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ยาย้อมผมสารเคมีใกล้ตัว 

                                                                          เรียบเรียงโดย  จีระภา  สงรักษา และ สุกัลยา  พลเดช 

ในสมยัก่อนเราจะเห็นวา่ผู้สงูอายใุช้ยาย้อมผมเพ่ือเปล่ียนสีผมขาวหรือผมหงอกให้กลบัเป็นสีด าเหมือนเดิม 
แตปั่จจบุนัแฟชัน่การท าสีผมของหนุ่มสาวเป็นเร่ืองธรรมดามาก นิยมท ากนัแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่น สงัเกตได้จาก
ผลิตภณัฑ์ท าสีผมมีหลากหลายย่ีห้อ ตา่งแขง่ขนักนัโฆษณาสรรพคณุตา่งๆ เพ่ือเอาใจลกูค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์
แบบน า้ยาหรือแบบโฟม สามารถท าสีได้ด้วยตนเองและเห็นผลทันที เป็นท่ียอมรับกันว่าการย้อมสีผมจะท าให้
บคุลิกดดีูสวยงาม แตผู่้ ใช้จะต้องค านึงถึงความปลอดภยัจากสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมในยาย้อมผมท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายตอ่สขุภาพด้วย ดงันัน้ควรจะต้องท าความรู้จกัผลิตภณัฑ์ยาย้อมผมให้มากขึน้ก่อนเลือกซือ้ 
ยาย้อมผม (hair dyes) เป็นน า้ยาท่ีประกอบด้วยสารเคมีส าหรับกดัสี เปล่ียนสีผม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการ
เปล่ียนสีผมขาวหรือผมหงอกให้เป็นสีด า หรือเปล่ียนสีผมเดมิให้มีสีสนัแลดสูวยงามมากขึน้ 
ลักษณะของเส้นผม 

เส้นผมของคนเราแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนของรากผม ฝังอยู่ในผิวหนังและส่วนของ
เส้นผมท่ีประกอบด้วยเคราติน (keratin) เป็น
โปรตีนท่ีไม่ละลายน า้ เม่ือตดัเส้นผมดตูามขวาง
จะแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ ดงันี ้

 ชัน้นอกหรือเกร็ดผม (cuticle) เป็น
โปรตีนท่ีมีลักษณะซ้อนกันอยู่ เ ป็น
วงรอบเส้นผมคล้ายเกล็ดปลาซ้อนกัน 
8-10 ชัน้ 

 ชัน้กลางหรือเนือ้ผม (cortex) เป็นชัน้ท่ีมีเม็ดสี (melanin) เป็นสีตามธรรมชาตขิองเส้นผม หากขาดเม็ด
สีนีก็้จะท าให้เกิดผมขาว ดงันัน้ถ้ามีการย้อมผมจะท าให้เม็ดสีในชัน้นีเ้ปล่ียนแปลง 

 ชัน้ในหรือแกนผม (medulla) แกนผมเกิดจากโปรตีน และไขมนั แกนผมไม่มีบทบาทในการท างาน 
สว่นมากจะพบในผมท่ีมีสภาพแข็งแรง ซึง่ผมเส้นเล็กมกัไมมี่แกนผม  

ยาย้อมผมเปล่ียนสีผมได้อย่างไร ยาย้อมผมอาจเปล่ียนสีผมเพียงชัว่คราวหรือเปล่ียนสีผมอย่างถาวร (จนกว่า
จะมีผมงอกขึน้มาใหม)่ ซึง่ผลิตภณัฑ์เปล่ียนสีผมในท้องตลาด แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
 1. ยาย้อมผมชนิดช่ัวคราว (temporary hair dyes) สามารถล้างออกได้หลงัจากการสระผมครัง้แรก
ผลิตภัณฑ์นีใ้ช้สีท่ีมีโมเลกลุใหญ่ ซึ่งติดสะสมบนผิวของเส้นผม โดยไม่ซึมเข้าไปท่ีชัน้กลาง (cortex) ของเส้นผม
เพ่ือให้เส้นผมมีสีจดัจ้า สดใส สีสวา่งมากกวา่ท่ีใช้ในยาย้อมผมชนิดอ่ืน ผลิตภณัฑ์ทางการค้า ได้แก่ 
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 รินส์โลช่ัน (rinse lotion) เป็นสีท่ีใช้ในรูปสารละลายของน า้หรือสารละลายของน า้กบัแอลกอฮอล์ ใช้
ย้อมได้ทนัทีหรือเจือจางด้วยน า้ก่อนการใช้งาน 

 โลช่ันเซ็ทผมและแต่งสีผม (coloured setting lotion) ประกอบด้วยสีผสมในตวักลางสารละลาย 
โพลีเมอร์ในน า้ หรือในสารละลายของน า้กบัแอลกอฮอล์ เพ่ือให้แห้งเร็ว 

 ดนิสอทาสีผม (hair crayons) ต้องใช้เป็นประจ าเหมือนกบัการใช้มาสคาราส าหรับปกปิดเส้นผมท่ี
งอกใหมห่ลงัการย้อม วิธีการใช้คือ ท าให้ปลายดนิสอนีเ้ปียกแล้วทาตลอดบนเส้นผมเร่ิมตัง้แตห่นงัศีรษะ 

 2. ยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวร (semipermanent hair dyes) มีส่วนประกอบของสีซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็ก 
สามารถซมึเข้าไปถึงชัน้กลาง (cortex) ของเส้นผมได้โดย
ไม่ต้องมีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สีผมจะคงทนนาน 
3-5 สปัดาห์ สีท่ีใช้ได้แก่ ไนโตรฟีนีลีนไดอะมีน ไนโตรอะ
มิโนฟีนอล  อะมิโนแอนทราควิโนนส์ และสีอ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑ์ทางการค้า ได้แก่ แชมพูย้อมสีผม โลชัน่ หรือ 
โฟมย้อมสีผม 

3. ยาย้อมผมชนิดถาวร (permanent hair 
dyes) ท าให้เกิดสีย้อมติดคงทนถาวรในชัน้กลาง (cortex) ของเส้นผม ผลิตภณัฑ์นีป้ระกอบด้วยน า้ยาเคมี 2 ขวด 
ได้แก่ 

 ขวดท่ี 1 คือ สว่นผสมของสีในตวักลางท่ีเหมาะสม (มกัเป็นครีมหรือโลชัน่) 
 ขวดท่ี 2 คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

วิธีใช้ ผสมน า้ยาขวดท่ี 1 และ 2 เข้าด้วยกนั ผสมกนัให้เป็นเนือ้เดียวกัน แล้วใช้ทาเส้นผมทนัที ปฏิกิริยาจะเกิด
ขณะท่ีสีก าลงัแพร่กระจายเข้าไปในเส้นผม สีท่ีเกิดในเส้นผมจะยงัคงอยู่หลงัจากการล้างด้วยน า้ เน่ืองจากสีท่ีเกิด
ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะแพร่กระจายออกมาจากเส้นผม สีจึงไม่ถูกก าจัดออกจากเส้นผม
โดยง่าย คงทนตอ่การสระ จงึเรียกวา่ยาย้อมผมชนิดถาวร 

สารเคมีที่พบในยาย้อมผมและการเกิดพษิต่อสุขภาพ เน่ืองจากในน า้ยาย้อมผมนัน้มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีมี
ฤทธ์ิเป็นกรดและดา่ง ซึง่สารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ 

1. สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ เป็นสารฟอกสีผมและฆ่าเชือ้โรค จึงมีฤทธ์ิในการท าลายเส้นผม กดัสีผม
และผิวหนงัศีรษะ ก่อให้เกิดอาการอกัเสบและระคายเคืองตอ่ผิวหนงัศีรษะ ตลอดจนท าให้เส้นผมแห้งเสียได้ 

2. สารฟีนิลีนไดอะมีนและพาราโทลูไดอามีน หรือสีย้อมผมชนิดถาวรนัน้เป็นสารเคมีอนัตราย สามารถ
ดดูซมึเข้าสูห่นงัศีรษะ ท าให้เกิดอาการระคายเคือง หากสะสมเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งหนงัศีรษะได้ 
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3. แอมโมเนีย เป็นตวัช่วยให้สีย้อมผมติดผมนัน้ ขณะเดียวกันสารดังกล่าวยงัมีฤทธ์ิเป็นกรดและดา่ง ท่ี
สามารถกดัเส้นผมและระคายเคืองผิวหนงัศีรษะได้ จงึเป็นต้นเหตท่ีุท าให้ผมเสียผมร่วง และท าให้รากผมออ่นแอ 

4. สารซิลเวอร์ไนเตรต เป็นสารเคมีท่ีมีสมบตัใินการปกปิดผมขาว โดยตวัสารนีเ้ม่ืออยู่บนหนงัศีรษะจะท า
ปฏิกิริยากบัอากาศแล้วเปล่ียนให้เส้นผมกลายเป็นสีด า ซึ่งสารเคมีตวัดงักล่าวมีสมบตัิท่ีท าให้เกิดการระคาย หาก
เข้าตาอาจท าให้ตาบอดได้  

5. เลดอะซีเตด เป็นสารตะกัว่ท่ีใช้ในครีมปกปิดผมขาว ชนิดท่ีไม่ต้องล้างออก เช่นเดียวกบัสารซิลเวอร์ไนเทรต 
แตไ่ม่ควรใช้ติดตอ่กนันานจนเกินไปเพราะหากมีการสะสมของสารตะกั่วในร่างกายจะท าลายสมองและประสาท
สมัผสัได้ ท่ีส าคญัสารนีย้งัจดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งด้วยเชน่กนั 

จะรู้ได้อย่างไรว่าแพ้สารเคมีในยาย้อมผมหรือไม่? 
ก่อนการใช้ยาย้อมผมแตล่ะครัง้ ควรทดสอบว่าคณุจะ

แพ้สารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมอยู่ในยาย้อมผมหรือไม่ แม้คณุจะ
เคยใช้ยาย้อมผมชนิดนัน้โดยไม่เกิดการแพ้มาก่อนก็ตาม โดย
ปกติจะมีวิธีทดสอบการแพ้ท่ีระบุในเอกสาร ท่ีแนบมากับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีทดสอบท าได้โดยท าความสะอาดบริเวณหลงั
ใบหูหรือบริเวณข้อพบัข้อศอกด้านใน แล้วใช้ก้านส าลีจุ่มน า้ยา
ย้อมผมท่ีผสมแล้วเพียงเล็กน้อยทาท่ีบริเวณดงักล่าว ให้กว้าง
ประมาณคร่ึงนิว้ทิง้ไว้ให้แห้งโดยไม่ต้องล้างออกเป็นเวลา 24 

ถึง 48 ชัว่โมง หากมีอาการคนัหรือผ่ืนแดง แสดงวา่เกิดอาการแพ้ก็ไมค่วรใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ 

ผ่ืนแพ้จากการสัมผัส (contact dermatitis)   
สารเคมีหลายตวัในยาย้อมผม อาจท าให้เกิดอาการผ่ืนคนั ลกัษณะผ่ืนแพ้อาจเป็นผ่ืนแดงหรือตุม่น า้ใสเล็กๆ 

คนัมากและจะขึน้เฉพาะท่ีบริเวณท่ีสมัผสัถกูยาย้อมผม ตุม่น า้ใสอาจรวมกนัจนเป็นตุม่พองใหญ่ เม่ือแตกออกจะมี
น า้เหลืองไหล เม่ืออาการดีขึน้ผิวหนงัอาจแห้งเป็นขยุหรือหนาตวัขึน้ อาจมีสีคล า้ลงหรือเป็นรอยดา่งขาวชัว่คราว
เม่ือมีอาการคนัไมค่วรเกาจนเป็นแผลเพราะอาจตดิเชือ้แบคทีเรียแทรกซ้อน  

การรักษาผ่ืนแพ้จากการสมัผสัขัน้แรก คือ การหลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีท าให้เกิดอาการแพ้ หากอาการแพ้เกิดขึน้
แล้วให้ชะแผลด้วยน า้เกลือ แล้วเช็ดให้แห้ง ทาด้วยครีมสเตียรอยด์ แตถ้่าเป็นบริเวณกว้างควรกินยาแก้แพ้ร่วมด้วย
ถ้ามีหนองหรือน า้เหลือง ให้ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาการตดิเชือ้จากแบคทีเรีย หรือควรปรึกษาแพทย์  
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ข้อควรระวังในการใช้ยาย้อมผม 
เพ่ือความปลอดภยัของผู้บริโภคท่ีใช้ยาย้อมผม จงึมีประกาศของกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 13 ออกตาม

ความในพระราชบญัญัติเคร่ืองส าอางปี 2517 เก่ียวกบัค าเตือนท่ีผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจะต้องระบุข้อความท่ีควร
ปฏิบตัไิว้บนฉลากของน า้ยาย้อมผม ดงันี ้

1. ระวงัอยา่ให้เข้าตา เพราะอาจท าให้ตาบอดได้ 
2. ต้องหยดุใช้ และล้างออกด้วยน า้ทนัทีเม่ือมีอาการคนัปวดแสบปวดร้อนบริเวณท่ีใช้และท่ีถกูน า้ยาหรือมี

เม็ดผ่ืนแดง 
3. ห้ามเกาศีรษะอย่างแรงในระหว่างสระและย้อมผม เพราะอาจเกิดรอยถลอกเป็นแผลหรือเม็ดผ่ืนแดงซึ่ง

อาจเกิดอนัตรายได้ 
4. ห้ามใช้เม่ือหนงัศีรษะมีรอยถลอก เป็นแผล หรือโรคผิวหนงั 
 

ส าหรับผู้ ท่ีมีความจ าเป็นต้องท าสีผม อนัดบัแรกควรเลือกผลิตภณัฑ์ยาย้อมผมท่ีมีอนัตรายน้อยท่ีสดุ เช่น ไม่มี
สว่นผสมของเกลือหรือสารเคมีท่ีอนัตราย เชน่สารประกอบประเภทตะกัว่ และปรอทเป็นส่วนประกอบหลกั และควร
เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีฉลากได้รับการอนญุาตจาก อย. (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา)  จะต้องปฏิบตัิตาม
ข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ และท่ีส าคัญไม่ควรย้อมสีผมบ่อยเกินไป เพราะมีผลงานวิจัยแล้วว่าอาจท าให้เกิด
โรคมะเร็งได้ สว่นผู้ ท่ีไมแ่นะน าให้ท าสีผมนัน้ เป็นกลุม่ของผู้หญิงตัง้ครรภ์ ผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ หรือผู้ ท่ีเป็นมะเร็ง
อยู่แล้ว นอกจากนีค้วรหลีกเหล่ียงหรือท าสีผมให้น้อยท่ีสุด เพราะจะส่งผลดีต่อสุขภาพเส้นผม และท่ีส าคญัควร
ดแูลเส้นผมไปพร้อม ๆ กบัการบ ารุงจงึจะดีท่ีสดุ เพราะวิธีนีจ้ะชว่ยให้เส้นผมอยูคู่ก่บัหนงัศีรษะของเราได้ตลอดไป 


