เครื่องสําอางได  เพื่อให  ผู บริโภค
มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย   อนึ่งในป                    
พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอาง
ที่หามผลิต นําเขา หรือขาย ซึ่งมีขอกําหนด
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรียอยูดวย โดยมีประเด็น
หลัก ๆ อยู 3 ประเด็น คือ 

รูปที่ 2  แสดงการติดเชื้อจุลินทรยที่เล็บ4

รูปที่ 4 แสดงภาพเซลล 
 ของจุลินทรียท่ี ได
 จากการยอมแกรม6

รูปที่ 3  แสดงการติดเชื้อจุลินทรียที่ตา5

 1. เครือ่งสาํอางตองไมตรวจพบเชือ้กอโรค ไดแก Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans และ 
Clostridium spp. (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร) 
 2. เครือ่งสําอางทีใ่ชรอบดวงตา เครือ่งสําอางทีสั่มผัสกบัเยือ่บอุอน
และเครือ่งสําอางสําหรบัเดก็อายตุํา่กวา 3 ป ตองมจีาํนวนรวมของแบคทเีรยี 
ยีสต และรา ที่เจริญเติบโตโดยใชอากาศ (Total aerobic plate count) 
ไมเกิน 500 โคโลนีตอกรัม (cfu/g)* หรือลูกบาศกเซนติเมตร
 สวนเครื่องสําอางอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตองมีจํานวนรวมของ
แบคทเีรยี ยสีต และรา ทีเ่จรญิเตบิโตโดยใชอากาศ (Total aerobic plate 
count) ไมเกิน 1,000 โคโลนีตอกรัม (cfu/g) หรือลูกบาศกเซนติเมตร 
 3. วิธีการตรวจเชื้อจุลินทรียที่กลาวถึงในขอ 1 กับ 2 เปนวิธีที่ใช
โดยมทีีม่าจาก ISO (International Organization for Standardization) 
หรือ USP (United States Pharmacopeia) หรือวิธีอื่นที่เปนมาตรฐาน
สากลที่เปนที่ยอมรับ 
 * Colony Forming Units หรือ cfu หมายถึงจํานวนโคโลนี              
ของเชื้อจุลินทรีย ซึ่งเชื้อ 1 ตัวจะเกิดเปน 1 โคโลนีเมื่อนําไปเพาะเชื้อ                 
ตวัอยาง เชน พบเชื้อ 50 cfu/g หมายความวาในเครื่องสําอาง 1 กรัม 
มีเชื้ออยู 50 ตัว เปนตน
 ในการเลือกใชเคร่ืองสําอาง ผูบริโภคควรคํานึงถึงประสิทธิภาพ               
และความปลอดภยัดวยการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจากบรษิทัผูผลิตทีน่าเชือ่ถอื
โดยมีสถานที่ผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ และไดรับการรับรองจาก   
สํานกัคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และท่ีสําคัญผูบรโิภคควรศกึษาวธิี
ใชตามคาํแนะนาํอยางถกูตอง และไมควรผสมหรอืเจอืจางผลิตภัณฑใชเอง 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียและอาจเกิดอันตรายขึ้นได
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