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ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเคร่ืองส ำอำง (สำรเคมีใกล้ตัวกว่ำที่คิด) 

เรียบเรียงโดย  ประภัสศร ศิลปศำสตร์ด ำรง 
นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 

หากกล่าวถึงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วหลายท่านอาจจะไมรู้่จกั  แตเ่ช่ือว่าสภุาพสตรีท่ีชอบเสริม
สวยต้องเคยได้สมัผสักบัเจ้าสารตวันีแ้น่ ๆ เรามาท าความรู้จกักบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กนัเถอะ  

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารละลายใส ไม่มีสี ไม่อยู่ตวั มีสตูร
ทางเคมีคือ H2O2 เป็นตัวออกซิไดส์ (oxidizing agent) หรือสารท่ีเพิ่ม
จ านวนออกซิเจนได้ ประกอบด้วย Peroxide linkage (-O-O-) โดยปกติ
แล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถสลายตวักลายเป็นน า้และปลดปลอ่ย
ออกซิเจนออกมา หากวางไว้ในท่ี ๆ มีแสงและอุณหภูมิสูงจะช่วยเร่งให้
เกิดการสลายตวัได้เร็วขึน้ ปฏิกิริยาการสลายตวัสามารถแสดงได้ดงันี ้

               2H2O2 (aq)  2H2O (l) + O2 (g) 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีฤทธ์ิในการฟอกขาวรวมถึงยบัยัง้การเจริญเติบโตของกลุ่มเชือ้โรค ด้วย
คณุสมบตันีิเ้องจงึมีการน าไปใช้เป็นสว่นประกอบในเคร่ืองส าอางและเวชภณัฑ์ตา่ง ๆ  

ผลิตภัณฑ์น า้ยาย้อมผม หรือน า้ยาโกรกสีผมนิยมน าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาใช้เป็น
สว่นประกอบกนัมาก โดยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท าหน้าท่ี ๒ อยา่ง คือ  

 สำรฟอกสี (bleaching หรือ lightening agent) ท่ี
ท าลายเม็ดสีตามธรรมชาต ิ(melanin) ท าให้เส้นผมมีสี
ออ่นลง ง่ายตอ่การเปล่ียนสีผม  

 สำรออกซิไดส์ โดยทัว่ไปน า้ยาย้อมผมจะ
ประกอบด้วยน า้ยาเคมี ๒ ขวด คือ  
๑.) ครีมสี ซึ่งประกอบด้วยสีท่ีใช้ในการเปล่ียนสีผม       
ท่ีเรียกวา่ สีพารา หรือสีออกซิเดชนั  
๒.) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งท าหน้าท่ีปลดปล่อย
ออกซิเจนอิสระเพ่ือออกซิไดส์สีพาราให้เกิดสีส าหรับ
การเปล่ียนสีผม 
  

รูปที่ ๑  สตูรโครงสร้างของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ [๑] 

รูปที่ ๒  การย้อมสผีม [๕] 

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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ในท้องตลาดพบวา่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน า้ยาย้อมผมตัง้แตร้่อยละ ๓-๔๐ ซึ่งหากใช้โดยไม่
มีการเจือจางจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองหนงัศีรษะ และอาจท าให้เส้นผมแห้งเสียได้  

นอกจากผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผมแล้ว ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยังถูกใช้เป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดช่องปาก เน่ืองจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีฤทธ์ิในการยบัยัง้การเจริญเติบโต
ของเชือ้แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปาก โดยไปท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัในชัน้เย่ือ
หุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย สง่ผลท าให้ความสามารถในการซมึผา่นเข้าและออกจากเย่ือหุ้มเซลล์ของสารตา่ง ๆ
เสียไป  

ผลิตภณัฑ์ฟอกสีฟัน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จดัเป็นสารฟอกสีฟันท่ีมีประสิทธิภาพมาก โดยจะท า
หน้าท่ีปลดปล่อยออกซิเจนอิสระท่ีชว่ยขจดัคราบบนผิวฟันและขจดัคราบจลุินทรีย์ จงึท าให้สีของฟันขาวขึน้ 
แต่ไม่แนะน าให้ท าการฟอกสีฟันส าหรับผู้ ท่ีมีฟันสึกทัง้ปากหรือมีอาการเสียวฟันทัง้ปากอยู่แล้ว เน่ืองจาก
อาจจะท าให้มีอาการเสียวฟันมากขึน้  

นอกจากนี ้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยังถูกน ามาใช้ในการรักษาสิว เน่ืองจากมีฤทธ์ิในการฆ่าเชือ้
ออ่น ๆ ชว่ยลดการอดุตนัของน า้มนัในรูขมุขน รวมถึงชว่ยลดรอยดา่งด าได้  

เห็นประโยชน์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เช่นนีแ้ล้ว หลายท่านคงคิดว่าหากใช้ในปริมาณ
เยอะ ๆ แล้วจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ แต่...เจ้าตัว
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นสงู ๆ นัน้ มี
ฤทธ์ิกัดกร่อนระคายเคืองสูง เม่ือสัมผัสกับผิวหนัง 
จะท าให้มีอาการแสบ เกิดผ่ืนแดง เม่ือรับประทาน
เข้าไป จะเกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้อง และอาเจียน
ได้ และเม่ือสัมผัสถูกดวงตา จะก่อให้เกิดอาการ
ระคายเคือง ตาแดง ปวดตา สายตาอาจพร่ามวัได้ 

ดงันัน้เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคทางกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องจ ากัดปริมาณไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดช่ือและปริมาณของ
วตัถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษท่ี ๑๖๒ ง   
ลงวนัท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ เช่น ในผลิตภณัฑ์ส าหรับเส้นผม ต้องมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไมเ่กินร้อยละ ๑๒ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยในช่องปาก ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันส าหรับทันตแพทย์จ่ายให้
ผู้บริโภคน าไปใช้เองท่ีบ้าน ไมเ่กินร้อยละ ๖  

รูปที่ ๓  ผิวหนงัเมื่อสมัผสักบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้อยละ ๓๕ [๑] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2
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เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัย ผู้บริโภคควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานท่ีมีปริมาณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เกินเกณฑ์ก าหนด และปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณ ฑ์อย่างเคร่งครัด หากผลิตภัณ ฑ์ใดท่ีใช้เพ่ือการรักษาควรใช้ตามค าแนะน าของแพทย์               
หรือเภสชักร 
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