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         การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวในวัยรุน
จังหวัดนครปฐม   โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษามีอายุระหวาง 13 – 19  ป  และใชผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 1  ปที่ผานมา  จากการสุม 
ตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 303 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม  
         ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 17 ปและ 18 ป มีจํานวนเทากัน รอยละ 20.9 มีอายุเฉลี่ย 16.5 ป สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.9 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78.2 มีการศึกษาสูงสุด จบชั้นมัธยมศึกษารอยละ 49.5 กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนนักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ 95.7 ไมเคยมีประวัติการเปนโรคภูมิแพ รอยละ 80.5 ไมเคยมีประวัติการแพยา รอยละ 
89.1 และไมเคยมีประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช รอยละ 86.8 ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใชมากที่สุด มี
จํานวนเทากัน  2  ผลิตภัณฑ   ไดแก  Ponds cream  และ   KA cream  รอยละ 11.9   รองลงมา  ไดแก   Biore foam   รอยละ 9.9  
สารสําคัญในผลิตภัณฑเหลานี้สวนใหญออกฤทธิ์เปนEmollient คือทําใหผิวนุม เชนวิตามินอี เปนตนและออกฤทธิ์เปนสารระงับเชื้อ 
เชน Triclocarban เปนตน จากสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิว สามารถแบงกลุมผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุม
ตัวอยางใชไดเปน 3 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนยาและฉลากมีขอบงใชทางการแพทยเพื่อรักษาสิว มีจํานวน 5 
รายการ  มีกลุมตัวอยางเลือกใช รอยละ 5.6   ผลิตภัณฑประเภทที่ 2  ไดแก   ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและฉลากมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว  มีจํานวน  24  รายการ  มีกลุมตัวอยางเลือกใช  รอยละ 55.5   และผลิตภัณฑประเภทที่ 3  ไดแก  
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและฉลากไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว มีจํานวน 19 รายการ มีกลุมตัวอยางเลือกใช
รอยละ 38.6 และกลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานคามากที่สุด รอยละ 70.6 ในเรื่องการแสดงขอความบนฉลาก
ผลิตภัณฑรักษาสิวใน 4 ขอแรก  ไดแก  ชื่อผลิตภัณฑ  ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ  ชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญ  และ 
คําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช มีการแสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนด รอยละ 100.0 สวนขอความที่ไมแสดงตาม
กฎหมายกําหนดคือ วัน เดือน ปที่ผลิตหรือหมดอายุ และชื่อและที่ตั้งของผูผลิต พบวามีการแสดงเพียงรอยละ 91.7 ในเร่ืองการรับรู
กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตองมากที่สุดในเรื่อง    การแสดงชื่อผลิตภัณฑ     และคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช    รอยละ   100.0  
กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตองนอยที่สุดในเรื่องการแสดงเครื่องหมาย  อย. ในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางรอยละ22.0 ในดานพฤติกรรม 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑรักษาสิวทางเฉพาะใบหนารอยละ 81.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับคะแนนพฤติกรรมเปนระดับสูง คือ มีคามากกวาคาเฉลี่ย รอยละ 65.0 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑถูกตองมาก
ที่สุดในเรื่อง   การอานฉลาก  คําแนะนําหรือวิธีใช   หรือขอบงใชกอนที่จะใชผลิตภัณฑ   รอยละ 94.7   และกลุมตัวอยางมี 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑถูกตองนอยที่สุดในเรื่อง การใชผลิตภัณฑในขนาดที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาขนาดที่กําหนดในฉลาก
แนะนํารอยละ 33.3 ในดานอัตราการเกิดอาการขางเคียง พบกลุมตัวอยางเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางนอย
หนึ่งอาการ รอยละ 64.0 ในดานปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา ระดับ
การศึกษา     ประวัติการแพยา    สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิว   และพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว
ในเร่ืองบริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
(p-value < 0.05) 
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 WALEELUCK PRINKPATANAPONG : FACTORS EFFECTING ADVERSE DRUG REACTION OF 
ACNE PREPARATION IN TEENAGER IN NAKHON PATHOM PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASST.PROF. 
DANITA  PHANUCHARAS.  92 pp. ISBN 974-653-711-3. 
 The main objective of this study aimed at the factors affecting the adverse reaction resulting from 
using acne preparations.  The study group of 303 adolescence, aged thirteen to nineteen and found to use 
acne preparations within the past 1 year prior to the conducting of this study, were interviewed by 
questionnaire 
 It was found that mode of the study group were equally seventeen and eighteen years of age at 
20.9%.  The study group had an average age of 16.5 years with 1.9 standard deviation.  78.2% were female.  
The 49.5% had the highest education level of high school grade.  95.7% were students.  80.5% had no 
allergic rhinitis profile.  89.1% had no drug allergy profile.  86.8% had no profile on phytoallergy or allergy to 
sea food or insects.  The two most favourite products used by the subjects were Ponds cream and KA cream 
at 11.9% equally. 9.9% used Biore foam. Most of the active ingredients functioned as emollient e.g vitamin E 
etc.  and antibacterial substance e.g Triclocarban etc.  Acne preparations were categorized, according to 
composition of the products and  the labelled informations  , into 3 groups namely the drug products with 
anti-acne recommendation (1), cosmetic products with anti-acne claim (2) and cosmetic with no anti-acne 
claim (3).  5 products were included in the first group and used by 5.6%.  24 products were included in the 
second group and used by 55.5%.  19 products were included in the third group and used by 38.6%.  
70.6% bought the acne products from the convenience stores.  The common informations labelled in all 
products were name and type of the product, product composition and recommendation or warning 
statement.  91.7% of the products were found to show the manufacture date or expiry date as well as name 
and address of the manufacturer.  The subjects were all well aware of the name and recommendation or 
warning statements of the products.  Only 22.0% were aware of the FDA logo displayed on the product 
labels.  81.7% used the products specifically for facial treatment.  65% had the behaviour score above the 
average.  94.7% read the product labels and recommendation or warning statements before use.  33.3% did 
not use the products on labell dosage.  64.0% were found at least one adverse reaction.  The findings of this 
study indicated that education level, drug allergy profile , active ingredients, labelled informations and area 
of application related to the occurrence of adverse reaction caused by the acne preparation. (p-value < 
0.05)   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สิว (Acne) เปนปญหาที่พบบอยในวัยรุน จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนัง และเปน
สาเหตุที่ทําใหผูปวยมาพบแพทยสูงเปนอันดับที่สองของผูปวยทั้งหมด คือประมาณรอยละ 10   
(รัศนี  อัครพันธุ 2540 : 48) พบวา วัยรุนรอยละ 41 จะมีสิวอักเสบมากบางนอยบางแตกตางกันไป 
(ธาดา  เปยมพงศสานต 2540 : 1) ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของฮอรโมนเพศ กระตุนใหตอมไขมันสราง
ไขมันมากขึ้น มีโอกาสเกิดไขมันคับคั่งในทอไขมัน เกิดสิวอุดตันและสิวอักเสบตามมา (ประวิตร  
พิศาลบุตร 2539 : 5) สิวจะเริ่มปรากฏครั้งแรกในวัยรุนเปนสวนใหญ มีเพียงรอยละ 7 ที่มีสิว
ปรากฏกอนอายุ 12 ป และมีรอยละ 40 เริ่มเปนสิวหลังอายุ 16 ป (Cunliff  1989 : 10) ใน 
ผูหญิงสิวจะปรากฏอาการในชวงอายุ 14 - 17 ป สวนในผูชายจะปรากฏอาการในชวงอายุ 16 - 19 
ป (Ebling  and Cunliff  1992 : 1717) 
 การรักษาสิวมีหลายวิธี ซึ่งสวนมากมักใชหลายวิธีรวมกัน ในกรณีที่เปนสิวชนิด 
ปานกลางถึงรุนแรงมากแพทยมักใหยารับประทานประเภท Antibiotics หรือ Retinoids ในรายที่
เปนสิวไมรุนแรง ก็จะดูแลโดยการรักษาความสะอาดของใบหนารวมกับการใชยาทาเฉพาะที่ ไดแก 
Benzoyl peroxide, Retinoic acid, Salicylic acid และ Antibiotics (ประวิตร  พิศาลบุตร 2539 : 
11) ซึ่งยาพวกนี้จะมีขายตามทองตลาดทั่วไป ในชื่อการคาที่แตกตางกัน มีทั้งที่ขายในรูปแบบ
เครื่องสําอางทั่วไป หรือบางสวนก็ขายในรูปแบบกึ่งยากึ่งเครื่องสําอาง  เพราะเปนไดทั้ง
เครื่องสําอางและยังมีสรรพคุณในการรักษาสิวไดอีกดวย (ปานศักดิ์  ปราโมกขชน 2540 : 1) 
 ผลิตภัณฑกึ่งยากึ่งเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑรักษาสิวนี้ มีความเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายกับผูบริโภค ซึ่งอาจเกิดจากอันตรายของตัวยาหรือสารสําคัญในผลิตภัณฑนั้นอาจ
กอใหเกิดอาการขางเคียงไมพึงประสงคขึ้นได ระบบการขายหรือกระจายผลิตภัณฑก็เปนอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหผูบริโภคไมไดรับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑเทาที่ควร เพราะสามารถขายได
ทุ ก 
รูปแบบ ไมมีขอจํากัด ทําระบบขายตรง รานคา รานยา แผงลอย ฯลฯ ทําใหมีการติดตาม
ตรวจสอบไดยาก พฤติกรรมผูบริโภคในเรื่องการอานฉลาก เชน การไมอานฉลากกอนใช ก็มีสวน
ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นไดเชนกัน (พรพิมล  ขัตตินานนท และพรพรรณ  สุนทรธรรม 
2540 : 93-95) สภาพปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดอาการขางเคียงที่ไมพึงประสงคขึ้นไดโดยอาจ
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เกิดอาการไดตั้งแต ระคายเคือง คัน แสบรอน บวมแดง เปนผื่น ผิวแหงแตก ลอกหรือมีอาการ
รุนแรงถึงขั้นเปนแผลพุพองมีน้ําเหลืองไหล และจากการประเมินอันตรายจากการใชเครื่องสําอาง 
พบวา มีการใชเครื่องสําอางเพื่อแกปญหาสิว คิดเปนรอยละ 11.7 มีการแพครีมสิว รอยละ 10.1 
และผูที่มีปญหาเกิดอันตรายจากการใชเครื่องสําอางเปนผูที่มีอายุนอยกวา 30 ป (ประเสริฐ  เจริญ
ผล 2538 : 22) และจากรายงานการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชเครื่องสําอาง ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระหวางเดือนตุลาคม 2540 – กันยายน 2543 พบวามี
รายงานการแพเครื่องสําอาง สิว – ฝา มากที่สุด โดยในปงบประมาณ 2541 มีรายงานรอยละ 22.4 
ใ น ป 
งบประมาณ 2542 มีรายงานรอยละ 23.7 และในปงบประมาณ 2543 มีรายงานรอยละ 22.4 
ตามลําดับ (พรพรรณ  สุนทรธรรม 2543 : 22) 
 สถานการณในจังหวัดนครปฐม พบวา มีการขายผลิตภัณฑรักษาสิวเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 22 ของยอดขายเครื่องสําอางทั้งหมดในราน โดยสอบถามขอมูลจากรานบวนสูนโอสถ ราน
รวมยา และรานดีเภสัช ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวามีการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
ทารักษาสิวหรือไม และปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวใน
วัยรุนอายุระหวาง 13-19 ป ในจังหวัดนครปฐมมีอะไรบาง เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปวาง
แผนการรณรงค เผยแพรความรู หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. วัตถุประสงคทั่วไป 
  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวในวัยรุนจังหวัดนครปฐม 
 2. วัตถุประสงคเฉพาะ 
  2.1 เพื่อศึกษาผลิตภัณฑรักษาสิวที่วัยรุนจังหวัดนครปฐมนิยมเลือกใชในการ
รักษาสิว 
  2.2 เพื่อศึกษาสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวที่ 
วัยรุนจังหวัดนครปฐมเลือกใชรักษาสิว 
  2.3 เพื่อศึกษาแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม 
  2.4 เพื่อศึกษาการรับรูของวัยรุนจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการแสดงขอความบน
ฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
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  2.5 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม 
  2.6 เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของ 
วัยรุนจังหวัดนครปฐม 
  2.7 เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม ไดแก คุณลักษณะทั่วไปของวัยรุน สารสําคัญและ
รายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว หรือ พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงผลิตภัณฑรักษาสิวที่วัยรุนจังหวัดนครปฐมเลือกใชในการรักษาสิว 
2. ทราบถึงสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวที่วัยรุนจังหวัด

นครปฐมเลือกใชรักษาสิว 
3. ทราบถึงการรับรูของวัยรุนจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลาก

ผลิตภัณฑรักษาสิวเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
4. ทราบถึงพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม 
5. ทราบถึงอัตราการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุน

จังหวัดนครปฐม 
6. ทราบถึงแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม 
7. ทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 

ผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม ไดแก คุณลักษณะทั่วไปของวัยรุน สารสําคัญและ
รายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว หรือ พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว 
 8. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภค วางแผนลดอัตราการเกิดอาการขางเคียงหรือลดอันตรายจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวในอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
  
    ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. คุณลักษณะทั่วไป ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ประวัติการเปนโรคภูมิแพ 
ประวัติการแพยา ประวัติการแพอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิว 
 2. สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการเกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 3. แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 4. พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียง
จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังนี้ 
 1. ศึกษาเฉพาะวัยรุนในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุระหวาง 13 – 19 ป และใช
ผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 1 ปที่ผานมา 
 2. ผลิตภัณฑรักษาสิวที่ใชจะตองไมใชผลิตภัณฑที่ไดรับจากแพทย ซึ่งไมมีฉลาก
แสดงสวนประกอบ คําอธิบาย วิธีใชและคําเตือนตางๆ  

คุณลักษณะทัว่ไปของวัยรุน 

สารสําคัญและรายละเอยีดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ 

แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว 

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

การเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 วัยรุน หมายถึง หนุมสาวในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุระหวาง 13 –19 ป และใช
ผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 1 ปที่ผานมา 
 ผลิตภัณฑรักษาสิว หมายถึง ผลิตภัณฑสําหรับใชภายนอกที่กลุมตัวอยางใชเพื่อรักษา
สิว หรือ เพื่อรักษาสิวและฝาที่มีจําหนายในทองตลาด อาจอยูในรูปผง ครีม เจล โลชั่น โฟม หรือ
สบู 
 การแสดงขอความบนฉลากของผลิตภัณฑรักษาสิว หมายถึง การรับรูและความเขาใจ
ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลากของผลิตภัณฑนั้น ไดแก การมีขอความบอก
ชื่อผลิตภัณฑ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ ชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญ คําแนะนําหรือ 
คําเตือนหรือวิธีใช วัน เดือน ปที่ผลิต หรือหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต และเครื่องหมาย อย. 
(พรพิมล  ขัตตินานนท และพรพรรณ  สุนทรธรรม 2540 : 108) 
 พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว หมายถึง การปฏิบัติตัวของวัยรุนในการใช
ผลิตภัณฑรักษาสิว ไดแก การอานทําความเขาใจ คําแนะนํา วิธีใช ขอบงใช คําเตือน วัน เดือน ป 
ที่ผลิตหรือหมดอายุ ตลอดจนการปฏิบัติตามวิธีใชที่กําหนดในฉลาก ทั้งในดานปริมาณการใช 
เวลาที่ใช ระยะเวลาที่ใช บริเวณที่ใช และทดสอบการแพกอนใชผลิตภัณฑรักษาสิวในครั้งแรก 
(อารทรา  ปญญาปฏิภาณ 2545 : 1) 
 อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว หมายถึง การรับรูของกลุมตัวอยางวา
เกิดอาการไมพึงประสงค จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว อาจเกิดขึ้นไดจากการใช ในขนาดปกติ 
หรือขนาดมากหรือนอยกวาปกติก็ได หรืออาจเกิดจากการใชผิดวิธี ผิดเวลา หรือไมระมัดระวังตาม
คําเตือนที่บอกไว แลวกอใหเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑนั้นๆ ได เชน เกิดผื่นแดง ผื่น
แดงน้ําเหลืองไหล ผื่นแพแสง ผื่นระคายเคือง หนาแดง คันหรือแดงเวลาถูกแสง ผิวหรอืบริเวณทีท่า
เปลี่ยนสี แสบรอน  แสบคัน และผิวลอกแหงเปนขุย นอกจากนี้ยังรวมถึง การแพยาซึ่งเปนปฏิกิริยา
ตอบสนองตอยาเฉพาะบุคคล เนื่องจากเคยไดรับยาชนิดนั้นมากอนดวย 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวในวัยรุนจังหวัดนครปฐมครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิว 
- ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 

- คุณลักษณะของผูใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
- สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิว 
- แหลงที่ขายหรือกระจายผลิตภัณฑรักษาสิว 
- พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 

- อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
- ระบบงานคุมครองผูบริโภค 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิว 
 สิว เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของทอตอมไขมันในผิวหนังเกิดมีการอุดตันขึ้น ทําให
เกิดไขมันคั่งคางอยูในทอตอมไขมัน เกิดเปน “สิวอุดตัน” หรือ ที่ทางการแพทยเรียกวา “คอมีโดน” 
(Comedone) ขึ้นมา สิวอุดตันนี้ แบงได 2 แบบ 

1. สิวหัวดํา จะมีรูเปดที่ผิวหนังเห็นเปนจุดดําๆ ที่หัวสิว 
2. สิวหัวขาว จะไมมีรูเปด จึงเห็นเปนเม็ดนูนเล็กๆ 

 สิวอุดตันทั้ง 2 ชนิดนี้ เมื่อเกิดขึ้นมาแลว อาจมีเชื้อแบคทีเรีย พีแอ็กเน (P. acnes) ที่
อาศัยอยูบริเวณนั้นมากินไขมันที่อุดตันอยู ทําใหเชื้อโรคตัวนี้แบงตัวอยางรวดเร็ว กลายเปนสิว
อักเสบตามมา มีลักษณะเปนตุมนูน แดง และเจ็บ 
 สิวอักเสบกาํเริบข้ึนไดมากกเ็มื่อมีเชื้อโรคเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึง่อาจเกดิจากความ
ตานทานของรางกายลดลง เชน ภาวะที่รางกายอดนอน ชวงใกลสอบไล ฯลฯ ซึ่งพบวาวยัรุนจะมี
สิวอักเสบกาํเริบข้ึน นอกจากนี้ ชวงที่รางกายมีความเครียดมากกวาปกติ หรือชวงที่สตรีมี
ประจําเดือนกท็ําใหสิวอักเสบมากขึน้ได ทัง้นี้เพราะความเครียดที่เกิดขึ้นจะไปกระตุนตอมใตสมอง
ใหหลัง่
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ฮอรโมนมากระตุนตอมหมวกไต ตอมหมวกไตจะหลั่งฮอรโมนไปกระตุนอัณฑะ หรือรังไขใหหลั่ง
ฮอรโมนเพศมากขึ้น ทําใหสิวกําเริบข้ึน (ประวิตร  พิศาลบุตร 2539 : 7) 
 การปฏิบัติตนเมื่อเปนสิว 
 1. จะเห็นวาสิวไมไดเกิดจากฝุนละออง หรือความสกปรก ฉะนั้น ไมจําเปนตองลาง
หรือทําความสะอาดมากเกินไป การลางหนาดวยสบูธรรมดา วันละ 1 – 2 ครั้ง ก็เปนการเพียงพอ 
 2. อาหารไมมีสวนทําใหเกิดสิว แตบางคนที่พบวา อาหารบางชนิด มีความสัมพันธ
กับการเกิดสิวทุกครั้งก็ควรหลีกเลี่ยง 
 3. เครื่องสําอาง ถาจะใชควรใชประเภทที่ไมมีไขมัน (oil-free) และควรลาง
เครื่องสําอางออกใหหมดทุกวัน สเปรยหรือเจลใสผม ไมควรใหโดนผิวหนา เพราะอาจทําใหเกิดสิว 
 4. หามแกะเกาหรือบีบสิวเอง เพราะทําใหการอักเสบเพิ่มข้ึน และมีรอยแผลเปนมาก
ยิ่งขึ้น 
 5.  หลีกเลี่ยงการรบกวนผิว เชน การขัดหนาหรือนวดหนา และการเช็ดถูหนาแรงๆ  
 6. ควรพักผอน หรือออกกําลังกายใหพอเหมาะ การอดนอนหรือทํางานหนัก และ
เครียดเกินไป ทําใหสิวเปนมากขึ้น 
 7.  ตองเขาใจวา จุดประสงคของการรักษาสิว คือ ปองกันการเกิดสิวใหม และทําใหสวิ
ที่เปนอยูแลวยุบหายไป โดยไมเกิดแผลเปน ฉะนั้น การรักษาสิวจะตองใชเวลา แพทยผิวหนังจะให
การรักษาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของสิว ยาปฏิชีวนะจะชวยลดเชื้อแบคทีเรียที่อยูในรูขน ทํา
ใหสิวอักเสบลดลง 
 8.  ในวัยที่เปนสิวงาย ควรจะทายาละลายการอุดตันเปนประจํา เพื่อปองกันการเกิด
สิวใหม 
 9.  ควรระลึกเสมอวา สิวอาจไมมีการหายที่ถาวร แตสามารถควบคุมได และการรกัษา
ที่ถูกตอง จะชวยลดการเกิดแผลเปนหลังสิวหายแลว ไดเปนอยางดี (สิวคืออะไร 2002) 
 การรักษาสิว 
 จุดมุงหมายของการรักษาสิว คือ 
 1.  เพื่อกําจัด รักษาเม็ดสิวที่เปนอยู 
 2.  ปองกันสิวเม็ดใหมที่จะเกิดขึ้น 
 โดยที่การรักษาสิว จะเนนไปที่การลดการสรางไขมัน และทําใหการหลุดรอนของผนัง
เปนปกติ รวมทั้งลดจํานวนเชื้อ P.acnes และลดการอักเสบ แนวทางการรักษาขึ้นอยูกับระดับ
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ความรุนแรงของสิว ถาเปนระดับออนๆ อาจใชเพียงผลิตภัณฑที่ใชทา ถาเปนระดับกลางถึงรุนแรง 
จึงใชยาปฏิชีวนะ ทั้งชนิดทาและรับประทานรวมกัน (ไพรัตน สุรียพงศ 2002)  
 ยาและผลิตภัณฑที่ใชรักษาสิว 
 1. Cleansers สบู หรือ Surfactant, Detergent เพื่อชําระลางคราบไขมัน ความ
สกปรกออกไดงายขึ้น ขณะเดียวกัน Cleanser บางชนิดก็ทําใหเกิดการระคายเคือง และทําใหเกิด
สิวไดเชนกัน จึงควรเลือกผลิตภัณฑชนิดที่มีระบุวา “Non – Comedonegenic” 
 2. Salicylic acid ชวยเพิ่มการหลุดรอนของเซลลผิวหนังที่ตายเพื่อใหหลุดออกไปเร็ว
ขึ้น จึงไมเกิดการคั่งคางของเซลลที่ตาย ดังนั้น จึงชวยลดการเกิด Comedone อยางไรก็ตามยาตัว
นี้ไมมีผลตอการฆาเชื้อ P. acnes จะพบตัวยานี้ในผลิตภัณฑกําจัดสิวที่วางขายตาม Super 
Market ไมจําเปนตองขายผานทางรานขายยา 
 3. Benzoly peroxide ทําลายเชื้อ P. acnes โดยการปลอยอนุมูลอิสระของออกซิเจน
อยางชาๆ ทําลายเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังทําใหเกิดออนตัว และเพิ่มการหลุดรอนของเซลล
ผิวหนังที่ตายแลว ซึ่งคลายๆ กับ Salicylic acid และเนื่องจากไมไดมีผลตอการสราง Sebum จึง
ตองใชยานี้ในการควบคุม รักษาสิว เพราะมีผลที่ไมพึงประสงคคือ การระคายเคืองผิวหนัง ทําให
เกิดการลอกแดง คัน แสบได ซึ่งมีเทคนิคอยูอยางคือ เมื่อเร่ิมใชใหมๆ ใหใช ความแรงนอยที่สุด 
และทาทิ้งไว 15 นาที แลวลางออก จากนั้นคอยๆ เพิ่มเวลาจนสามารถทิ้งไวไดทัง้คนื ผลติภัณฑทีม่ี
จําหนาย มีความเขมขน 3 ขนาด คือ 2.5, 5, 10% Benzoly peroxide  
 4. ยาปฏิชีวนะ ที่ใชมากไดแก Clindamycin, Sulfanilamide, Neomycin และ 
Chlaramphenicol ทําลายเชื้อแบคทีเรีย P. acnes จึงเหมาะที่จะใชในสิวประเภทอักเสบ สิวหัว
ชาง ใชในรูปทาผิวหนังจะไดผลเฉพาะที่ไมมีผลเสียตอรางกาย และใชไดเปนเวลานาน เพือ่เปนการ 
Sterile ผิวหนา (รัศนี  อัครพันธุ 2540 : 54 - 55) 
 
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 ปจจุบันพบวามีผลิตภัณฑรักษาสิวมากมายวางจําหนายอยูทั่วไป ถึงแมวาประเทศไทย
จะมีมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น แตก็ยังพบวามีการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิวขึ้นได ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ ปจจัย ไดแก 
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 คุณลักษณะของผูใชผลิตภัณฑรักษาสิว  
 1. พันธุกรรม ผูที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมจะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการ
ตอบสนองที่ Target organ ได เชน ในกรณีการเกิด Hemolysis จากยา sulfonamides และ 8 – 
aminoquinoline ในผูปวย G – GPD deficiency หรือผลของพันธุกรรมที่ทําใหเภสัชจลนศาสตร
ของยาหนึ่งๆ ในคนแตละเชื้อชาติแตกตางกัน เชน การทํางานของเอนไซม Acetyl transferase 
พบวาคนอเมริกาและคนญี่ปุนจะมีการทํางานของเอนไซมชา (Slow acetylators) จึงเกิดอาการ
แทรกซอนซึ่งเปน Peripheral neuropathy จากการใชยา Isoniazid อัตราการเกิดอาการแทรกซอน
นี้เกิดขึ้นสูงกวาคนเอเชีย ที่มีกรทํางานของเอนไซมเร็ว (Fast actylators) แตในขณะเดียวกันคน
เอเชียจะเกิด Hepatotoxic จาก Metabolite product ของยา Isoniazid ไดมากๆ 
 2. อายุและเพศ พบวาไมมีความแตกตางกันในโอกาสที่จะเกิดอาการไมพึงประสงค
จากยา 
 3. ภาวะของโรคในผูที่ไดรับยา ผูปวยที่มีการทํางานของตับหรือไตเลวลงจะมีผลใหยา
ถูกทําลาย หรือขับถายนอยลง เกิดการสะสมยาแลวเกิดอาการขางเคียงไดสูง 
 4. ปฏิกิริยาระหวางกันของยา (Drug interaction) มีผลใหยาที่ใชรวมกันออกฤทธิ์
เสริมกัน หรือขัดแยงกัน หรือมีปฏิกิริยารบกวน การดูดซึมการกระจาย การเปลี่ยนสภาพและการ
ขับถายยา เปนผลใหมีระดับยาสูงขึ้นอยางไมคาดหวัง ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการขางเคียงขึ้นได 
 5. ระบบภูมิคุมกันของรางกาย ผูปวยที่ใชยากดภูมิคุมกันหรือมีภาวะภูมิคุมกัน 
บกพรองจะมี Suppressor T cell ลดต่ําลง ซึ่ง Suppressor T cell นี้ทําหนาที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมการสราง IgE antibody จึงทําใหเกิดอาการแพยางายขึ้น นอกจากนี้อาการแพยาอาจเกิด
จากปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ซึ่งหมายถึงระบบภูมิคุมกันของรางกาย ตอบสนองตอยาสูงผิดปกติ 
 6. การเคยแพยากอน อาจจะเปนเครื่องบงชี้วาผูปวยนั้นมีแนวโนมที่จะแพยาซึ่งมี
โครงสรางคลายคลึงกับยาชนิดที่ผูปวยเคยมีประวัติแพมากอน (จรุงจิตร  งามไพบูลย และ เสาวนยี  
จําเดิมเผด็จศึก 2527 : 3 – 4) 
 7. เกิดจากผูใชเองใชไมถูกวิธีหรือใชอยางผิดๆ โดยไมไดอานคําอธิบายในการใชที่
แสดงไวที่ฉลากผลิตภัณฑหรือที่ฉลากไมมีคําอธิบายเปนภาษาไทยใหอาน หรือไมไดรับคําอธิบาย
จากผูขายผลิตภัณฑ ผูใชบางรายอาจใชผิดวัตถุประสงค รูเทาไมถึงการณ หรือใชตามคําโฆษณา
และคําบอกเลาของเพื่อนๆ ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีในผลิตภัณฑอาจจะไมกอใหเกิดการแพตอผูหนึ่ง 
แตอาจทําใหเกิดการแพตออีกผูหนึ่งได (อารี  สุขประเสริฐ 2524 : 3) 
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 8. การเกิดอาการแพเครื่องสําอางยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน 
  -     วัย พบวา ในเด็ก แพไดงาย และเกิดมากกวาผูใหญ 
  - ตําแหนงของผิวหนัง บริเวณผิวหนังที่บางจะเกิดอาการแพไดมากกวาบรเิวณที่
ผิวหนา เชน ผิวบริเวณรอบดวงตา หรือริมฝปาก จะเกิดอาการแพไดงายกวาผิวสวนอื่น 
  - เหงื่อ คนที่เหงื่อออกมา เหงื่ออาจชวยใหสารแพที่ละลายน้ําได ละลายในเหงื่อ
แลวผานเขาผิวไดดีขึ้นเปนผลใหแพมากขึ้น 
  - ความมันของผิว น้ํามันที่ผิว อาจชวยใหสารแพที่ละลายไดดีในน้ํามัน ผานเขา
ผิวไดดีขึ้น เปนผลใหแพมากขึ้น 
  - ความเปนกรดดางของผิวหนัง ในกรณีผิวแหงขาดความเปนกรด เมื่อสัมผัสกับ
สารแพที่มีคุณสมบัติเปนดางจะทําใหแพมากขึ้น (พรพรรณ  สุนทรธรรม และอังกาบ  เวสโกสิทธิ์ 
2542 : 180 – 181) 
 สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิว 
 ตัวผลิตภัณฑรักษาสิว อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการขางเคียงจากการใชขึ้นได
เนื่องจาก การแพสารเคมีในผลิตภัณฑ อาจเกิดจากกรรมวิธีการผลิตไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
ไมถูกสุขลักษณะ เชน มีเชื้อโรคปนเปอนอยู หรือผลิตยาและเครื่องสําอาง ไมเขามาตรฐานตาม
กฎหมายกําหนด หรืออาจมีการลักลอบใสสารเคมี ที่เปนสารหามใชที่ทางกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศหามใชในเครื่องสําอาง เปนตน (อารี  สุขประเสริฐ 2524 : 3) 
 ผลิตภัณฑรักษาสิวที่ใชในปจจุบัน จะพบวา มีทั้งที่เปนยา และเครื่องสําอาง ผลติภัณฑ
รักษาสิวที่เปนยาและที่นิยมใชในปจจุบัน จะมีสารสําคัญที่เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑซึ่งพบวา 
อาจกอใหเกิดอาการขางเคียงตอผูใชขึ้นได ดังนี้ 
 1. Benzoly  peroxide (BP) (ขนาด 2.5, 5, 10% ครีมหรือเจล) ยาชนิดนี้ออกฤทธิ์ฆา
เชื้อ P. acnes ลดการอักเสบ และลดปริมาณไขมันที่ผิวหนัง จากการศึกษาพบวา 5% BP เจล 
ไดผลเทากับ 1% Clindamycin solution และการใช BP รวมกับ Erythromycin solution หรือ BP 
รวมกับ Retinoic acid ไดผลดีกวาการใชยาตัวใดตัวหนึ่งอยางเดียว BP นี้มีผลขางเคียงคือ หนา
แดงแสบ แหงเปนขุย ฉะนั้น จึงแนะนําใหใชยาเพียง 5 – 10 นาที วันละ 2 ครั้ง แลวลางยาออกดวย
น้ําเปลา เมื่อเร่ิมคุนกับการใชยา จึงใหเพิ่มเวลาในการทายาใหนานขึ้น (รัศนี  อัครพันธุ 2540 : 54) 
จะพบวา การเกิดปฏิกิริยาผื่นแพจากการทายา Benzoly peroxide พบไดนอยประมาณ 1 ใน 500 
ราย (Cunlife  1989 : 288) แตขอมูลจากแหลงอื่นพบไดรอยละ 1 – 3 สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาที่
เกิดจากฤทธิ์ระคายผิว ดังนั้นจึงควรใชยา Benzoly peroxide ในความเขมขนต่ําเพียง 2.5% เพื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

11

รักษาสิว จะระคายผิวนอยกวายาที่มีความเขมขนสูง 5 – 10% และผลการรักษาก็ใกลเคียงกัน 
(Arudt  1988 : 24) 
 2. Topical antibiotics เปนยาปฏิชีวนะชนิดทาเฉพาะที่ ออกฤทธิ์เปน 
Bacteriostatic และออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ยากลุมนี้จะไดผลดีกับรอยโรคชนิด Papule และ 
Pastules แตรอยโรคแบบ Comedone และ Cyst อาจจะไมเปลี่ยนแปลง เพราะไมมีฤทธิ์เปน 
Comedolytic ตัวยาที่ใชไดผล ไดแก Tetracycline, Minocycline, Neomycin, 
Chloramphenicol, Sulfanilamide, Prifampicin, Kanamycin, Tobramycin และ Penicillin การ
ใชยาปฏิชีวนะในรูปทายา พบวา ไดผลพอๆ กับยารับประทาน Tetracycline ในขนาดต่ําๆ ในการ
รักษาสิว ที่อักเสบระดับปานกลาง (อรัญญา มโนสรอย และจีรเดช  มโนสรอย 2534 : 185 – 187) 
ยา 1% Clindamycin และ 1% Erythromycin ใชทาไดสะดวก และผลที่ไดใกลเคียงกัน รองลงมา
คือ Tetracycline ยากลุมนี้ถาใชตอไปนานๆ จะมีเชื้อโรคซึ่งดื้อตอยาได ยาทาตานเชื้อแบคทีเรีย
ทุกชนิด ใชทาวันละ 2 ครั้ง (เพ็ญวดี  ทิมพัฒนพงศ 2536 : 91) ผลขางเคียงของยากลุมนี้มักพบวา 
ระคายเคือง แดง แหง ลอก คัน ซึ่งไมไดเกิดจากตัวยาแตเกิดจาก vehicle (รัศนี  อัครพันธุ 2540 : 
55)  
 3. Salicylic acid ผสมอยูในรูปของโลชั่น เชน Acne lotion ออกฤทธิ์เปน 
Comedolytic หรือใชความเขมขนประมาณรอยละ 5 – 10 ก็สามารถลด Microcomedone ได ไม
มีฤทธิ์ Antibacterial หรือ Anitiinflammatory หรือ Antisebum ใชรักษาสิวชนิด Mild to 
Modurate degree อาการขางเคียงที่พบคือทําใหผิวแดง (Erythema) และลอกเปนขุย (Scaling) 
(รัศนี  อัครพันธ 2540 : 55)  
 ผลิตภัณฑรักษาสิวอีกสวนหนึ่งที่นิยมใช จัดเปนเครื่องสําอางซึ่งจะมีสารเคมีที่เปน
สวนประกอบในผลิตภัณฑที่อาจกอใหเกิดอาการขางเคียงตอผูใชไดเชนกัน โดยอาจกอใหเกิด
อาการแพ มผีื่นคันแดง หรือบวมมีอาการแสบรอนได สารสําคัญที่พบเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง
รักษาสิวที่พบบอยๆ นี้ สามารถนํามาใชในเครื่องสําอางรักษาสิวไดตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,กลุมนิติการ 2536 : 185 - 186) 
ไดแก 
 - Triclocarban ความเขมขนที่ใชคือ 0.5 – 2% ใชเปน Antifungal และ 
Antibacterial agent ในผลิตภัณฑประเภทสบูระงับเชื้อ (Antiseptic) รวมทั้งใชเปนสารกันเสียใน
ผลิตภัณฑไดดวย (วีรวรรณ  แตงแกว 2538 : 29 - 39)  
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 - Triclosan ความเขมขนที่ใชคือ 0.5 – 2% มีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียไดกวางทั้งแรม
บวกและแกรมลบ ใชในผลิตภัณฑประเภทสบูสําหรับฆาเชื้อที่ผิวหนัง และเปนสารกันเสียใน 
ผลิตภัณฑ (วีรวรรณ  แตงแกว 2538 : 29 - 39) 
 - Salicylic acid ใชในความเขมขนสูงๆ คือ 3.5 – 10% จะตองขอขึ้นทะเบียนตํารับ
เปนยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (กลุมนิติการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2536 : 39) แตถาใชในความเขมขนต่ําๆ 2 – 4% ในสบูจะถือวาเปนเครื่องสําอางไมตองขอขึ้น
ทะเบียน ในเครื่องสําอางมักใชรวมกับ Benzoic acid หรือ Zinc Oxide ในผลิตภัณฑรักษาสิว โดย
ใชเปนสารระงับเชื้อ (Antiseptic) และสารทําใหผิวหนังหลุดลอก (Keratolytic) (วีรวรรณ  แตงแกว 
2538 : 29 – 39) 
 - Allantion ความเขมขนไมไดกําหนด ใชเปนสารปรับสภาพผิว (Skin conditioning 
agent) จึงนิยมใชในเครื่องสําอางประเภทครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด (วีรวรรณ  แตงแกว 2538 : 29 
– 39)  
 - Benzoic acid ความเขมขนที่ใชคือ 0.1 – 0.5% ใชเปนสารกันเสียในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง (วีรวรรณ  แตงแกว 2538 : 29 – 39) 
 - Titanium dioxide, Zinc oxide เปนสารกันแดดเพิ่มคุณสมบัติสะทอนแสง 
สวนมากไมทําปฏิกิริยาการแพกับผิวหนัง (ไพรัตน  สุรียพงศ  2003) 
 - Metroxycinnamate เปนสารกันแดดที่สามารถดูดซับพลังงานของแสงแดดไว
กอนที่แสงแดดจะผานลงไปที่ผิวหนัง สารเหลานี้อาจทําใหเกิดการแพได (ไพรัตน  สุรียพงศ  2003) 
 - Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin C, Evening Primrose oil และ Aloe vera เปน
สารชวยบํารุงผิวพรรณ ฟนฟูการสรางเซลลผิวใหม นิยมใชกันมากในเครื่องสําอง  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันผิวหนัง (Protective) และทําใหผิวหนังออนนุม (Emollient) (วราภรณ  สุว
กุล 2529 : 9) 
 - Sodium soap ในสบูกอนธรรมดา มีดีเทอรเจนที่มีตัวยาชําระลาง เชน Anionic, 
Amphoteric surfactants ซึ่งความเปนดางของสบู และ Surfactants อาจมีการระคายตอผิวหรือ
ทําใหผิวแหงได สวนสบูสังเคราะหที่อยูในรูปของครีมและโฟมลางหนา จะมีการใชสารลดความ
ระคายของสารดีเทอรเจนและเพิ่มความชุมชื้นของใบหนา จึงเหมาะสําหรับคนผิวแหง (ธาดา  
เปยมพงศสานต 2540 : 11 – 13) 
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 แหลงที่ขายหรือกระจายผลิตภัณฑรักษาสิว  
 เนื่องจากผลิตภัณฑรักษาสิวจะมีทั้งที่เปนยาซึ่งจะวางจําหนายในรานขายยาไดเทานั้น 
และอีกสวนหนึ่งเปนเครื่องสําอางซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สามารถวางจําหนายไดทั่วไป และระบบการ
กระจายผลิตภัณฑ หรือเรียกงายๆ วา การขายนั้นสามารถขายไดทุกรูปแบบการขาย และทุกแหง
โดยไมมีขอจํากัด ตัวอยางเชน แผงลอย รานชํา รานคา รานยา รานเสริมสวย สถานเสริมความงาม 
หางสรรพสินคาหรือการขายตรง  ปญหาที่พบซึ่งอาจสงผลใหเกิดอาการขางเคียงตอผูใช 
ผลิตภัณฑจะแตกตางกันไป ดังนี้ 
 - แผงลอยทั้งในตลาดและในหางสรรพสินคา มักพบวามีการขายเครื่องสําอางผิด
กฎหมายมากที่สุดมีทั้งขายเครื่องสําอางที่มีสารหามใช และเครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง มี
ผลิตภัณฑจากคลินิกวางขาย ผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ ผลิตภัณฑปลอมเลียนแบบ และเมื่อพบ
ปญหาก็จะติดตามตรวจสอบไดยาก 
 - รานชําและรานยา มักพบปญหาคลายๆ กัน คือ จําหนายเครื่องสําอางฉลากไม 
ถูกตอง และมีการจําหนายผลิตภัณฑแสดงสรรพคุณกึ่งยากึ่งเครื่องสําอาง 
 - รานเสริมสวย หรือสถานเสริมความงาม มักพบปญหาผิดกฎหมายมาก พบวา
จําหนายเครื่องสําอางที่มีสารหามใช เครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง จําหนายผลิตภัณฑจาก
คลินิก และการแนะนําขอมูลผลิตภัณฑมีการแนะนําผิดๆ มักโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินความ
จริง 
 - หางสรรพสินคา พบปญหาวาเคานเตอรเครื่องสําอางใหขอมูลผูบริโภคเกินความ
จริง และมีการจําหนายเครื่องสําอางนําเขาไมมีฉลากภาษาไทยหรือแสดงขอความไมครบ 
โดยเฉพาะมักไมมีวัน เดือน ป ที่ผลิต 
 - การขายตรง พบปญหาเรื่องการใหขอมูลผลิตภัณฑมักโออวดสรรพคุณ บางครั้งไม
มีฉลากภาษาไทย หรือมีขอความฉลากภาษาไทยไมครบ ราคาของผลิตภัณฑมักตั้งราคาสูงกวา
ความเปนจริงมาก และเมื่อพบปญหาก็จะติดตามตรวจสอบไดยาก (พรพิมล  ขัตตินานนท และ
พรพรรณ  สุนทรธรรม 2540 : 93 – 94) 
 จากปญหาตางๆ ที่พบในแหลงที่ขายผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา จะสงผลตอการเกิด
อาการขางเคียงตอผูใชหรือผูบริโภค เพราะการใชผลิตภัณฑที่มีฉลากไมถูกตอง หรือผลิตภัณฑ
เสื่อมสภาพ หรือผลิตภัณฑปลอม หรือผลิตภัณฑที่มีการโออวดสรรพคุณเกินความจริงเหลานี้ อาจ
ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นได อาจเกิดเปนอาการแพในรูปแบบตางๆ อาทิเชน ผื่นแดง       
ผื่นแดงระคายเคือง ผื่นแพแบบสัมผัส การเกิดสิว การตกสะเก็ดบนผิวหนัง การแหงผิดปกติ ของ 
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ผิวหนัง การอักเสบของรูขุมขน และพบวา ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับทาสิวฝา อาจทําใหเกิดอาการแพ
และการระคายเคืองไดงายกวาผลิตภัณฑที่ใชเพื่อความสวยงาม (ประเสริฐ  เจริญผล 2538 : 11) 
 
 พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 เครื่องสําอางดูเหมือนจะเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
คอนขางต่ํา แตบางครั้งผูบริโภคใชเครื่องสําอางแลวอาจเกิดอาการขางเคียงอันไมพึงประสงคได 
สวนใหญจะเกิดขึ้นบริเวณที่สัมผัสกับเครื่องสําอางโดยตรง อาจเกิดอาการไดตั้งแต ระคายเคือง 
คัน แสบ รอน บวมแดง เปนตน ผิวแหงแตก ลอก ลมพิษ หรือมีอาการรุนแรงถึงขึ้นเปนแผลพุพอง 
น้ําเหลืองไหล ซึ่งอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นเหลานี้ อาจเกิดจาก อาการขางเคียงของตัวผลิตภัณฑ
เอง ดังที่กลาวมาแลวขางตน แตอีกสวนหนึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมการใชที่ผิดวิธีไมอานฉลาก
กอนใช หรือไมปฏิบัติตามวิธีใช ดังนี้ 
 - การไมอานฉลากคําแนะนําหรือวิธีใช อาจทําใหใชผลิตภัณฑไมถูกตอง คือ ใชไม
ถูกกับอาการที่เปน ใชไมถูกขนาด หรือใชมากเกินไปอาจกอใหเกิดอาการระคายเคือง  
 - การไมอานฉลากคําเตือนกอนใชผลิตภัณฑ อาจทําใหเกิดการแพยาขึ้นได ใน
บางครั้งเครื่องสําอางชนิดเดียวกันบางคนใชแลวแพ แตบางคนใชไดโดยไมมีอาการแพ ซึ่งขึ้นกับ
สภาพสรีรวิทยาของแตละบุคคล การเกิดอาการแพ หรือระคายเคือง จึงเปนการเกิดเฉพาะบุคคล 
แตละคนจะแพสารสวนผสมที่ไมเหมือนกัน บางครั้งดูเหมือนวาไมนาจะทําใหเกิดอาการแพ ก็อาจ
แพได เปนตน ซึ่งถาผูใชไดอานฉลากคําเตือนแลวก็จะจดจําไดวาตนเองเคยแพสารอะไร จะได 
หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารนั้นผสมอยู หรือกอนใชผลิตภัณฑคร้ังแรกควรมีการทดสอบการ
แพกอนใช 
 - การไมอาน วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือวัน เดือน ป ที่หมดอายุ อาจทําใหผูบริโภคไม
ทราบวา ผลิตภัณฑผลิตมานานแลว อาจเสื่อมคุณภาพซึ่งการใชผลิตภัณฑที่เสื่อมคุณภาพอาจ
กอใหเกิดอาการแพตางๆ ขึ้นได 
 - การไมปฏิบัติตามวิธีใช คําแนะนํา รวมทั้งคําเตือนหรือขอควรระวัง อาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเกิดอาการขางเคียงขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชตามความเขาใจของตนเอง หรือ
จากคําบอกเลาของผูไมรูจริง ตัวอยางเชน ใชมากเกินไป อาจใชปริมาณมากหรือใชบอยเกินไป 
ปริมาณเครื่องสําอางที่สัมผัสกับผิวก็มากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะแพหรือระคายเคืองจะมากยิง่ขึน้ตามไป
ดวย ผลิตภัณฑเครื่องสําอางบางอยางถาใชผิดเวลาก็อาจทําใหเกิดผลเสียขึ้นได เชน เครื่องสําอาง
บางชนิดระบุวิธีใช ใหใชทากอนนอนตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองเมื่อถูกแสงแดด 
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ถาใชเวลากลางวัน เมื่อถูกแสงแดด อาจทําใหเกิดการแพระคายเคืองได (พรพรรณ   สุนทรธรรม 
และอังกาบ   เวสโกสิทธิ์ 2542 : 180 – 181) 
 
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 คํานิยาม 
 อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction) ตามคําจํากัดความของ 
Karch และ Lasagna หมายถึง ปฏิกิริยาที่เปนอันตรายและเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ เพื่อใชยาในขนาด
ปกติ เพื่อการปองกันรักษา หรือ วินิจฉัยโรค โดยไมรวมถึงความลมเหลวจากการใชยา (ปราโมทย  
ตระกูลเพียรกิจ 2543 : 180 – 181) 
 อาการขางเคียงจากการใชยา (Side effect) หมายถึง อาการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์
ของยาซึ่งไมพึงประสงคในการรักษา โดยความรุนแรงของอาการขึ้นกับขนาดของยา ระยะเวลาใน
การไดรับยา และการตอบสนองของผูปวย (ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ 2543 : 180 – 181) 
 การแพยา (Drug allergy หรือ drug hypersensitivity) หมายถึง ปฏิกิริยาการ
ตอบสนองตอยาเฉพาะบุคคล เนื่องจากเคยไดรับยาชนิดนั้น หรือไดรับสารที่มีสูตรโครงสราง
คลายคลึงกับยานั้นมากอน แลวเกิดการกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันทางอิมมูโนวิทยาขึ้น โดย
ที่ไมขึ้นกับขนาดยาที่ไดรับ (ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ 2543 : 180 – 181) 
 
 การเกิดอาการขางเคียงจากผลิตภัณฑรักษาสิว 
 อาการขางเคียงจาการใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่พบมากที่สุด คือ ปฏิกิริยาที่ผิวหนังแพ
ตอสารเคมีในผลิตภัณฑนั้น ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้ 
 1. Dermatitis มักเปนแบบ Contact dermatitis ซึ่งมีทั้งทําใหผิวหนังอักเสบอยาง
เฉลียบพลัน หรือผิวหนังอักเสบเรื้อรังได Contact dermatitis ที่เกิดขึ้นมีสองชนิด คือ 
  1.1 Irritative reaction เกิดจากสารเคมีที่มีฤทธิ์ตอผิวหนังโดยตรง เรียกวา 
Primary irritant ทําใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนา สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์แรงมาก สามารถ
กัดผิวหนังทําใหเซลลของผิวหนังลอกรอน เชน กรด ดาง ฯลฯ สารเคมีบางอยางเมื่อสัมผัสแลวทํา
ใหผิวหนังอักเสบ (Inflammation) 
  1.2 Allergic reaction ปฏิกิริยาการแพเปนลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อผิวหนังสัมผัสกับ
สารหนึ่งซึ่งทําใหเกิดแพขึ้น หรือมีผลไปกระตุนใหผิวหนังในระยะตอมาไวตอการแพมากขึ้น เมื่อ 
ผิวหนังสัมผัสกับสารนั้นอีก จึงเกิดการระคายเคืองหรืออักเสบภายหลัง เรียกวาเกิดภาวะ 
Sensitiser irritant 
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  อาการของโรคผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสทั้ง 2 แบบ มีลักษณะอาการแตกตางกัน
หลายลักษณะ ซึ่งบางคนอาจมีอาการอยางเดียว บางคนเกิดมีอาการหลายๆ อยางรวมดวย 
อาการที่พบบอยๆ ไดแก เกิดผื่นแดงหรือถุงน้ํา บางครั้งมีอาการผิวหนังหนาดาน หรือ ผวิหนงัมรีอย
แตก หรือมีอาการคัน 
  ประเภทของผลิตภัณฑที่มีสารเคมีที่ทําใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง การแพและ
การอักเสบ ไดแก Lotion, Cream, Cleanser และ Soap 
 2. Photosensitivity (Photo reaction) เปนปฏิกิริยาการแพตอแสงแดด กลาวคือ มี
สารเคมีในผลิตภัณฑบางอยางเมื่อใชแลวผิวหนังสวนที่ใชไปถูกแสงแดด จะทําใหเกิดปฏิกิริยาการ
แพตอผิวหนังขึ้นได 
 3. Pigment changes สารเคมีบางอยางในผลิตภัณฑ เมื่อใชแลวเกิดการแพหลังจาก
เกิ ดปฏิกิ ริ ยาการแพ แล วมี ผลทํ า ให ผิ วหนั ง เปลี่ ยนสี ไป ได  คือ  ผิ วหนั งดํ ากว าปกติ 
(Hyperpigmentation) หรือบางอยางทําใหผิวหนังดางขาว (Hypopigmentation) เนื่องจาก
สารเคมีไปทําให Melanin ที่ผิวหนังไมทํางานผิวจังขาวไปเลย 
 4. Sweet gland abscesses, granulomas ทําใหเกิดการอุดรูตอมเหงื่อ ตอมไขมัน
ตามขุมขน ทําใหเกิดการอักเสบของตอมใตผิวหนัง (Folliculitis) เกิดเปนเม็ดตุมเล็กๆ  
 5. Local swelling เกิดการบวมเฉพาะที่ขึ้นได (อารี  สุขประเสริฐ 2524 : 3 – 5) 
 6. อาการขางเคียงอื่นๆ ไดแก 
  6.1 Antibiotic resistance 
   ผลิตภัณฑรักษาสิวที่มีสารสําคัญออกฤทธิ์เปนยาตานเชื้อแบคทีเรีย เชน 
Clindamycin  สามารถชักนําใหเกิดเชื้อที่ดื้อยาได การดื้อยาของเชื้อ Staphylococus 
epidermidis สามารถถายเทไปยัง Staphylococcus aureus ได อีกทั้งการดื้อยายังสามารถผาน
ไปสู antibiotic  ชนิดอื่นไดดวย (Noble and Naidoo 1978 : 98,481 – 489 ) 
  6.2 Benzoly Peroxide อาจจะลอกสีผม ทําใหมีสีออนลงไดในบางครั้ง แลทําให
เสื้อผาเปลี่ยนสีไดเชนกัน จึงควรที่จะตองเตือนผูปวยใหทราบลวงหนากอนที่จะใชยานี้ สวน 
Antibiotic  ชนิดอื่นๆที่ใชทา ไมทําใหเกิดปญหาดังกลาวนี้ (Cunliffe 1989 : 288 – 324 ) 
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 ลักษณะอาการขางเคียงทางคลินิกของผื่นแพแบบตางๆ  
 1.  Maculo papular rash (Exanthem – Iiked scarletiform) เปนตุมขนาดเล็ก 
อาจจะนูนหรือราบ หรือปนกันก็ได มักจะมีสีแดงหรือสีนําตาล กระจายทั่วๆ ไป สวนใหญมีอาการ
คันรวมดวย 
 2. Urticaria (ผื่นลมพิษ) 
  เปนผื่นนูน บวม สีแดง อาจเห็นรูขุมขนชัดเจน ทําใหดูคลายหนังไก คัน มีรูปราง
ตางๆ กัน ผื่นแตละอันจะอยูไมเกิน 24 ชม. 
 3. Acneiform eruption 
  เปนตุมสีแดง หรือตุมหนองที่อยูในระยะเดียวกัน มักจะพบที่หนา ลําตัว ตองแยก
จากสิวธรรมดา โดยที่สิวที่เกิดจากยา ลักษณะผื่นจะอยูในระยะเดียวกัน และไมมี Comedone 
 4. Eczematous drug eruption 
  เปนตุมแดง และตุมน้ําใส อาจรวมกับการมีสะเก็ด และน้ําเหลืองไหล คัน อาจพบ
เฉพาะที่ หรือเปนทั้งตัวก็ได 
 5. Purpura และ Vasculitis 
  เกิดจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เชื่อวาเกิดจากไปหามการทํางานของเกร็ดเลือด อาจพบ
ที่ผิวหนัง หรืออวัยวะภายใน เชน ไต สมอง เปนตน 
 6. Photo – drug eruption 
  เปนผื่นคันในบริเวณที่ถูกแสงแดด บางครั้งบวมแดงเปนตุมน้ําใส ซึ่งแตกออกเปน
น้ําเหลือง 
 7. Lichenoid drug eruption 
  ยาบางชนิดอาจใหลักษณะผื่นแพยา เหมือน Lichen planus ความแตกตางอยูที่
ไมมีผื่นนี้ในเนื้อเยื่อบุ ผื่นแพแบบนี้จะพบหลังไดรับยาติดติดนาน 3 อาทิตย และหายไปเองเมื่อ
หยุดยา ลักษณะพบเปน Lichenoid purple papules อาจเปนเฉพาะที่หรือทั่วๆ ไป 
 8. Fixed drug eruption 
  เปนผื่นสีแดงคล้ํา มีขอบชัด บางครั้งจะเกิดตุมน้ําใสขึ้น เมื่อผ่ืนหายเห็นเปนรอยนนู
ดําอยูนาน ผื่นแพยาแบบนี้จะเกิดซ้ํารอยเดิม ถาไดรับยาที่แพอีก และผ่ืนจะพบบอยบริเวณริม 
ฝปาก แขนขา ลําตัว และรอบอวัยวะเพศ 
 9. Alopecia 
  เกิดจากยามีผลรบกวนการเจริญของรากผม ทําใหผมหักรวง 
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 10. Drug induced lupus erythematous  
  มีอาการคลาย SLE แตเมื่อหยุดยาผื่นและอาการเหลานี้จะหายไป 
 11. Exfoliative dermatitis 
  ภาวะที่ผิวหนังแดงลอก เปนขุยทั่วตัว มีอาการคันเปนสําคัญ (นภดล  นพคุณ และ
คณะ 2527 : 4 – 5) 
 
ระบบงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
 งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เปนงานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชและ
บริโภคผลิตภัณฑและบริการทางสุขภาพ ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้จะรวมทั้งผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปน
ยาและเครื่องสําอาง สําหรับปจจัยที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมที่ผูบริโภค ใชคิดหรือตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑรักษาสิว สวนหนึ่งนาจะมาจากปจจัยในเรื่องการรับรูซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลที่
จะเสริมใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองและพึงประสงคขึ้นได (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, กองควบคุมเครื่องสําอาง 2540 : 22) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู (Perception Theory) 
 “การรับรู” ถือวาเปนกระบวนการจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เปนกระบวนการที่บุคคล
เลือกจัดการและใหความหมายตอส่ิงเราทั้งภายในและภายนอก การรับรูนี้ขึ้นอยูกับการเลือกรับ
ของบุคคล (Selective perception) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดวาขาวสารใด บุคคลจะยอมรับหรือไม
ยอมรับ ไมเพียงแตบุคคลจะมีแนวโนมที่จะกล่ันกรองขาวสาร หรือไมยอมรับขาวสารที่จะทําให
ตนเองไมมีความสุข หรือขาวสารนั้นไมมีความหมายตอตนเองเทานั้น แตขาวสารที่บุคคลรับไวนั้น
จะถูกบิดเบือน (Distorted) เพราะเหตุวาบุคคลจะดูเฉพาะสิ่งที่เขาตองการจะดู จะรับรูเฉพาะ
ขาวสารหรือสวนของสิ่งเราที่ตรงกับความตองการ ความสนใจ หรือความคาดหวังของเขา (ประภา
เพ็ญ  สุวรรณ และสวิง  สุวรรณ 2534 : 33) 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใช
สินคาและบริการ (ผลิตภัณฑรักษาสิว) โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการ
ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว โดยบุคคลตองเกี่ยวของกับกระบวนการบริโภค 
(Consumption process) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของ 3 ประการ คือ 

1. กําหนดความตองการของบุคคล 
2. แสวงหาและซื้อผลิตภัณฑ 
3. ใชผลิตภัณฑนั้นเพื่อผลประโยชนที่ตองการจากผลิตภัณฑ 
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 เนื่องจากการกําหนดความตองการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน สวนหนึ่งก็
เพราะบุคคลมีการรับรูที่แตกตางกัน ซึ่งบุคคลที่กลาวถึงในที่นี้ก็คือผูบริโภคนั่นเอง โดยที่ผูบริโภค
มักกระทําตามการรับรูที่ตนเองไดรับมา (ศุภร  เสรีรัตน 2540 : 6 – 7) 
 จากความหมายของการรับรูและพฤติกรรมผูบริโภค แสดงวา การรับรูของผูบริโภคที่
เลือกจะยอมรับหรือไมยอมรับขาวสารใด จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการใชของผูบริโภคที่จะ
แตกตางกันไปในแตละบุคคลนั่นเอง สําหรับเร่ืองระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑรักษา
สิว จะเห็นไดวา รัฐตองออกกฎหมายซึ่งเปนมาตรการในการกํากับ ดูแล และเฝาระวัง เพื่อใหเกิด
ความถูกตองและปลอดภัยตอผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา, กองควบคุมเครื่องสําอาง 2540 : 35) 
 - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,          
กลุมนิติการ 2536 : 1) 
 - พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 
กลุมนิติการ 2536 : 178) 
 - พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 2539 : 254) 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 “ยา” หมายความวา 
 (1) วัตถุที่รับรองไวในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศ 
 (2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือ
ความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
 (3) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ 
 (4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสรางหรือการกระทําหนาที่ใดๆ 
ของรางกาย ของมนุษยหรือสัตว  
 “ยาใชภายนอก” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายสําหรับ
ใชภายนอก ทั้งนี้ไมรวมถึงยาใชเฉพาะที่ 
 “ยาใชเฉพาะที่” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใช
เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, กลุมนิติการ  2536 : 1 – 3) 
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 จากความหมายของยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑ
รักษาสิว จะจัดเปนยาได เมื่อผลิตภัณฑนั้นขึ้นทะเบียนตํารับยา และแสดงสรรพคุณในการบําบัด 
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค และเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอาการขางเคียง จาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนยา จึงจําเปนตองอานฉลากและเอกสารกํากับยา เพื่อจะไดรูวาเปน
ยาอะไร ใชอยางไร มีสรรพคุณรักษาอะไร มีคําเตือนอยางไรบาง รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ที่มีอยูบนฉลาก
และเอกสารกํากับยา และตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กําหนดใหผู
ไดรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน ตองจัดใหมีฉลากตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว ปดไวที่ภาชนะ
และหีบหอบรรจุยาหรือฉลากและเอกสารกํากับยา โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ชื่อยา เชน Clinda M lotion, Mysolone N cream เปนตน 
 2. เลขทะเบียนตํารับยา มักจะมีคําวา Reg. No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา 
ถาเปนยาที่มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียวจะมีการแสดง ดังนี้ 
  - 1A…กรณีที่เปนยาผลิตในประเทศ 
  -     1B…กรณีที่เปนยานําหรือส่ังเขาจากตางประเทศ แลวนํามาทําการแบงบรรจุ
ในประเทศ 
  -     1C…กรณีที่เปนยานําหรือส่ังมาจากตางประเทศ เชน 1A 12/35, 1B 3/39, 
1C 30/39 เปนตน 
  สวนเลขที่ตอทายอักษรภาษาอังกฤษ คือ เลขลําดับที่ที่ได รับอนุญาตใหขึ้น
ทะเบียนตํารับยาและทับเลขทายของป พ.ศ. ที่ได รับการขึ้นทะเบียน 
  สําหรับตํารับยาที่มีตัวยาสําคัญตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป เลขทะเบียนตํารับยาจะขึ้นตน
ดวย 2A…, 2B…, 2C…แลวตามดวยลําดับที่และเลขทายของป พ.ศ. ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน ยาที่
ใชสําหรับสัตวอักษรยอภาษาอังกฤษจะเปน D…คือยาที่ผลิตในประเทศ E… คือยาที่นําหรือส่ังเขา
มาจากตางประเทศแลวมาแบงบรรจุ และ F… คือยาที่นําสั่งเขามาจากตางประเทศ ยาที่เปนยา
แผนโบราณ อักษรภาษาอังกฤษ ก็จะเปน G…คือยาที่ผลิตในประเทศ H… คือยาที่แบงบรรจุ และ 
K… คือยาที่นําสั่งเขามาจากตางประเทศ แลวตามดวยเลขลําดับที่ที่ไดรับอนุญาตและป พ.ศ. ที่
ไดรับการขึ้นทะเบียน 
 3. ปริมาณหรือขนาดบรรจุของยา เชน ยาน้ํา จะตองแจงขนาดบรรจุไวในฉลากดวย
วา ยานั้นบรรจุกี่มิลลิลิตร 
 4. เลขที่ หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห ซึ่งมักใชคํายอ เปนภาษาอังกฤษ 
เชน Lot No., Cont. No., Batch No. หรือ L, C, L/C, B/C แลวตามดวยเลขแสดงครั้งที่ผลิต 
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 5. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ยาที่ผลิตในประเทศตองมีชื่อผูผลิตจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิต
ยาดวย ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในตางประเทศ นําหรือส่ังเขามาตองมีชื่อเสียงและประเทศที่ตั้ง
สถานที่ผลิตยา พรอมทั้งชื่อของผูนําหรือส่ัง เขามาและจังหวัดที่ตั้งสถานที่นํา/สั่งยานั้นๆ 
 6. วันเดือนปที่ผลิตยา มักมีคํายอภาษาอังกฤษ Mfd. หรือ Mfg date. แลวตามดวย 
วันเดือนปที่ผลิต ยาบางชนิด เชน ยาปฏิชีวนะ จะมีการระบุวันที่หมดอายุ โดยมีคํายอ วา Exp. 
Date ซึ่งยอมาจาก Expiration Date แลวตามดวยวันเดือนปที่ยานั้นหมดอายุ 
 7. คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใชเฉพาะที่” หรือ “ยาใชภายนอก” 
แลวแตกรณีวายานั้นเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชเฉพาะที่ หรือยาใชภายนอก ซึ่งจะ
เขียนดวยอักษรสีแดงอานไดชัดเจน 
 8. วิธีใชและคําเตือน การจัดใหมีคําเตือนไวบนฉลากและเอกสารกํากับยานั้น ใช
สําหรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือในกรณีที่กฎหมายบังคับ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา, กองควบคุมเครื่องสําอาง 2540 : 84 – 85) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เครื่องสําอาง” หมายความวา 
 (1) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวธิอ่ืีนใด
ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม 
และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัว ซึ่งเปน
อุปกรณภายนอกรางกาย 
 (2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ 
 (3) วั ตถุ อ่ื นที่ กํ า หนด โดยกฎกระทรว ง ให เ ป น เ ค รื่ อ ง สํ า อา ง  (สํ านั ก ง าน 
คณะกรรมการอาหารและยา, กลุมนิติการ  2536 : 178 – 179) 
 จากความหมายของเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 จะเห็น
ไดวาผลิตภัณฑรักษาสิวที่จะจัดเปนเครื่องสําอางได เมื่อจะตองไมแสดงสรรพคุณในทาง
บําบัดรักษา จะเนนใชเพื่อความสะอาด และความสวยงามและใชเฉพาะกับผิวภายนอกเทานั้น 
และจากการวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางแลว ได
จัดแบงเครื่องสําอางออกเปน 3 ประเภท ตามประกาศหรือกฎกระทรวง คือ 
 1. เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ 
  เปนเครื่องสําอางที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอันตรายกับผูบริโภค เนื่องจากพิษภัย
หรืออันตรายของเคมีภัณฑที่เปนสวนผสม การกํากับดูแลจึงเขมงวดที่สุด ดวยการใหตองมาขึ้น
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ทะเบียนตํารับ เมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเรียบรอยแลว 
จึงจะผลิตหรือนําเขามาจําหนายได เครื่องสําอางที่จัดเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ไดแก 
เครื่องสําอางที่มีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดแก 
  1.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เร่ือง กําหนด
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ 
  1.2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2537 เร่ือง กําหนด
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 3) 
  1.3  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนด
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4) 
  1.4  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2539 เร่ือง กําหนด
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 5) 
  ตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ 
  - ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก ไหมขัดฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด 
  - น้ํายาบวนปากที่มีสวนผสมของ เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด 
  - ผลิตภัณฑดัดผม ยืดผม 
  - ผลิตภัณฑยอมผมชนิดถาวร 
  - ผลิตภัณฑฟอกสีผม 
  - ผลิตภัณฑแตงสีผมที่มีสวนผสมของเลดแอซีเทต หรือซิลเวอรไนเตรต 
  - ผลิตภัณฑกําจัดขน หรือทําใหขนรวง 
 2. เครื่องสําอางควบคุม 
  เปนเครื่องสําอางกลุมที่อาจมีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายบาง 
การกํากับดูแลจึงไมเขมงวดเทาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ผูประกอบธุรกิจเพียงมาแจง 
รายละเอียดตอหนวยงานรัฐ ภายในเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนผลิตหรือนําเขามาจําหนายใน
ราชอาณาจักร การกําหนดเครื่องสําอางควบคุม มี 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 กําหนดประเภทของเครื่องสําอาง 4 ประเภท เปนเครื่องสําอางควบคุม ไดแก 
   - ผาอนามัย ทั้งชนิดแผน และชนิดสอด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2536 เร่ือง ผาอนามัย) 
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   - ผาเย็นหรือกระดาษเย็นในภาชนะบรรจุที่ปด (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2536 เร่ือง ผาเย็น) 
   - แปงฝุนโรยตัว (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2536 
เร่ือง แปงฝุนโรยตัว) 
   - แปงน้ํา (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2536 เร่ือง แปง
น้ํา) 
  2.2 กําหนดสารควบคุม ดังนั้น เครื่องสําอางที่มีสวนผสมของสารควบคุม จะ
จัดเปนเครื่องสําอางควบคุม ไดแก  
   - สารปองกันแสงแดด จํานวน 19 ชนิด ที่ปรากฏตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) เร่ือง ผลิตภัณฑที่มีสารปองกันแสงแดด 
   - สารขจัดรังแค (ซิงกไพริไทโอน และไพรอกโทน โอลามีน) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2537 เร่ืองกําหนดเครื่องสําอางที่มีสารซิงกไพริไทโอน และ
ไพรอกโทน โอลามีน เปนเครื่องสําอางควบคุม 
   - สารขจัดรังแค (คลิมบาโซล) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
26) พ.ศ. 2539 เร่ือง ผลิตภัณฑที่มีสารคลิมบาโซล 
 3. เครื่องสําอางทั่วไป 
  ไดแก เครื่องสําอางที่ไมมีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม จะมี
ขอกําหนดในการผลิตหรือนําเขา ฯ ดังนี้ 
  3.1 เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศ สามารถผลิตไดโดยไมตองแจงกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพียงแตจัดทําฉลากภาษาไทยใหมีขอความอันจําเปน ครบถวน 
ชัดเจน (สวนขอความอื่นๆ บนฉลากตองเปนความจริง และมีเอกสารหลักฐานพรอมที่จะพิสูจนได) 
  3.2 เครื่องสําอางที่นําเขามาจากตางประเทศ ตองสงมอบหลักฐานประกอบการ
นําเขา และตองจัดทําฉลากภาษาไทยใหมีขอความอันจําเปน ครบถวน ภายใน 30 วัน หลังจาก
ไดรับการตรวจปลอยใหนําเขามาในราชอาณาจักร (สวนขอความอื่นๆ บนฉลากตองเปนความจริง 
และมีเอกสารหลักฐานพรอมที่จะพิสูจนได) ตัวอยางเครื่องสําอางทั่วไป ไดแก แชมพูสระผมที่ไมมี
สารขจัดรังแค ครีมนวดผม โลชั่น ครีมบํารุงผิว อายแชโดว อายไลเนอร ดินสอเขียนคิ้ว บลัชออ
นแตงแกม ลิปสติก ครีมรองพื้น แปงทาหนา สบูกอน สบูเหลว โฟม น้ํามันทาผิว เครื่องสําอางระงบั
กลิ่นกาย สีทาเล็บ มูส หรือเยลแตงผม เปนตน 
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นอกจากผูประกอบธุรกิจเครื่องสําอางจะตองดําเนินการใหถูกตองตามประเภทของเครื่องสําอาง
แลว จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆ อีกดวย ดังนี้ 
 1. เครื่องสําอางจะตองไมมีสวนผสมของวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง ซึ่งจะมีบัญชีรายชื่อวัตถุที่หามใชปรากฏอยูในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดแก 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2536) เร่ือง กําหนดวัตถุที่หาม
ใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2539 เร่ือง กําหนดวัตถุที่
หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) 
 เครื่องสําอางที่มีสวนผสมของวัตถุที่หามใชถือวาเปนเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการ
ใช ตามกฎหมายหาม มิใหผูใดผูหนึ่งเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัย 
หากผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. เนื่องจากสารบางอยางอาจนํามาใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอางได แตจะตองใช
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งจะมีบัญชีรายชื่อวัตถุที่อาจใชและเงื่อนไขในการนําไปใช ปรากฏอยู
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดแก 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดวัตถุที่อาจ
ใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2539 เร่ือง กําหนดวัตถุที่อาจ
ใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดวัตถุที่อาจ
ใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดสีที่
อนุญาตใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
 ถามีการใชสารเหลานี้ไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ ใหถือวาเครื่องสําอาง
นั้นมีวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ถือวาเปนเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยใน
การใช ตามกฎหมายหามมิใหผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสําอางทีไ่มปลอดภยั 
หากผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 3. ปริมาณสารสําคัญในเครื่องสําอางทุกชนิดนั้น กฎหมายกําหนดใหคลาดเคลื่อนได 
นอยกวาไมเกินรอยละสิบหา หรือมากกวาไมเกินรอยละสิบแปดตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรือที่ไดแจง
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ไวตอหนาพนักงานเจาหนาที่ หรือที่ระบุไวในฉลาก สารสําคัญ หมายความถึง สารออกฤทธิ์หรือ
สารที่ทําใหเกิดสรรพคุณของเครื่องสําอาง ไดแก 
  - สารควบคุมพิเศษ ที่มีอยูในเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ 
  - สารควบคุม ที่มีอยูในเครื่องสําอาง 
  - สารที่เปนสวนประกอบสําคัญในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง    ที่มีการแจงชื่อและ
ปริมาณไวตอพนักงานเจาหนาที่ หรือที่ระบุไวในฉลาก (รายละเอียดปรากฏในประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2536 เร่ือง กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสําคัญใน
เครื่องสําอาง) 
 เนื่องจากเครื่องสําอางทุกชนิดตองมีฉลากภาษาไทย แตขอความอันจําเปนอาจ 
แตกตางกันไปตามประเภทของเครื่องสําอาง (พรพิมล  ขัตตินานนท และพรพรรณ  สุนทรธรรม 
2540 : 36 – 47) 
 
 รายละเอียดการแสดงขอความบนฉลากเครื่องสําอาง อธิบายไดดังนี้ 
 1. ชื่อเครื่องสําอาง 
  ในสวนนี้ผูประกอบธุรกิจมักจะใหความสําคัญอยูแลว การแสดงชื่อเครื่องสําอางจึง
มีความชัดเจนดี จะมีขอควรระวังอยูบางคือ เครื่องสําอางมักจะมีความหลากหลายในชื่อรุนหรือ
เฉดสี ผูบริโภคตองพิจารณาชื่อผลิตภัณฑใหดีกอนที่จะซื้อ 
 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง 
  เครื่องสําอางในปจจุบันมีหลากหลายชนิด และรูปแบบ จะเห็นวาเครื่องสําอางที่มี
ลักษณะเปนครีมขนบรรจุอยูในหลอดนั้น อาจจะเปนไปไดตั้งแตยาสีฟน โฟมลางหนา ครีมบํารุงผิว 
หรือผลิตภัณฑตกแตงทรงผม น้ํายาใสในขวดทรงสวย นั้นอาจเปนไดตั้งแต น้ําหอม ผลิตภัณฑที่ใช
กับผิวหนา โลชั่นสําหรับจุดซอนเรน ไปจนถึงน้ํายาลางเล็บ ดังนั้นพิจารณาชนิดของเครื่องสําอาง
ใหถี่ถวน วาตรงตามความตองการแนนอนหรือไม 
 3. สวนประกอบสําคัญ 
  ผูบริโภคควรใหความสําคัญกับขอมูลในสวนนี้ดวย แมวาบางครั้งอาจเปนชื่อ
สารเคมีที่ไมรูจักคุมเคย แตขอมูลเหลานี้ จะมีประโยชนมาก เมื่อใชเครื่องสําอางแลวเกิดอาการแพ
จะไดบันทึกไวเปนขอมูลสวนตัววาแพสารใด หรือถาทราบวามีประวัติแพสารใดมากอน ก็สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดของสวนประกอบในเครื่องสําอางกอนซื้อ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง อันตรายจาก
การแพสารเคมีไดงายขึ้น 
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 4. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตและผูนําเขา 
  เปนการแสดงความรับผิดชอบของเจาของผลิตภัณฑ โดยผูบริโภคสามารถใช
ขอมูลนี้เพื่อติดตอกับผูรับผิดชอบ เมื่อมีปญหาในการใชผลิตภัณฑ 
 5. วันเดือนปที่ผลิต 
  วันเดือนปที่ผลิตเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่ง ผูบริโภคจะทราบวาผลิตภัณฑนั้น
ผลิตขึ้นเมื่อใด หากผลิตมานานแลว อาจเสื่อมคุณภาพหรืออาจจะใชแลวไมไดผล ทั้งนี้ตองดู
ลักษณะอื่นๆ ของผลิตภัณฑประกอบดวย เครื่องสําอางที่มีการจัดเก็บอยางดี อยูในสภาพที่ปด
สนิท อยูในที่เย็น ไมถูกแสงแดด จะมีอายุยืนยาวกวาเครื่องสําอางที่เก็บไวในที่รอน ชื้น แสงแดด
สองถึง จะสังเกตไดวาที่ฉลากของเครื่องสําอางมักไมบอกวันหมดอายุ เนื่องจากอายุของ
เครื่องสําอางขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สารที่เปนสวนผสมในตํารับ จะมีผลตอความคงตัว
ของตํารับรวมทั้งเทคนิคการบรรจุ และที่สําคัญที่สุด คือ การเก็บรักษา เครื่องสําอางที่ผลิตพรอมๆ 
กันนั้น ชิ้นที่ไดรับการเก็บรักษาอยางดี อยูในสภาพปดสนิท อยูในที่เย็น ไมโดนแสงแดด หรือ
ความชื้น ก็ยอมมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาชิ้นที่ เก็บรักษาไมดี การตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง จึงตองพิจารณาวันเดือนปที่ผลิต ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ รวมทั้งการเก็บ
รักษาเครื่องสําอางนั้นดวย 
 6. วิธีใช 
  เมื่อซื้อเครื่องสําอางมาแลว ก็ตองศึกษาวิธีใชอยางละเอียด เพื่อที่จะไดเกิด
ประโยชนอยางคุมคา และปลอดภัย เชน ครีมบํารุงผิวหนาบางชนิดตองใชทากอนนอน เพื่อมิใหถูก
แสงแดด เพราะแสงแดดอาจกระตุนใหเกิดอาการขางเคียง ที่ไมพึงประสงค ดังนั้น หากไมศึกษา
วิธีใชใหถี่ถวน ทาครีมนี้ตามความพอใจ หากทาตอนกลางวันแลวถูกแสงแดด ก็อาจจะกลับ
กลายเปนผลเสีย เพราะใชไมถูกวิธีนั่นเอง 
 7. ปริมาณสุทธิ 
  สวนนี้จะชวยใหผูบริโภคเปรียบเทียบ ระหวางเครื่องสําอางในประเภทเดียวกันได
วา ปริมาณและราคาของเครื่องสําอาง แตกตางกันอยางไร เพื่อที่จะไดเลือกซื้อเคร่ืองสําอางอยาง
คุมคา สมราคา 
 8. คําเตือน 
  เครื่องสําอางบางชนิดจะตองแสดงคําเตือนที่ฉลากดวย แสดงวาตองใชดวยความ
ระมัดระวัง ดังนั้น ควรศึกษาคําเตือนใหเขาใจอยางถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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 เครื่องสําอางบางประเภทมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หากผูบริโภคใชไมถูกวิธี
กฎหมายจึงมีขอกําหนดที่เขมงวด กวาเครื่องสําอางทั่วไป โดยจัดเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ
และเครื่องสําอางควบคุม ซึ่งจะตองมีขอความแสดงประเภท ของเครื่องสําอางที่ฉลากอยางชัดเจน 
ผูบริโภคควรใชเครื่องสําอางเหลานี้ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ (อารทรา  ปญญาปฏิภาณ 
2545 : 1 – 2) 
 และจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
ไดกําหนดใหผลิตภัณฑที่เปนยา หรือเครื่องสําอาง ตองมีฉลาก แตในบางครั้ง ฉลากผลิตภัณฑอาจ
มีขอความภาษาตางประเทศอยูดวย ดังนั้น เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเบื้องตนที่
จําเปน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดตรงตามตองการ ไมถูกหลอกลวง และ
สามารถนําไปใชอยางถูกวิธี เกิดประโยชนคุมคา มีความปลอดภัย จึงมีการกําหนดใหแสดงขอมูล
เบื้องตนที่มีความจําเปนอยางยิ่งเปนภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1  การแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑที่เปนยาหรือเครื่องสําอาง  
 
 

การแสดงขอความ ยา เครื่องสําอางควบคุม เครื่องสําอางทั่วไป 
1. ชื่อ    
2. ประเภทหรือชนิด    
3. ขอความเฉพาะ ยาอันตราย,  

ยาใชภายนอก 
เครื่องสําอางควบคุม - 

4. เลขทะเบียน อย.  - - 
5. ชื่อและปริมาณสารสําคัญ    
และสารควบคุม 

ชื่อ และปริมาณ 
สารสําคัญ 

ชื่อ และปริมาณสาร
ควบคุมและสารสําคัญ 

ชื่อสวนประกอบ
สําคัญ 

6. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต    
7. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต   - 
8. วันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ    
9. วิธีใช    
10. ปริมาณสุทธิ    
11. คําเตือนตามที่กฎหมายกําหนด   (ถามี) 
ที่มา : อารทรา   ปญญาปฏิภาณ, การเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2545), 3. 
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 จากขอมูลตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑรักษาสิวทีเ่ปนยาจะตอง
มีเลขทะเบียน อย. ซึ่งก็คือเลขทะเบียนตํารับยานั่นเอง สวนผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนเครื่องสําอาง 
พบวาเปนเครื่องสําอางควบคุม และเครื่องสําอางทั่วไป ซึ่งกฎหมายไมไดบังคับใหแสดงเลข
ทะเบียน อย. ยกเวนวา เครื่องสําอางควบคุม หรือ เครื่องสําอางทั่วไปนั้น ไดยื่นขอความเห็นในการ
ใชฉลากเครื่องสําอาง เครื่องสําอางนั้นก็จะมีเลขทะเบียน อย. หรือเครื่องหมาย อย. ที่แสดงเลขที่
ใบรับรองการใชฉลากปรากฏอยูดวย (พรพิมล  ขัตตินานนท และพรพรรณ  สุนทรธรรม 2540 : 
114) 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหความ
คุมครองผูบริโภคโดยตรง และประชาชนผูบริโภคไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้โดยตรง  
หลักการของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 คือ มีการกําหนดใหรัฐจัดหนวยงานหรือ
องคกรขึ้น เพื่อพิทักษผลประโยชนของประชาชน และชวยสอดสอง เรงรัดใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับอ่ืนๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยและเปนธรรม ไมถูกเอารัด
เอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ รวมทั้งดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายแทนผูบริโภคดวย ในกรณี
ที่พิจารณาแลวเห็นวา จะเปนประโยชนตอผูบริโภคเปนสวนรวมตลอดจนดําเนินการเผยแพร
วิชาการ และใหความรูแกผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภครูจักระมัดระวังตนในการบริโภคสินคา หรือ
บริการกอนที่รัฐจะเขามาคุมครอง นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ยังเปน
กฎหมายมหาชนที่กําหนดสิทธิของผูบริโภค หนาที่ของผูประกอบธุรกิจและการคุมครองผูบริโภค
ในดานตางๆ เชน ดานโฆษณา ดานฉลาก และสินคาอันตราย (พรพิมล  ขัตตินานนท และ
พรพรรณ  สุนทรธรรม 2540 : 14) 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติดังนี้ 
 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อ หรือไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจ และ
หมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับ
บริการดวย 
 มาตรา 4 “ผูบริโภค มีสิทธิไดคุมครอง ดังตอไปนี้ 
 (1) สิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตอง และเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ 
 (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
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 (3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
 (4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว” (สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 2539 : 254 – 255) 
 การตีความตามความหมายของสิทธิของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 สามารถตีความไดเปน 2 สวนวา ผูบริโภคจะตองรูถึงสิทธิของตนเองและเมื่อ
ถูกละเมิดสิทธิดังกลาว ผูบริโภคก็มีหนาที่จะตองปฏิบัติเพื่อเรียกรองสิทธินั้น ดังนี้ 
 สิทธิของผูบริโภค 
 ผูบริโภคมีสิทธิที่ไดรับความคุมครองในเรื่อง สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใช
สินคาหรือบริการและสิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณาคุณภาพเครื่องสําอางที่ถูกตองและ
เพียงพอ เมื่อมีการละเมิดสิทธิดังกลาว ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความ 
เสียหาย 
 หนาที่ของผูบริโภค 
 สิทธิของผูบริโภคตามที่กลาวขางตนจะไดรับผลเต็มที่ตอเมื่อ ผูบริโภคไดปฏิบัติหนาที่
ตามที่วิญูชนพึงกระทําเสียกอน คือ ผูบริโภคมีหนาที่ในการใชความระมัดระวังตามสมควรใน
การเลือกซื้อยาหรือเคร่ืองสําอาง อยาหลงเชื่อขอความโดยไมพิจารณาใหรอบคอบ ควรหาขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพ แหลงกําเนิด และลักษณะของยาหรือเครื่องสําอาง วาเปนจริงตามที่
กลาวอางหรือไม และผูบริโภคมีหนาที่ในการเก็บพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคไว เพื่อทําการเรียกรองตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกลาวอาจจะเปนยาหรือ
เครื่องสําอางที่แสดงใหเห็นวาไมเปนไปตามที่กลาวอาง  ควรจําสถานที่จําหนายยาหรือ
เครื่องสําอางนั้นไว เพื่อประกอบการรองเรียนดวย (วันชัย  ศรีวิบูลย 2539 : 22) 
 ในสภาพการณปจจุบันนี้ ยาหรือเครื่องสําอางไดกลายเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน
ของทุกเพศและทุกวัย ความตองการหรือประโยชนที่ผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับจากยาหรือ
เครื่องสําอางเพิ่มมากขึ้น กําลังซื้อของผูบริโภคสูงขึ้น ผลของระบบการคาของโลกเขามามีสวนทํา
ใหธุรกิจยาหรือเครื่องสําอางมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เปนผลกอใหเกิดปญหาหรือผลกระทบขึ้น
มากมาย หลายประเด็นกลายเปนปญหาที่สังคมเพิกเฉยหรือยอมรับโดยไมมีการตอตาน แกไข 
หรือผูกระทําผิดถูกลงโทษ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,กองควบคุมเครื่องสําอาง 2539 
: 11) 
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 และจากขอเท็จจริงของกฎหมายที่กลาวมาทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับการรับรูของ 
ผูบริโภคแลว ก็ยากที่จะบอกไดวา ผูบริโภคเลือกที่จะยอมรับรูหรือไมยอมรับรูขาวสารใดบาง จึง
สงผลใหผูบริโภคแตละบุคคลมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่แตกตางกันไป (ศุภร  เสรีรัตน 2540 : 
149) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามอันตรายที่เกิดจากการใชเครื่องสําอางของกองควบคุม
เครื่องสําอาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอันตรายจากสารเคมีที่ผสมในเครื่องสําอาง และเฝาระวัง
ปญหาอันจะเกิดจากการแพเครื่องสําอาง เก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2533 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2534 รวบรวมขอมูลจากรายงานการแพจากการใชเครื่องสําอาง จํานวน 95 ฉบับ 
เปนรายงานจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข 7 แหง คลินิกเอกชน 2 แหง พบวามี
เครื่องสําอางที่ใชแลวมีปญหารวม 40 ยี่หอ เครื่องสําอางที่ไดรับรายงานการแพมากที่สุด คือ ยี่หอ 
แพน รอยละ 26.3 รองลงมาเปน เมลาแคร รอยละ 6.3 และเบตา รอยละ 3.2 ตามลําดับ ใน
จํานวนนี้มีสาเหตุชักนําใหใชเครื่องสําอางเหลานี้มาจากเพื่อความสวยงามรอยละ 27.4 มากที่สุด 
เปนสิวรอยละ 21.1 และเปนฝารอยละ 17.9 และพบวาไดใชเครื่องสําอางโดยมีคนแนะนํา รอยละ 
48.4 มากที่สุด จากการโฆษณาทางทีวี รอยละ 20.0 ใชตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาล
เพียงรอยละ 4.2 เทานั้น สวนมากซื้อเครื่องสําอางจากรานคา รอยละ 65.3 ไดรับจากคลินิกเพียง 
14.7 เมื่อจําแนกอาการแพจาการใชเครื่องสําอางที่มีตอระบบของรางกายพบวา อาการทางผวิหนงั
ที่พบบอย ไดแก ผื่นระคาย รอยละ 42.1 ผื่นแดงรอยละ 6.3 ผิวสีดํา รอยละ 4.2 สิว รอยละ 3.2 ผืน่
ระคายแพแสง รอยละ 2.1 ผื่นแพแสง รอยละ 2.1 สําหรับอาการแพจากการใชเครื่องสําอาง ซึ่งพบ
บอย พบวา เกิดผื่นระคายจาการใชเครื่องสําอางเพื่อบรรเทาฝา 7 ราย บรรเทาสิว 4 ราย หนาแหง 
10 ราย กันแดด 3 ราย เพื่อความสวยงาม 7 ราย และเพื่อทําความสะอาด 3 ราย ผิวสีดําจากการ
ใชเครื่องสําอางบรรเทาฝา 4 ราย ผื่นแดงจากการใชเครื่องสําอางเพื่อความสวยงาม 4 ราย หนา
แหง 2 ราย (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,กองควบคุมเครื่องสําอาง 2534 : 12 – 25) 
 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินอันตรายจากการใชเครื่องสําอางปองกันแสงแดด ของ
ประเสริฐ  เจริญผล เปนการวิจัยเชิงระบาด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการแพและการะคายเคือง
จากการใชเครื่องสําอางปองกันแสงแดด ใชวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ไมจํากัดเพศ อาชีพ 
อายุ ระหวาง 16 – 52 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 1,518 คน ผล
การศึกษา พบวา วัตถุประสงคที่กลุมตัวอยางใชเครื่องสําอาง คือ ใชเพื่อความสวยงามมากที่สุด
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รอยละ 40.1 รองลงมาใชเพื่อทําความสะอาด รอยละ 18.6 เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับฝา รอยละ 18.6 
เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับสิว รอยละ 11.7 และใชเพื่อปองกันแสงแดดรอยละ 11.1 ตามลําดับ โดยมี
สาเหตุการใชจากการชักนําของเพื่อน คนใกลชิด และผูที่ประกอบอาชีพขายตรง รอยละ 60.2 จาก
รานเสริมสวยรอยละ 17.2 จากโฆษณาในนิตยสารตางๆ รอยละ 15.4 ปญหาและการเกิดอันตราย
จากการใชเครื่องสําอาง พบวา มีการแพและการระคายเคืองเกิดขึ้นรอยละ 5.9 พบในเพศหญิง
มากกวาเพศชาย เปนผูที่มีอายุนอยกวา 30 ป และพบวาแมบานเกิดอันตรายจากการใช
เครื่องสําอางมากที่สุด อาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแพพบวา การเกิดผื่นแดงพบมากที่สุดรอยละ 
36.0 รองลงมาคืออาการแสบคันรอยละ 18.0 มีผื่นระคายเคือง รอยละ 16.9 ผื่นแพแสง รอยละ 
13.5 เกิดสิว ผื่นแดงมีน้ําเหลืองไหล ผิวเปลี่ยนสี รอยละ 6.7, 2.2, 1.1 ตามลําดับ สวน
เครื่องสําอางที่กอใหเกิดการแพมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑเพื่อความสวยงาม รอยละ 41.6 ครีมฝา 
รอยละ 15.7 ครีมปองกันแสงแดด รอยละ 13.5 ครีมสิว 10.1 (ประเสริฐ  เจริญผล 2538 : 15 – 
23) 
 การศึกษาคุณภาพมาตรฐานและเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
ประเภทสิว – ฝา ของวีรวรรณ  แตงแกว มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพมาตรฐานและเฝาระวัง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภท สิว – ฝา ที่มีจําหนายในทองตลาด ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยโดยทําการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องสําอาง วิเคราะหหาสารควบคุม (ตามที่
ขึ้นทะเบียนไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนด) หรือหาสารสําคัญ (ตามที่ระบุไวบน
ฉลาก) และตรวจวิเคราะหหาสารหามใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอางดังกลาว (ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่กําหนด) ผลการศึกษา ผลิตภัณฑประเภทสิวจํานวน 35 ตัวอยาง พบวาได
คุณภาพมาตรฐานรอยละ 20 ไมไดมาตรฐานรอยละ 2.9 รอยละ 77.1 ไมไดระบุสารสําคัญที่ใชไว
บนฉลาก รอยละ 100.0 ไมพบสารหามใช สวนผลิตภัณฑประเภท สิว – ฝา จํานวน 20 ตัวอยาง 
พบวา ไดมาตรฐานรอยละ 20.0 ไมไดมาตรฐานรอยละ 15.0 รอยละ 65.0 ไมไดระบุชื่อสารสําคัญ
ที่ใชไวบนฉลาก รอยละ 100.0 ตรวจไมพบสารหามใช สําหรับผลิตภัณฑประเภทสบู สิว – ฝา 
จํานวน 51 ตัวอยาง ไดมาตรฐานรอยละ 23.5 รอยละ 76.5 ไมไดระบุชื่อสารสําคัญที่ใชไวบน
ฉลาก รอยละ 7.8 ตรวจพบสารระงับเชื้อ รอยละ 68.6 ตรวจไมพบสารระงับเชื้อ รอยละ 100.0 
ตรวจไมพบสารหามใช (วีวรรณ  แตงแกว 2538 : 65 – 79) 
 การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑดานสาธารณสุข ของประชาชนในเขต 
สาธารณสุขที่ 4 ของบุญศรี  เลาหภักดี และ มยุรี  กลาณรงค มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑดานสาธารณสุขของประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 4 เก็บขอมูล
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โดยการสัมภาษณประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 4 จาก 7 จังหวัด จํานวน 1,573 คน พบวา 
ประชาชนรอยละ 39.0 ซื้อเคร่ืองสําอางโดยไมอานฉลากกอนซื้อ อานเปนบางครั้ง รอยละ 31.7 
และอานทุกครั้ง รอยละ 29.3 แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องสําอางที่ประชาชนไดรับมากที่สุด 
คือ โทรทัศน รอยละ 58.8 รองลงมาคือจากคนขาย รอยละ 10.1 วิทยุรอยละ 3.2 สวนสื่อส่ิงพิมพ
และสื่อบุคคลอื่นๆ เชน หนังสือพิมพ เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน ไดรับไมเกิน รอยละ 5 (บุญศรี  
เลาหภักดี และ มยุรี  กลาณรงค 2539 : 19 – 25) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของ 
วัยรุนในจังหวัดนครปฐม มีวิธีดําเนินการการวิจัยดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3. วิธีการสุมตัวอยาง 
 4. ตัวแปรที่จะศึกษา 
 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 7. การวิเคราะหขอมูลและอภิปราย 
 8. สรุปผลการศึกษา 
 
รูปแบบการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) มีรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง 
(Cross – sectional study) 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ วัยรุนในจังหวัดนครปฐมที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 
1 ปที่ผานมา มีอายุระหวาง 13 – 19 ป คํานวณขนาดตัวอยาง จากสูตร (ทัสสนี  นุชประยูร และ 
เติมศรี  ชํานิจารกิจ 2533 : 182) โดย p = 41% หรือ 0.41 (ธาดา  เปยมพงศสานต 2540 : 1) 
กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของโอกาสที่จะพบโรคได = 15% หรือ = 0.15 
 
 n =  
 
 n = จํานวนตัวอยาง 

2

2

d
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 z = คา z จากตาราง z เมื่อ α = 0.05 มีคา = 1.96 
 p = สัดสวนอุบัติการของโรค 
 d = ความคลาดเคลื่อนของโอกาสที่จะพบโรค x p (maximum permissible 
error) 
 ไดจํานวนตัวอยาง  n =    
  
 จํานวนตัวอยาง   =     246 คน 
 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางวัยรุนในจังหวัดนครปฐม ที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 1 ปที่ผานมา 
ใชวิธีสุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน (Probability Sampling) เลือกวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) (ธวัชชัย  วรพงศธร 2538 : 250 – 252) ในการสุมเลือก
อําเภอ ในจังหวัดนครปฐมมี 7 อําเภอ ไดแก อ.เมือง อ.กําแพงแสน อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล  
อ.ดอนตูม อ.บางเลน และ อ.สามพราน (กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง 2541 : 105 – 110) 
ใชการสุมอยางงายโดยจับฉลากแบบไมคืนที่ (Sampling Without replacement) เลือก 3 อําเภอ 
จาก 7 อําเภอ เลือกไดกลุมตัวอยาง อ.เมือง  อ.พุทธมณฑล  อ.สามพราน  
 จากนั้นใชวิธีสุมเลือกตัวอยางแตละอําเภอ โดยเลือกเฉพาะจํานวนประชากรของแตละ
อําเภอที่อายุ 13 – 19 ป (กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง 2002) 

 
 โดยใชสูตร ni =       x  n 
     
    ni = ขนาดของกลุมตัวอยางแตละอําเภอ 
    Ni = จํานวนประชากรอายุ 13 – 19 ป ของแตละอําเภอ 
    N = จํานวนประชากรอายุ 13 – 19 ป รวมทั้ง 3 อําเภอ 
    n = 246 คน (ขนาดตัวอยางรวมทั้ง 3 อําเภอ) 
 ไดขนาดตัวอยางแตละอําเภอ ดังนี้ 

- คํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยาง อําเภอเมือง เทากับ 137 คน 
- คํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยาง อําเภอสามพราน เทากับ 96 คน 

N
Ni

2

2
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- คํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยาง อําเภอพุทธมณฑล เทากับ 13 คน 
 แตในการเก็บแบบสอบถามอาจไดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณกลับมา ดังนั้น จึง
คํานวณจํานวนตัวอยางเพิ่มอีกรอยละ 20 ของขนาดกลุมตัวอยางของแตละอําเภอ เพื่อคัด
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก ดังนั้น 

- ขนาดของกลุมตัวอยางอําเภอเมือง จึงเทากับ 165 คน 
- ขนาดของกลุมตัวอยางอําเภอสามพราน จึงเทากับ 116 คน 
- ขนาดของกลุมตัวอยางอําเภอพุทธมณฑล จึงเทากับ 16 คน 

 รายละเอียด ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวนประชากร  
อายุ 13 – 19 ป (Ni) 

ขนาดของกลุมตัวอยาง (ni) (ni) บวกเพิ่ม 20% 

เมือง 
สามพราน 
พุทธมณฑล 

 16,688* คน 
 11,596* คน 
 1,535* คน 

(16,688 / 29,819) X 246 = 137 
(11,596 / 29,819) X 246 = 96 
(1,535 / 29,819) X 246   = 13 

165 
116 
16 

รวม 29,819 คน (N) 246 คน (n) 297 คน (n) 
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง, ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากรของอําเภอเมือง 
อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 [Online], 
accessed 11 January 2002. Available from http:ttwww.data.go.th/hpstatal/people2.html 
 
จากนั้น  ใชการสุมตัวอยางงายโดยจับฉลากไมคืนที่ เลือกตําบล 
 - สุมตัวอยางจากอําเภอเมือง ไดมา 5 ตําบล จาก 24 ตําบล ไดแก ตําบลดอนยาย
หอม ตําบลลําพยา ตําบลตากอง ตําบลธรรมศาลา และตําบลโพรงมะเดื่อ (กระทรวงมหาดไทย, 
กรมการปกครอง 2541 : 105 – 106) สุมเก็บตัวอยางมาตําบลละ 33 คน โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามแหลงชุมชน ตลาด รานคา หรือ ทารถประจําทางใน
พื้นที่เปาหมาย  
 - สุมตัวอยางจากอําเภอสามพราน ไดมา 3 ตําบล จาก 15 ตําบล ไดแก ตําบล 
ทาตลาด ตําบลคลองจินดา และตําบลบานใหม (กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง 2541 : 
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109 – 110) สุมเก็บตัวอยางมาตําบลละ 39 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ตามแหลง 
ชุมชน ตลาด รานคา หรือทารถประจําทางในพื้นที่เปาหมาย  
 - สุมตัวอยางจากอําเภอพุทธมณฑล ไดมา 1 ตําบล จาก 3 ตําบล ไดแก ตําบล
คลองโยง (กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง 2541 : 108) สุมเก็บตัวอยางมา 16 คน โดยใช
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ตามแหลงชุมชน ตลาด รานคา หรือทารถประจําทางในพื้นที่
เปาหมาย  
 ไดขนาดของตัวอยางแตละตําบลและอําเภอ ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตารางที่ 3 ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละอําเภอและตําบล 
 

อําเภอ จํานวนตาํบล ขนาดของกลุมตัวอยาง 
เมือง (มีทั้งหมด 24 ตําบล) 
สามพราน (มีทั้งหมด 15 ตําบล) 
พุทธมณฑล (มีทั้งหมด 3 ตําบล) 

5 
3 
1 

5 X 33  =  165 
3 X 39  =  116 
1 X 16  =  16 

รวม 9 297 คน (n) 
 
ตัวแปรที่จะศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ประกอบดวย 
  1.1 คุณลักษณะทั่วไปของวัยรุน ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และประวัติการ
แพ 
  1.2 สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ 
  1.3 แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว  
  1.4 พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 2. ตัวแปรตาม คือ การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยที่กลุม
ตัวอยางเกิดอาการอยางนอย 1 อาการ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถาม (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
ประวัติการแพ 
 สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาสิวที่เลือกใช การแสดงขอความบนฉลาก
ผลิตภัณฑ และการเกิดอาการแพหรืออาการผิดปกติจากการใชผลิตภัณฑ 
 สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 ขอคําถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปด มีจํานวน 10 ขอ ลักษณะคําตอบในแตละขอ
มีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ คือ 
 - ปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบเคยปฏิบัติสิ่งนั้น หรือ เคยมีพฤติกรรมนั้น 
 - ไมไดปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบไมเคยปฏิบัติสิ่งนั้น หรือ ไมเคยมีพฤิตกรรมนั้น 
 เกณฑการใหคะแนน ถาตอบคําถามถูกตอง ให 1 คะแนน ถาตอบคําถามผิด ให 0 
คะแนน โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะหพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว ดังนี้ 
 ความถูกตองของการปฏิบัติหรือพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนใน
จังหวัดนครปฐม จัดแบงระดับการปฏิบัติออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับสูง และระดับตํ่า 
 - ระดับสูง มีคาคะแนน สูงกวาคาเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว 
 - ระดับต่ํา มีคาคะแนน ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนพฤติกรรมการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 จากนั้น นําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแกไขแลวไปทํา Priliminary test ในเดือน
ตุลาคม 2545 โดยนําไปทดสอบในวัยรุน อายุ 13 – 19 ป จ.นนทบุรี จํานวน 60 คน นํา
แบบสอบถามตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว มาทดสอบความเชื่อถือได (Reliable) 
โดยใชวิธีวัดความสอดคลองภายใน (Intenal consistency method) แบบครอนบาค อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ 2537 : 143) แลวจึงนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ออกเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2545 ในกลุมตัวอยาง
วัยรุนจังหวัดนครปฐม ตามอําเภอและตําบลที่สุมได เพื่อนํามาวิเคราะหตอไป 
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 2. ตรวจสอบความสมบูรณในแบบสอบถามทุกฉบับที่กลุมตัวอยางไดตอบเรียบรอย
แลว 
 3. ลงรหัสแบบสอบถาม แลวนํามาบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนําไปวิเคราะห 
ขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนี้ 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาสิวที่วัยรุนเลือกใช
การแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑ และการอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ รวมถึง 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 2. วิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของวัยรุนจังหวัดนครปฐม ไดแก คุณลักษณะทั่วไปของ
วัยรุน สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว หรือ 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว ดวยการวิเคราะหตารางไขว (crosstabulation) โดยใชคา  
chi - square 
 
สรุปผลการศึกษา 
 นําผลการวิจัยที่ไดมาเขียนสรุปวามีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวใน
วัยรุนจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาผลิตภัณฑรักษาสิวยี่หอใดที่วัยรุนนิยมเลือกใช
ในการรักษาสิว และผลิตภัณฑเหลานั้นประกอบดวยสารสําคัญใดบาง และมีรายละเอียดในฉลาก
ผลิตภัณฑเปนอยางไร การรับรูเกี่ยวกับการแสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนดบนฉลาก
ผลิตภัณฑของวัยรุนจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวและอัตรา
การเกิดอาการขางเคียงและลักษณะที่เกิดเปนอยางไร และแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑของวัยรุนเปน
แหลงใด และปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของวัยรุน สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลาก
ผลิตภัณฑ แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกับการ
เกิดอาการขางเคียงเหลานั้นหรือไม โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก วัยรุนจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ
ระหวาง 13 – 19 ป จํานวน 303 คน และออกเก็บขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 
2545 โดยที่ผูวิจัยไดทํา Preliminary test กอนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยนําแบบสอบถามที่
มีการแกไขปรับปรุงแลวไปทดสอบในวัยรุนอายุ 13 – 19 ป จังหวัดนนทบุรี จํานวน 60 คน แลว
นํามาหาความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่ 3 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑรักษาสิว โดยใชวิธีวัดความสอดคลองภายใน โดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยง เทากับ 0.71 (สุชาติ          
ประสิทธิรัฐสินธุ 2537 : 143) 
 การออกเก็บขอมูลในวัยรุนกลุมตัวอยาง ไดแก วัยรุนจังหวัดนครปฐมที่มีอายุ 13 – 19 
ป คํานวณขนาดตัวอยางได 297 คน แตเก็บขอมูลแลวไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 303 คน 
คิดเปนรอยละ 102 ของขนาดตัวอยางที่คํานวณได โดยที่ 
 - อําเภอเมืองคํานวณขนาดตัวอยางไว 165 คน แตเก็บขอมูลแลวไดแบบสอบถามที่
สมบูรณจํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 99.4 
 -   อําเภอสามพรานคํานวณขนาดตัวอยางไว 116 คน แตเก็บขอมูลแลวได
แบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 100 
 -  อําเภอพุทธมณฑลคํานวณขนาดตัวอยางไว 16 คน แตเก็บขอมูลไดแบบสอบถามที่
สมบูรณ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 143 
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 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ผลการวิเคราะหขอมูล
มีรายละเอียดดังนี้ 

- คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
- ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใชในการรักษาสิว 
- สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลือกใชรักษาสิว 
- แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
- การรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑรักษาสิว

เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
- พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
- อัตราการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
- ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางกับการเกิดอาการ 

ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
- ความสัมพันธระหวางสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑกับการ

เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
- ความสัมพันธระหวางแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการขางเคียง

จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
- ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการ

ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
- การอภิปรายผล 

 คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 17 ปและ 18 ป มีจํานวนเทากัน คือ 63 คน 
คิดเปนรอยละ 20.9 สวนที่รองลงมา มีอายุ 19 ป มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.8 โดยกลุม
ตัวอยางมีอายเุฉลี่ย 16.5 ป สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.9 เปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คดิ
เปนรอยละ 78.2 และเปนเพศชาย 66 คน คิดเปนรอยละ 21.8 ดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา 
กลุมตัวอยางจบมัธยมศกึษามากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาคือ จบ ปวช. 
หรือ ปวส. จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 42.2 มีกลุมตัวอยางที่ไมไดเรียนหนังสือ 13 คน คิดเปน
รอยละ 4.3 และจบประถมศึกษา 12 คน คิดเปนรอยละ 4.0 สําหรับดานอาชีพ พบวากลุมตัวอยาง
ยังเปนนกัเรียนหรือนักศึกษามากที่สุด 290 คน คิดเปนรอยละ 95.7 และสวนที่เหลือมีอาชีพ
คาขายและรับจางจาํนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ในดานประวัตกิารเปนโรคภูมิแพ กลุม
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ตัวอยางสวนใหญไมเคยเปนโรคภูมิแพ มีจาํนวน 244 คน คิดเปนรอยละ 80.5 สวนที่มีประวัติเปน
โรคภูมิแพมีจํานวน 59 คน คดิเปนรอยละ 19.5 ในดานประวัติการแพยา กลุมตัวอยางสวนใหญไม
เคยมีประวัติการแพยา มีจาํนวน 270 คน คิดเปนรอยละ 89.1 สวนที่มปีระวัติแพยามีจํานวน 33 
คน คิดเปนรอยละ 10.9 ในดานประวัตกิารแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญไมเคยมปีระวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช มีจํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 86.8 สวน
ที่มีประวัตกิารแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช มจีํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.2 รายละเอยีดดัง
แสดงในตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4  คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ เพศ การศึกษาสูงสุด อาชีพ และ 

ประวัติการแพ 
 

คุณลักษณะทัว่ไป จํานวน (รอยละ) 
อายุ  
 13 ป 

14 ป 
15 ป 
16 ป 
17 ป 
18 ป 
19 ป 
รวม 
x   =    16.5        S.D.   = 
1.9 

 34 (11.2) 
 26 (8.6) 
  33 (10.8) 
 39 (12.8) 
 63 (20.9) 
 63 (20.9) 
 45 (14.8) 
 303(100.0) 

เพศ  
 ชาย 

หญิง 
รวม 

 66 (21.8) 
 237 (78.2) 
 303(100.0) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

คุณลักษณะทัว่ไป จํานวน (รอยละ) 
การศึกษาสูงสุด  
 ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ปวช. หรือ ปวส. 
ไมไดเรียนหนงัสือ 
รวม 

 12 (4.0) 
 150 (49.5) 
 128 (42.2) 
 13 (4.3) 
 303(100.0) 

อาชีพ  
                  นักเรียน หรือ นักศึกษา 
                  อื่นๆ (คาขาย, รับจาง) 
                  รวม 

 290 (95.7) 
                            13 (4.3) 
                          303 (100.0) 

ประวัติการเปนโรคภูมิแพ 
 ไมเคย 
 เคย 
  รวม 

 
 244 (80.5) 
 59 (19.5) 
 303(100.0) 

ประวัติการแพยา 
 ไมเคย 
 เคย 
 รวม 

 
 270 (89.1) 
 33 (10.9) 
 303(100.0) 

ประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช 
 ไมเคย 
 เคย 
 รวม 

 
 263 (86.8) 
 40 (13.2) 
 303(100.0) 

 
ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใชในการรักษาสิว 
 จากการศึกษา พบวา ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุด มีจํานวนเทากัน 
ไดแก Ponds cream และ KA cream มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 11.9 สวนลําดับรองลงมา 
ไดแก Biore foam มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.9 ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชมาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

43

เปนลําดับที่สาม ไดแก Smooth E cream มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.3 สวนลําดบัทีส่ี ่ไดแก 
Dr.Montri soap มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.6 และยังมีผลิตภัณฑรักษาสิวอื่นๆ ที่กลุม
ตัวอยางเลือกใชอีก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ชื่อผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใช 
 

ชื่อผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
Ponds cream 
KA cream 
Biore foam 
Smooth E cream 
Dr. Montri soap 
Bionic Acne cream 
Scacare cream 
Dr. Saroj cream 
Dove cream 
Pises powder 
Johnson clean & clear 
Nivea cream 
Care soap 
Tea Tree foam 
Dr. somchai soap 
Acne gel 
Lux soap 
Citra lotion 
Mistine cream 
Tros foam 
 

36 
36 
30 
19 
17 
13 
12 
11 
11 
11 
10 
8 
8 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
 

11.9 
11.9 
9.9 
6.3 
5.6 
4.3 
4.0 
3.6 
3.6 
3.6 
3.3 
2.6 
2.6 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.3 
1.3 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ชื่อผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
Sarorux cream 
ครีมอารเช 
Giffarine cream 
Pan cosmetics cream 
Johnson soap  
Tamarind soap 
Golden Herb cream 
สบูขิง 
Avon cream 
Honey V lotion 
สบูวานหางจระเข 
ครีมเภสัช 
Ziiit away cream 
ครีมกวนอิม 
ครีมโอเปรา 
ครีมปอบ 
Dior snow cream 
Clinda M lotion 
Mysolone N cream 
ครีม ซิง ซิง 
ครีมเหมยหลิง 
สบูนกแกว 
สบูดอกบัวคู 
C’care cream 
Olay cream 
ครีมแตงกวา 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ชื่อผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
Suprederm cream 
Dermasol cream 
Famic C & S cream 
รวม 

1 
1 
1 

303 

0.3 
0.3 
0.3 

100.0 
 
 สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลือกใชรักษา
สิว 
 จากการศึกษาผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลือกใช พบวา สารสําคัญที่มีในผลิตภัณฑ
รักษาสิวสวนใหญจะประกอบดวยสารที่ออกฤทธิ์เปน Emollient (ทําใหผิวนุม) หรือ สารที่ออกฤทธิ์
เปน Nourishing Agent (บํารุงผิว) เปนหลัก เชน Vitamin E, Vitamin B3 เปนตน สารอีกตัวที่พบ
บอยในผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลือกใช ไดแก สารระงับเชื้อ (Antiseptic Agents) เชน Triclosan, 
Triclocarban เปนตน สวนสารอื่นๆ ที่พบคอนขางบอยในผลิตภัณฑเหลานี้ก็คือ สารปองกัน
แสงแดด (Sunscreen) พบในหลายๆ ผลิตภัณฑเชนกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใช 
 

ชื่อผลิตภัณฑ สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิว 
Ponds cream 
KA cream 
Biore foam 
Smooth E cream 
Dr. Montri soap 
Bionic Acne cream 
Scacare cream 
Dr. Saroj cream 

Vit. B3 + Glycolic acid + Pearl Extract + Vit. E 
Vit. E 
Mono lauryl sulfate + Glycerine + Cellulose 
Vit. E + Aloe Vera + Jojoba oil 
Triclocarban + Vit. E + Texapon + Sodium soap 
Triclosan 
Vit. E + Vit. C + Aloe Vera + Evening Primrose oil 
Herbs Extract 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

46

ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

ชื่อผลิตภัณฑ สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิว 
Dove cream 
Pises powder 
Johnson clean & clear 
Nivea cream 
Care soap 
Tea Tree foam 
Dr. somchai soap 
Acne gel 
Lux soap 
Citra lotion 
Mistine cream 
Tros foam 
Sarorux cream 
ครีมอารเช 
Giffarine cream 
 
Pan cosmetics cream 
Johnson soap 
Tamarind soap 
Golden Herb cream 
สบูขิง 
Avon cream 
Honey V lotion 
 
สบูวานหางจระเข 
ครีมเภสัช 

Sodium oxoyl iosethionate + Steric acid 
Sulfanilamide 
Triclosan + Glycerine 
Vit. E + Licorice Extract + Ethylhexyl p – methroxycinnamate 
Sodium soap 
Tea Tree oil + Mono lauryl sulfate 
Triclocarban + Vit. E + Sodium soap 
Triclosan 
Sodium soap + Lactic acid 
Curcuma + Fruit Extract + Vit. B3 

Tea Tree oil + Salicylic acid 
Vit. B complex + Popylene Glycol  
Herbs Extract 
Plant Extract + Titanium dioxide 
Vit. E + Methroxycinnamate + Clyceril sterate + Carboxylic 
acid 
Benzoly peroxide 
Sodium soap 
Tamarind + Sodium soap 
Herbs Extract 
Zingiber Extract + Sodium soap 
Methroxycinnamate + Oxybenzone 
Honey Extract + Propylene glycol D-Panthenol + Pentavtin + 
Sodium PCA 
Alove Vera + Sodium soap 
Ethylhexyl p – methroxycinnamate 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

ชื่อผลิตภัณฑ สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิว 
Ziiit away cream 
ครีมกวนอิม 
ครีมโอเปรา 
ครีมปอบ 
Dior snow cream 
Clinda M lotion 
Mysolone N cream 
ครีม ซิง ซิง 
ครีมเหมยหลิง 
สบูนกแกว 
สบูดอกบัวคู 
C’care cream 
 
Olay cream 
ครีมแตงกวา 
Suprederm cream 
 
Dermasol cream 
Famic C & S cream 

Tea Tree oil + Triclosan + Salicylic acid + Vit. E + Aloe Vera 
Salicylic acid + Bismust Subnitrate 
Ethylhexyl p – methroxycinnamate 
Vit. E + Glycerlene 
Vit. E + Jojoba oil 
Clindamycin 
Prednisolone + Neomycin 
Triclosan + Bismust subnitrate + Titanium dioxide 
Herbs Extract 
Vit. E + Evening Primrose oil + Sodium soap 
Herbs Extract + Sodium soap 
Vit. C + Vit. E + Ethylhexyl p – methroxycinnamate + Jojoba 
oil 
Methroxycinnamate + Zinc Oxide + Titanium dioxide 
Sodium soap 
Vit. E + Beta carotene + Evening Primrose oil + 
Methroxycinnamate 
Hydrocortisone + Chloramphenicol 
หาขอมูลไมได 

 
 และจากการศึกษาสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลาก ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุม
ตัวอยางเลือกใช จะสามารถแบงผลิตภัณฑรักษาสิวเหลานี้ไดเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนยา และฉลากมีขอบงใชทางการแพทยเพื่อรักษาสิว มี
จํานวน 5 รายการ เชน Pises powder, Pan cosmetics cream เปนตน มีกลุมตัวอยางเลือกใช 
17 คน คิดเปนรอยละ 5.6 
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 2. ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและฉลากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รักษาสิว เชน KA cream, Biore foam, Dr.Montri soap เปนตน มี 24 รายการ มีกลุมตัวอยาง
เลือกใช 168 คน คิดเปนรอยละ 55.5 
 3. ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและที่ฉลากไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรักษาสิว เชน Ponds cream, Smooth E cream, Dove cream เปนตน มี 19 รายการ มีกลุม
ตัวอยางเลือกใช 117 คน คิดเปนรอยละ 38.6  
 และยังมีผลิตภัณฑ 1 รายการ ไดแก Famic C & S cream ที่ผูวิจัยไมสามารถหา 
ขอมูลได คิดเปนรอยละ 0.3 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ชื่อผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชจาํแนกตามสารสําคัญและรายละเอียดทีม่ีใน

ฉลากผลิตภัณฑ 
 

ชื่อผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนยาและฉลากมีขอ
บงใชทางการแพทยเพื่อรักษาสิว 
 Pises powder 
 Pan cosmetics cream 
 Clinda M lotion 
 Mysolone N cream 
 Dermasol cream 
  รวม 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและ
ฉลากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว 
 KA cream 
 Biore foam 
 Dr. Montri soap 
 Bionic acne soap 
 Seacare cream 
 Dr. Saroj cream 

 
 

11 
3 
1 
1 
1 

17 
 
 

36 
30 
17 
13 
12 
11 

 
 

3.7 
1.0 
0.3 
0.3 
0.3 
5.6 

 
 

11.9 
9.9 
5.6 
4.3 
3.9 
3.6 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

ชื่อผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
 Johnson clean & clear 
 Dr. Somchai soap 
 Acne gel 

Mistine cream 
Sarorux cream 

 ครีมอารเช 
 Giffarine cream 
 Tamarind cream 
 Golden Herb cream 
 Avon cream 
 สบูวานหางจระเข 
 Ziiit away cream 
 ครีมกวนอิม 
 ครีมปอบ 
 ครีมซิง ซิง 
 ครีมเหมยหลิง 
 ครีมแตงกวา 
 Suprederm cream 
  รวม 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและ
ฉลากไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว 
 Ponds cream 
 Smooth E cream 
 Dove cream 
 Nivea cream 
 Care soap 

10 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

168 
 
 

36 
19 
11 
8 
8 

3.3 
1.7 
1.7 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

55.5 
 
 

11.9 
6.3 
3.6 
2.6 
2.6 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
 Tea Tree foam 
 Lux soap 
 Citra lotion 
 Tros foam 
 Johnson soap 
 สบูขิง 
 Honey V lotion 
 ครีมเภสัช 
 ครีมโอเปรา 
 Dior snow cream 
 สบูนกแกว 
 สบูดอกบัวคู 
 C’care cream 
 Olay cream 
  รวม 
ผลิตภัณฑที่ไมสามารถหาขอมูลได 
 Famic C & S cream 
  รวม 

6 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

117 
 

1 
1 

2.0 
1.7 
1.7 
1.3 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

38.6 
 

0.3 
0.3 

 รวมทัง้สิ้น 303 100.0 
 
 แหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง  
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานคามากที่สุด 
เปนจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมาคือรานขายยา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 
19.5 สวนที่ซื้อหรือไดรับจากคลินิกแพทยหรือโรงพยาบาลมี 18 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และที่นอย
ที่สุด คือ ซื้อจากรานเสริมสวย, ตัวแทนขายตรง, หางสรรพสินคา หรือตลาดนัด มีจํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 4.0 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
  

แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน (รอยละ) 
คลินิกแพทยหรือโรงพยาบาล 
รานขายยา 
รานคา 
รานเสริมสวย, ตัวแทนขายตรง, หางสรรพสินคา, ตลาดนัด 

 18 (5.9) 
 59 (19.5) 
 214 (70.6) 
 12 (4.0) 

รวม  303 (100.0) 
 
การรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวเปนไป
ตามกฎหมายกําหนด 
 จากการออกสํารวจฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวที่มีจําหนายตามแหลงตางๆ จํานวน 48 
ผลิตภัณฑ เชน รานคา รานขายยา รานเสริมสวย ตัวแทนขายตรง หางสรรพสินคา และตลาดนัด 
พบวา ฉลากผลิตภัณฑมีการแสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนดใน 4 ขอแรก ไดแก ชื่อ
ผลิตภัณฑ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ ชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญและคําแนะนําหรือคํา
เตือนหรือวิธีใช โดยพบวาทุกผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางใชจํานวน 48 ผลิตภัณฑมีการแสดง 
ขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนด คิดเปนรอยละ 100.0 สวนที่รองลงมาคือ วันเดือนปที่ผลิต
หรือหมดอายุ และชื่อและที่ตั้งของผูผลิต มีการแสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนด มี
จํานวน 44 ผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 91.7 ในดานการแสดงเครื่องหมาย อย. พบวามีการแสดง
ขอความนี้เพียง 5 ผลิตภัณฑ ซึ่งการแสดงเครื่องหมาย อย. นี้ไมไดเปนขอกําหนดตามกฎหมาย
ของผลิตภัณฑทุกชนิด คิดเปนรอยละ 10.4 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  การแสดงขอความจริงบนฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวที่มีจําหนายตามแหลงตางๆ 
 

จํานวน (รอยละ) การแสดงขอความจรงิบนฉลาก 
มี ไมมี รวม 

ชื่อผลิตภัณฑ  48 (100.0)  0 (0.0)  48 (100.0) 
ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ 48  (100.0)  0 (0.0)  48 (100.0) 
ชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญ 48  (100.0)  0 (0.0)  48 (100.0) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

52

ตารางที่ 9  (ตอ) 
 

จํานวน (รอยละ) การแสดงขอความจรงิบนฉลาก 
มี ไมมี รวม 

คําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช 48  (100.0)  0 (0.0)  48 (100.0) 
วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือหมดอายุ 44  (91.7)  4 (8.3)  48 (100.0) 
ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต 44  (91.7)  4 (8.3)  48 (100.0) 
เครื่องหมาย อย.  5  (10.4)  43 (89.6)  48 (100.0) 
 
 จากการศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูที่ถูกตองในเรื่อง การแสดงชื่อผลิตภัณฑ
และคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช มีจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 100.0 สวนในเรื่องประเภท
หรือชนิดของผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตองจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 91.4 ใน
เรื่องชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญมีการรับรูถูกตอง 272 คน คิดเปนรอยละ 89.8 ในเรื่อง วัน 
เดือน ปที่ผลิตหรือหมดอายุ กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตอง จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 88.8 
สวนเรื่อง ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตอง 264 คน คิดเปนรอยละ 87.1 และ
เร่ืองเครื่องหมาย อย. พบวา กลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนยามีการรับรูถูกตอง เปน
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100.0 สวนกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนเครื่องสําอาง
มีการรับรูถูกตอง จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 22.0  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 การรับรูของกลุมตัวอยางเกีย่วกับการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑเปนไปตาม

กฎหมายกาํหนด 
 

จํานวน (รอยละ) การรับรูเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลาก
ผลิตภัณฑรักษาสิว มี ไมมี รวม 

ชื่อผลิตภัณฑ 
คําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช 
ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ 
ชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญ 

303 (100.0) 
303  (100.0) 
277  (91.4) 
272 (89.8) 

 0 (0.0) 
 0 (0.0) 
 26 (8.6) 
 31 (10.2) 

303 (100.0) 
303 (100.0) 
303 (100.0) 
303 (100.0) 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

จํานวน (รอยละ) การรับรูเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลาก
ผลิตภัณฑรักษาสิว มี ไมมี รวม 

วัน เดือน ปที่ผลิตหรือหมดอายุ 
ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต 
เครื่องหมาย อย.ในผลิตภัณฑยา 
เครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

269 (88.8) 
264 (87.1) 
 17 (100.0) 
223 (78.0) 

 34 (11.2) 
 39 (12.9) 
 0 (0.0) 
 63 (22.0) 

303 (100.0) 
303 (100.0) 
 17 (100.0) 
286 (100.0) 

 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑรักษาสิวทาเฉพาะใบหนามี
จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 87.1 รองลงมาคือ ทาทั้งใบหนาและผิวหนังสวนอื่นๆ จํานวน 32 
คน คิดเปนรอยละ 10.6 และที่นอยที่สุดคือใชทาผิวหนังสวนอื่นๆ มีเพียง 7 คน คิดเปนรอยละ 2.3 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 บริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

บริเวณของรางกาย จํานวน (รอยละ) 
เฉพาะใบหนา 
ผิวหนังสวนอื่นๆ 
ทั้งใบหนาและผิวหนังสวนอื่นๆ 
รวม 

 264  (87.1) 
 7 (2.3) 
 32 (10.6) 
 303 (100.0) 

 
 จากการศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยเทากับ 7.5 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.6 เมื่อแบงกลุม
ระดับคะแนนพฤติกรรมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมเปนระดับสูง (ระดับ
คะแนนมากกวาคาเฉลี่ย) พบวา กลุมคะแนนระดับสูงมีจํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 65.0 และ
กลุมที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมเปนระดับตํ่า (ระดับคะแนนนอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ย) มีจํานวน 
106 คน คิดเปนรอยละ 35.0 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว ของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ จํานวน (รอยละ) 
ระดับตํ่า (≤7.5) 
ระดับสูง (>7.5) 
รวม 

 106 (35.0) 
 197 (65.0) 
 303 (100.0) 

x   = 7.5      S.D. = 1.6 
 
 จากการศึกษา พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม 
ตัวอยางมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่ถูกตองมากที่สุด คือ ขอที่เกี่ยวกับการอานฉลาก
คําแนะนํา หรือวิธีใช หรือขอบงใช กอนที่จะใชผลิตภัณฑ พบกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการใช
ถูกตองจํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 94.7 รองลงมาคือพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑในเรื่องการ
อานฉลากคําเตือนกอนใชผลิตภัณฑ พบกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมถูกตองจํานวน 284 คน คิดเปน 
รอยละ 93.7 สวนพฤติกรรมการใชที่ถูกตองอันดับสามไดแก เร่ือง การทําความสะอาดใบหนาหรือ
ผิวหนังกอนใชผลิตภัณฑ พบกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมถูกตองจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 90.1 
สวนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑเรื่องการใชผลิตภัณฑในขนาดที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาขนาดที่
กําหนดในฉลากแนะนํา พบวา เปนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่ถูกตองนอยที่สุด คือมีกลุม 
ตัวอยางมีพฤติกรรมถูกตองเพียง 101 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

จํานวน (รอยละ) พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ รวม 

การอานฉลากคําแนะนํา หรือวิธีใช หรือขอบงใช
กอนที่จะใชผลิตภัณฑ 

287
(94.7) 

 16 (5.3) 303
(100.0) 

การอานฉลากคําเตือนกอนใช   ผลิตภัณฑ 284
(93.7) 

 19 (6.3) 303
(100.0) 

การความสะอาดใบหนา หรือผิวหนังกอนใช
ผลิตภัณฑ 

273
(90.1) 

 30 (9.9) 303
(100.0) 
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การด ูวัน เดือน ป ที่หมดอายุกอนใชผลิตภัณฑ 268
(88.4) 

 35
(11.6) 

303
(100.0) 

ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

จํานวน (รอยละ) พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ รวม 

การปฏิบัติตามวิธีใชที่กําหนดในฉลากคําแนะนํา
การดู วัน เดือน ป ที่ผลิตกอนใชผลิตภัณฑ 

268
(88.4) 
259
(85.5) 

 35
(11.6) 
 44
(14.5) 

303
(100.0) 
303
(100.0) 

การใชผลิตภัณฑ ตามเวลาและความถี่ที่ระบุใน
ฉลากคําแนะนํา 

224
(73.9) 

 79
(26.1) 

303
(100.0) 

การไดทดสอบการแพกอนใชผลิตภัณฑเปนครั้ง
แรก 

186
(61.4) 

117
(38.6) 

303
(100.0) 

การหยุดใชยาเมื่อเห็นวาอาการดีขึ้นหรือหาย
แลว ถึงแมวาฉลากคําแนะนําระบุวาใหใช
จนครบตามจํานวนวันที่กําหนด 

184
(60.7) 

119
(39.3) 

303
(100.0) 

การใชผลิตภัณฑในขนาดที่เห็นวาเหมาะสม
มากกวาขนาดที่กําหนดในฉลากแนะนํา 

202
(66.7) 

101
(33.3) 

303
(100.0) 

 
อัตราการเกิดอาการขางเคียง จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา กลุม 
ตัวอยางสวนใหญเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางนอย 1 อาการ มีจํานวน 
194 คน  คิดเปนรอยละ 64.0 และกลุมตัวอยางที่ไมเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษา
สิว มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 36.0 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14 
 
ตารางที ่14 การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิของกลุมตัวอยาง 
 
อาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน (รอยละ) 
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เกิดอาการขางเคียง 
ไมเกิดอาการขางเคียง 

 194 (64.0) 
 109 (36.0) 

รวม  303(100.0) 
 
 จากการศึกษาลักษณะการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา 
อาการขางเคียงที่พบมากที่สุด คือ อาการผิวลอกแหงเปนขุย พบในกลุมตัวอยางจํานวน 104 คน 
คิดเปนรอยละ 19.1 อาการขางเคียงรองลงมาคือ อาการคันหรือแดงเวลาถูกแสง พบในกลุม
ตัวอยางจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และอาการขางเคียงที่พบบอยเปนอันดับสามคือ 
อาการที่มีผื่นระคายเคือง พบในกลุมตัวอยางจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 11.6 และพบอาการ
ขางเคียงลักษณะอื่นๆ อีก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15  ลักษณะการเกิดอาการขางเคียงจาการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะการเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง (รอยละ) 
ผิวลอกแหงเปนขุย 
คันหรือแดงเวลาถูกแสง 
ผื่นระคายเคือง 
ผิวหรือบริเวณที่ทาเปลี่ยนสี 
ผื่นแดง 

 104 (19.1) 
 72 (13.2) 
 63 (11.6) 
 60 (11.0) 
 57 (10.5) 

แสบคัน 
หนาแดง 
แสบรอน 
ผื่นแพแสง 
ผื่นแดงน้ําเหลืองไหล 
บวมตึงหนาเหอ 
รวม 

 51 (9.3) 
 48 (8.8) 
 44 (8.1) 
 31 (5.7) 
 12 (2.2) 
 3 (0.5) 
 545 (100.0) 

 
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางกับการเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
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 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไปกับการเกิดอาการขางเคียงจากการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสิวในครั้งนี้ คุณลักษณะทั่วไป ไดแก อายุ เพศ การศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
ประวัติการแพ โดยใชสถิติ Chi – square 
 จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 16.5 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.9 เมื่อแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 16 ป (นอยกวา
หรือเทากับคาเฉลี่ย) พบวา มีกลุมตัวอยางกลุมนี้จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 43.6 และอีกกลุม
หนึ่ง คือ กลุมที่มีอายุมากกวา 16 ป (มากกวาคาเฉลี่ย) พบวา มีกลุมตัวอยางกลุมนี้จํานวน 171 
คน คิดเปนรอยละ 56.4 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 กลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

กลุมอาย ุ จํานวน (รอยละ) 
กลุมที่มีอายุ       16 ป 
กลุมที่มีอายุ  >  16 ป 

 132 (43.6) 
 171 (56.4) 

รวม  303(100.0) 
 
 จากตารางที่ 16 นําขอมูลทั่วไปดานอายุมาหาความสัมพันธกับการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : อายุกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความ 
   สัมพันธกัน 
 H1 : อายุกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธ 
   กัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α  = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 17 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 16 ป (นอยกวาหรือเทากับ
คาเฉลี่ย) เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว เปนจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 
57.2 และเมื่อทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 
จึงไมมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา อายุกับการเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 17 
 

≤
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ตารางที่ 17  ความสัมพันธของอายุกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ
ของกลุมตัวอยาง 

 
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

: จํานวน (รอยละ) อาย ุ
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

นอยกวาหรือเทากับ 16 ป 
มากกวา 16 ป 

 49 (44.9) 
 60 (55.1) 

 83 (42.8) 
 111 (57.2) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 0.134    df = 1    P – value  = 0.715 
 
 จากตารางที่ 4 นําคุณลักษณะทั่วไปดานเพศ ของกลุมตัวอยางมาหาความสัมพันธกับ
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : เพศกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความ 
   สัมพันธกัน 
 H1 : เพศกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธ 
   กัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 18 โดยพบวากลุมตัวอยางที่เปนชายเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.6 และกลุมตัวอยางที่เปนหญิงเกิดอาการขางเคียงจากการใช
ผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 79.4 และเมื่อทดสอบดวยสถิติ Chi – square 
พบวา คา P – value ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 จึงไมมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ 
H0 แสดงวา เพศกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18  ความสัมพันธของเพศกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษา 
  สิวของกลุมตัวอยาง 
 

การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
: จํานวน (รอยละ) เพศ 

ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 
ชาย 
หญิง 

 26 (23.8) 
 83 (76.2) 

 40 (20.6) 
 154 (79.4) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 0.429    df = 1    P – value  = 0.513 
 
 จากตารางที่ 4 นําคุณลักษณะทั่วไปดานการศึกษาสูงสุดของกลุมตัวอยาง มาหา
ความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : การศึกษากับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความ 
   สัมพันธกัน 
 H1 : การศึกษากับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความ 
   สัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 19 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่เปนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเกิดอาการขางเคียง
จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.6 กลุมตัวอยางที่เปนจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 100 คน คิดเปนรอย
ละ 51.5 กลุมตัวอยางที่เปนจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. เกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 41.2 และกลุมตัวอยางที่ไมไดเรียนหนังสือ เกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.7 และเมื่อทดสอบ
ดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณได นอยกวา 0.050 จึงมีขอมูลเพียงพอทีจ่ะ
ปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H1 แสดงวา ระดับการศึกษากับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยความเชื่อมั่น 95% รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 ความสมัพนัธของการศึกษาสงูสุดกับการเกดิอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวของกลุมตัวอยาง 

 
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

: จํานวน (รอยละ) การศึกษาสูงสดุ 
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช. หรือ ปวส. 
ไมไดเรียนหนังสือ 

 9 (8.3) 
 50 (45.9) 
 48 (44.0) 
 2 (1.8) 

 3 (1.6) 
 100 (51.5) 
 80 (41.2) 
 11 (5.7) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 8.768  df = 3    P – value  = 0.033 
 
 จากตารางที่ 4 นําคุณลักษณะทั่วไปดานอาชีพของกลุมตัวอยาง มาหาความสัมพันธ
กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : อาชีพกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความ 
   สัมพันธกัน 
 H1 : อาชีพกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความ 
   สัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 20 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาเกิดอาการขางเคียงจากการใช
ผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 96.9 และกลุมตัวอยางมีอาชีพ คาขายหรือ
รับจาง เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.1 และ
เมื่อทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณได มากกวา 0.050 จึงไมมี
ขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา อาชีพกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ความสมัพนัธของอาชพีกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของ
กลุมตัวอยาง 

 
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

: จํานวน (รอยละ) อาชีพ 
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

นักเรียนหรือนักศึกษา 
คาขาย หรือ รับจาง 

 102 (93.6) 
 7 (6.4) 

 188 (96.9) 
 6 (3.1) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 1.884  df = 1   P – value  = 0.236 
 
 จากตารางที่ 4 นําคุณลักษณะทั่วไปดานประวัติการเปนโรคภูมิแพของกลุมตัวอยาง 
มาหาความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : ประวัติการเปนโรคภูมิแพกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ 
   รักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 
 H1 : ประวัติการเปนโรคภูมิแพกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ 
   รักษาสิวมีความสัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ  α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 21 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยมีประวัติการเปนโรคภูมิแพ เกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 83.5 และกลุมตัวอยางที่เคยมีประวัติ
การเปนโรคภูมิแพ เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
16.5 และเมื่อทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 
จึงไมมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา ประวัติการเปนโรคภูมิแพกับการเกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
21 
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ตารางที่ 21 ความสมัพนัธของประวัติการเปนโรคภูมิแพกับการเกิดอาการขางเคยีงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 

 
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

: จํานวน (รอยละ) ประวัติการเปนโรคภูมิแพ 
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

ไมเคยมีประวัติการเปนโรคภูมิแพ 
เคยมีประวัติการเปนโรคภูมิแพ 

 82 (75.2) 
 27 (24.8) 

 162 (83.5) 
 32 (16.5) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 3.048  df = 1   P – value  = 0.081 
 
 จากตารางที่ 4 นําคุณลักษณะทั่วไปดานประวัติการแพยาของกลุมตัวอยาง มาหา
ความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : ประวัติการแพยากับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไม 
   มีความสัมพันธกัน 
 H1 : ประวัติการแพยากับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมี 
   ความสัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 22 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยมีประวัติการแพยา เกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิวจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 91.7 และกลุมตัวอยางที่เคยมีประวัติการแพยา 
เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.3  และเมื่อ
ทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดนอยกวา 0.050 จึงมีขอมูล 
เพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H1 แสดงวา ประวัติการแพยากับการเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยความเชื่อมั่น 95%  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 ความสมัพนัธของประวัติการแพยากบัการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวของกลุมตัวอยาง 

 
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

: จํานวน (รอยละ) ประวัติการแพยา 
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

ไมเคยมีประวัติการแพยา 
เคยมีประวัติการแพยา 

92 (84.4) 
17 (15.6) 

178 (91.7) 
16 (8.3) 

รวม 109 (100.0) 194 (100.0) 
Chi – square = 3.884  df = 1   P – value  = 0.049 
 
 จากตารางที่ 4 นําคุณลักษณะทั่วไปดานประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช ของ
กลุมตัวอยาง มาหาความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดย
ตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : ประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืชกับการเกิดอาการขางเคียงจากการ 
   ใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 
 H1 : ประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช กับการเกิดอาการขางเคียงจากการ 
   ใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 23 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยมีประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพชื เกดิอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 87.6 และกลุมตัวอยางที่
เคยมีประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.4  และเมื่อทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value 
ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 จึงไมมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา ประวัติ
การแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมี
ความสัมพันธกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 ความสมัพนัธของประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช กบัการเกดิอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิของกลุมตัวอยาง 

 
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

: จํานวน (รอยละ) ประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช 
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

ไมเคยมีประวตัิการแพอาหารทะเล 
แมลง หรือพืช 

เคยมีประวัติการแพอาหารทะเล  
แมลง หรือพืช 

 93 (85.3) 
 
 16 (14.7) 

 170 (87.6) 
 
 24 (12.4) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 0.324  df = 1   P – value  = 0.569 
 
ความสัมพันธระหวางสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑกับการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 จากตารางที่ 7 นําขอมูลผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลาก 
ผลิตภัณฑ มาหาความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดย
ตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ กับการเกิดอาการขางเคียง 
   จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 
 H1 : สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ กับการเกิดอาการขางเคียง 
   จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 24 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนยาและฉลากมีขอบงใช
ทางการแพทยเพื่อรักษาสิว เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 4.1 สวนกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและฉลากมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 120 
คน คิดเปนรอยละ 61.9 และกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
34.0   และเมื่อทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดนอยกวา 0.050 
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จึงมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H1 แสดงวา สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลาก
ผลิตภัณฑ กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดวยความเชื่อมั่น 95% รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 ความสัมพันธของสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ กับการเกดิอาการ

ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
: จํานวน (รอยละ) 

สารสําคัญและรายละเอียดที่มีใน 
ฉลากผลิตภัณฑ 

ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนยาและฉลาก 

มีขอบงใช ทางการแพทยเพื่อรักษาสิว 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและ

ฉลากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอางและ

ฉลากไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว 

 9 (8.3) 
 
 48 (44.5) 
 
 51 (47.2) 

 8 (4.1) 
 
 120 (61.9) 
 
 66 (34.0) 

รวม  108 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 9.251   df = 2   P – value  = 0.032 
 
ความสัมพันธระหวางแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑรักษาสิวกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช
ผลิตภัณฑรักษาสิว 
 จากตารางที่ 8 นําขอมูลแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว มาหาความสัมพันธกับการเกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 

 H0 : แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว  กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 

 H1 : แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว  กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
 ผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน 

 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 25 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากคลินิกแพทยหรือโรงพยาบาล เกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.7 สวนกลุม
ตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานขายยา เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
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จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.6 สวนกลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานคา เกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 70.6 และกลุม
ตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานเสริมสวย, ตัวแทนขายตรง, หางสรรพสินคา หรือตลาดนดั 
เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.1   และเมื่อ
ทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 จึงมีขอมูลเพียง
พอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการขางเคยีง
จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 25 
 
ตารางที่ 25 ความสัมพันธของแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
  ผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
: จํานวน (รอยละ) แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว 

ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 
คลินิกแพทยหรือโรงพยาบาล 
รานขายยา 
รานคา 
รานเสริมสวย, ตัวแทนขายตรง,  

หางสรรพสินคา หรือตลาดนดั 

 7 (6.4) 
 21 (19.2) 
 77 (70.7) 
 4 (3.7) 

 11 (5.7) 
 38 (19.6) 
 137 (70.6) 
 8 (4.1) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 5.364   df = 3   P – value  = 0.829 
 
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวกับการเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 จากตารางที่ 11 นําขอมูลบริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑมาหาความสัมพันธ มาหา
ความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 

 H0 : บริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑ กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
ผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 
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 H1 : บริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑ กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใช 
   ผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α  = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 26 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑทาเฉพาะใบหนา เกิดอาการขางเคียงจากการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 91.3 สวนกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑทา 
ผิวหนังสวนอื่นๆ เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
1.0 และกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวทาทั้งใบหนาและผิวหนังสวนอื่นๆ เกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.7  และเมื่อทดสอบดวย
สถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดนอยกวา 0.050 จึงมีขอมูลเพียงพอที่จะ
ปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H1 แสดงวา บริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑ กับการเกิดอาการขางเคียง
จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยความเชื่อมั่น 95% 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26 ความสัมพันธของบริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑกับการเกิดอาการขางเคียงจาก

การใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
: จํานวน (รอยละ) บริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑ 

ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 
เฉพาะใบหนา 
ผิวหนังสวนอื่นๆ 
ใบหนาและผิวหนังสวนอื่นๆ 

 87 (79.8) 
 5 (4.6) 
 17 (15.6) 

 177 (91.3) 
 2 (1.0) 
 15 (7.7) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 8.952   df = 2   P – value  = 0.009 
 
 จากตารางที่ 12 นําขอมูลระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว มาหา
ความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : ระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการขางเคียง 
   จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

68

 H1 : ระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการขางเคียง 
   จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน 
 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 27 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวระดับต่ํา    
(≤ 7.5) เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 36.6 
และกลุมตัวอยางที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวระดับสูง (> 7.5) เกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 63.4  และเมื่อ
ทดสอบดวยสถิติ Chi – square พบวา คา P – value ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 จึงไมมีขอมูล
เพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา ระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27  ความสัมพันธของระดับคะแนนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ กับการเกิด

อาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
: จํานวน (รอยละ) ระดับคะแนนพฤติกรรมการใช 

ผลิตภัณฑรักษาสิว 
ไมเกิดอาการขางเคียง เกิดอาการขางเคียง 

ระดับตํ่า (≤ 7.5) 
ระดับสูง (> 7.5) 

 35 (32.1) 
 74 (67.9) 

 71 (36.6) 
 123 (63.4) 

รวม  109 (100.0)  194 (100.0) 
Chi – square = 0.618   df = 1   P – value  = 0.432 
 
 จากตารางที่ 13 นําขอมูลพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว มาหาความสัมพันธกับ
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว โดยตั้งสมมติฐานวา 
 H0 : พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาในแตละขอ กับการเกิดอาการขางเคียงจาก 
   การใชผลิตภัณฑรักษาสิวไมมีความสัมพันธกัน 
 H1 : พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาในแตละขอ กับการเกิดอาการขางเคียงจาก 
   การใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกัน 
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 กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.050 ใชสถิติ Chi – square ไดผลวิเคราะหขอมูลดัง 
ตารางที่ 28 โดยพบวา พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยางในทุกๆ ขอ มีคา  
P – value ที่คํานวณไดมากกวา 0.050 จึงไมมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 แสดงวา 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวในแตละขอ กับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวไมสัมพันธกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28  ความสัมพันธของพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิว กับการเกิดอาการขางเคียง

จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ χ2 df P - value 
การใชผลิตภัณฑในขนาดทีเ่ห็นวาเหมาะสมมากกวาขนาดทีก่ําหนด

ในฉลากแนะนํา 
การใชผลิตภัณฑตามเวลาและความถีท่ี่ระบุในฉลากคําแนะนาํ 
การทาํความสะอาดใบหนาหรือผิวหนากอนใชผลิตภัณฑ 
การปฏิบัติตามวิธีใชที่กําหนดในฉลากคําแนะนาํ 
การทดสอบการแพกอนใชผลิตภัณฑเปนครั้งแรก 
การอานฉลากคําเตือนกอนใชผลิตภัณฑ 
การอานวนั เดอืน ปที่ผลิต กอนใชผลิตภัณฑ 
การอานฉลากคําแนะนําหรือวิธีใชหรือขอบงใชกอนที่จะใช 

ผลิตภัณฑ 
การดูวัน เดือน ปที่หมดอายุกอนใชผลิตภัณฑ 
การหยุดใชยาเมื่อเหน็วาอาการดีขึ้นหรือหายแลว ถึงแมวาฉลาก 

คําแนะนําระบวุา ใหใชจนครบตามจํานวนวันที่กาํหนด 

3.790 
 

3.220 
2.310 
1.808 
1.458 
1.143 
0.544 
0.444 

 
0.355 
0.289 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 

0.052 
 

0.073 
0.129 
0.179 
0.227 
0.285 
0.461 
0.505 

 
0.551 
0.591 

 
 
 
 
การอภิปรายผล 
 คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
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 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 17 ป และ 18 ป มีจํานวน
เทากันคือ 63 คน คิดเปนรอยละ 20.9 สวนเปนเพศหญิง มีจาํนวน 237 คน คิดเปนรอยละ 78.2 
เมื่อนําขอมูลดานอายุและเพศไปหาความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว พบวา ทั้งปจจยัดานอายุและเพศกับการเกิดอาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษา
สิว ไมสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับเอกสารทางวิชาการของ จรุงจิตร  งามไพบูลย และเสาวนีย  
จําเดิมเผด็จศกึษา (2527 : 3 – 4) ที่กลาวไววา อายุและเพศไมมีความแตกตางกนัในโอกาสเกิด
อาการไมพงึประสงคจากการใชยา ในดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญจบช้ัน
มัธยมศึกษามจีํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาคือ จบ ปวช. หรือ ปวส. มีจํานวน 
128 คน คิดเปนรอยละ 42.2 เมื่อนาํขอมูลดานระดับการศึกษาไปหาความสมัพนัธกบัการเกิด
อาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวา ระดับการศึกษากับการเกิดอาการขางเคยีง
จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ แสดงวา ระดับ
การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่มผีลตอการเกิดอาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวในดาน
อาชีพของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ ยังเปนนกัเรียนหรือนักศึกษาอยู มจีํานวน 290 คน คิด
เปน 
รอยละ 95.7 กลุมตัวอยางที่เหลือเปนผูทีไ่มไดเรียนหนงัสือ มีอาชีพ คาขายหรือรับจาง 
เพราะฉะนัน้ กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ จงึถือเปนตวัแทนของวัยรุนจังหวัดนครปฐมได เพราะ
ครอบคลุมทั้งกลุมวัยรุนทีเ่รียนและไมไดเรียนหนังสือ และในการทดสอบความสัมพนัธระหวาง
อาชีพกบัการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ กพ็บวาไมมีความสมัพันธกนั 
ดังนัน้ อาชีพจงึไมใชปจจัยทีม่ีผลตอการเกดิอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ ในดาน
ประวัติการเปนโรคภูมิแพของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญไมเคยมปีระวัติเปนโรคภูมิแพ มี
จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 80.5 และเมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางประวัติการเปนโรค
ภูมิแพกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ กพ็บวาไมมีความสมัพันธกนั 
ดังนัน้ ประวัติการเปนโรคภูมิแพจึงไมใชปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการใช
ผลิตภัณฑรักษสิว ในดานประวัติการแพยาของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญไมเคยมีประวัติการ
แพยา มีจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 89.1 และเมื่อทดสอบความสมัพันธระหวางประวัติการแพ
ยากับการเกิดอาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวามคีวามสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น ประวัติการแพยาจึงเปนปจจยัที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจากการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสวิ ซึง่สอดคลองกบัเอกสารวิชาการของจรุงจิตร งามไพบูลย และเสาวนีย  
จําเดิมเผด็จศกึ (2527 : 3 – 4) ที่กลาวไววา ผูที่เคยแพยามากอนมีแนวโนมที่จะแพยาไดงายขึ้น 
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ในดานประวัตกิารแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช ของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญไมเคยมีประวัติ
การแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช มีจาํนวน 263 คน คิดเปนรอยละ 86.8 และเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางประวตัิการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช กับการเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสวิ พบวาไมมีความสัมพันธกัน ดังนัน้ ประวตักิารแพอาหารทะเล แมลง 
หรือพืช จึงไมใชปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดอาการขางเคยีงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 
 ผลิตภัณฑรักษาสิว ที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใชในการรักษาสิว 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางเลือกใชมากที่สุด มี
จํานวนเทากัน ไดแก Ponds cream และ KA cream มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 11.9 
รองลงมา ไดแก Biore foam มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.9  
 สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลือกใชรักษา
สิว 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาสารสําคัญที่มีในผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลอืกใชสวนใหญ 
มักประกอบดวยสารที่ทาํใหผิวหนาออนนุม (Emollient) และปองกนัผวิหนัง (Protective) ซึ่งตรง
กับเอกสารทางวิชาการของ วราภรณ  สุวกุล (2529 : 9) ที่กลาวไววา สารเหลานีน้ิยมใชกันมากใน
เครื่องสําอาง และเมื่อศึกษาถึงสารสาํคัญและรายละเอยีดที่มีในฉลากผลิตภัณฑทีก่ลุมตัวอยางใช 
จะพบวามีสารสําคัญที่เปนยา และสารสาํคัญที่เปนเครือ่งสําอาง ซึ่งสารสําคัญที่เปนยาก็จะแสดง
ขอบงใชวารักษาสิวไดโดยมเีอกสารทางการแพทยกลาวไววาใชเปนสารสําคัญในผลิตภัณฑรักษา
สิวได ซึ่งจากสารสําคัญที่เปนยาและฉลากมีขอบงใชทางการแพทย เพื่อรักษาสวิพบวากลุม 
ตัวอยางเลือกใชผลิตภัณฑกลุมนีน้อยที่สดุ มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.6 สารสําคัญในกลุม
นี้จะประกอบดวย Sulfanilamide, Benzoly peroxide, Clindamycin, Neomycin และ 
Chloramphenicol ซึ่งสารสาํคัญเหลานี้สวนใหญจะเกดิอาการขางเคียงได เชน Benzoly 
peroxide จะมีฤทธิ์ระคายผิว (Arudt  1988 : 24) หรือ Topical antibiotic เชน Clindamycin 
พบวา ทําใหระคายเคือง แดง แหง ลอกคัน ซึง่ไมไดเกิดจากตัวยาแตเกิดจาก vehicle ดังเอกสาร 
วิชาการของ รัศนี  อัครพนัธุ (2540 : 55) สําหรับผลิตภัณฑอีกกลุมหนึ่ง ไดแก กลุมทีม่ีสารสําคัญ
เปนเครื่องสําอางและฉลากมีรายละเอยีดเกี่ยวกับการรักษาสวิ พบกลุมตัวอยางเลอืกใชผลิตภัณฑ
กลุมนี้มากที่สดุ มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 55.5 ซึ่งสารสําคัญเหลานี้สวนใหญจะ
ประกอบดวย สารทําใหผิวออนนุม (Emollient), Triclocarban, Triclosan, Salicylic acid และ
สารกันแดด ซึง่สารสําคัญเหลานี้ก็อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงไดเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในผู
ที่แพสารนี้ อาการขางเคยีงที่พบบอย เชน Salicylic acid ซึ่งในความเขมขนสูง 3.5 – 10% ใชเปน
ยาทาํใหเกิดผวิแดง (Erythema) และลอกเปนขุย (Sealing) ดังเอกสารวิชาการของ รัศนี  อัครพนัธุ 
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(2540 : 55) และในความเขมขนต่ําๆ ใชในเครื่องสําอางได อาจทําใหเกิดผิวหนงัหลดุลอก 
(Kerotolylic) ดังเอกสารวชิาการของ วีรวรรณ  แตงแกว (2538 : 29 – 39) เปนตน ผลิตภัณฑอีก
กลุมหนึ่ง ไดแก กลุมที่มีสารสําคัญเปนเครือ่งสําอางและฉลากไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา
สิว พบกลุมตัวอยางเลือกใชรองลงมา มจีํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 38.6 ซึ่งสารสําคัญสวน
ใหญจะประกอบดวย สารทาํใหผิวออนนุม (Emollient), สารกันแดด และ Sodium soap ซึ่งมี 
Surfactants อยูดวย สารสาํคัญเหลานี้อาจกอใหเกิดอาการขางเคียงไดเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่
ในผูที่แพสารนี้ อาการขางเคียงทีพ่บบอย เชน ความเปนดางของสบู และ Surfactants อาจมีการ
ระคายเคืองตอผิว ทาํใหผวิแหงได ในกรณีผิวแหงอยูแลวขาดความเปนกรด เมื่อสัมผัสกับสารแพที่
มีคุณสมบัตเิปนดางก็จะทําใหแพมากขึ้น ดังเอกสารวชิาการของ พรพรรณ สุนทรธรรม และอังกาบ  
เวสโกสทิธิ ์(2542 : 180  - 181) และจากการวิจยัครั้งนีย้ังพบวา วยัรุนกลุมตัวอยางมีการใช สาร
ในกลุม Corticosteroids ไดแก Hydrocortisone, prednisolone นํามาใชทาเพื่อรักษาสวิ ซึง่ถา
ทาบนผิวหนานานๆ จะทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่อาจเปนอนัตรายได อาการที่เกิดขึ้น ไดแก 
การทาํใหผวิหนงับางลงและฝอเหี่ยว เปนรอยยนลกึๆ ดังเอกสารวิชาการของ อารี  สขุประเสริฐ 
(2539 : 25 – 26) นอกจากนี้แลวการใช Corticosteroids ทาติดตอกนันานๆ จะทําใหเกิดเปนตุม
หนอง (pustules) เกิดเปนสวิ อักเสบขึน้กลายเปน Steroid acne ซึ่งเกิดจากการถูกทําลายของทอ
ไขมัน ทาํใหเกดิการอักเสบของรูขุมขนและเกิดสิวตามมาได ซึ่งสิวชนิดนี้จะตองใชเวลานานในการ
รักษาใหหายได ดังเอกสารวชิาการของ รัศนี  อัครพันธุ (2540 : 57) และเมื่อทดสอบความสัมพนัธ
ระหวางสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวกับการเกิดอาการขางเคียงจาก
การใชผลิตภัณฑรักษาสวิพบวามีความสัมพันธกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ แสดงวา สารสาํคัญ
และรายละเอยีดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสวิเปนปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจาการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสวิ ซึง่สอดคลองกับเอกสารทางวิชาการที่กลาวถงึแลววา สารสาํคัญใน 
ผลิตภัณฑอาจกอใหเกิดอาการขางเคยีงตอผูใชได 
 แหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานคามาก 
ที่สุด มีจาํนวน 214 คน คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมาคือรานขายยา จํานวน 59 คน คิดเปน 
รอยละ 19.5 และที่นอยทีสุ่ด คือ ซ้ือจากรานเสริมสวย, ตัวแทนขายตรง, หางสรรพสินคา หรือ
ตลาดนัด มีจาํนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4 .0 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของกองควบคุม
เครื่องสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2533-2534 : 12 – 25) ทีพ่บวาผูบริโภค     
สวนใหญซื้อเครื่องสําอางจากรานคามากที่สุด และจากเอกสารทางวิชาการของ พรพมิล   
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ขัตตินานนท และพรพรรณ  สุนทรธรรม (2540 : 93 – 94) กลาวไววา แหลงที่ขายผลิตภัณฑอาจ
กอใหเกิดอาการขางเคียงตอผูใหผลิตภัณฑได เพราะตัวผลิตภัณฑที่ขาย อาจมฉีลากไมถูกตอง 
เสื่อม      คุณภาพ หรือมกีารโออวดสรรพคุณเกินความจริง แตเมือ่ทดสอบความสัมพนัธระหวาง
แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิแลวพบวาไมมี

ความสมัพันธกัน แสดงวา แหลงทีซ่ือ้ผลิตภัณฑรักษาสวิไมใชปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสวิ 

 การรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑรักษา
สิวเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ฉลากผลิตภัณฑรักษาสิว ที่กลุมตัวอยางเลือกใช มีการ
แสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนดใน 4 ขอแรก ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ประเภทหรือชนิดของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งสวนประกอบหรือสารสําคัญ และคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช โดยพบวาทุก
ผลิตภัณฑ จํานวน 48 ผลิตภัณฑ แสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนด คิดเปนรอยละ 
100.0 ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของวีรวรรณ  แตงแกว (2538 : 65 – 79) ที่พบวา ผลิตภัณฑ
ประเภทสิว จํานวน 27 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 77.1 ไมไดแสดงสารสําคัญบนฉลากผลิตภัณฑ 
สวนหัวขอรองลงมาคือ  วัน เดือน ปที่ผลิตหรือหมดอายุ และชื่อและที่ตั้งของผูผลิต มีการแสดง
ขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนด จํานวน 44 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 91.7 แสดงวา ยังมี
ผลิตภัณฑรักษาสิวที่ทําผิดกฎหมายเรื่องการแสดงฉลากภาษาไทยไมครบถวนจําหนายอยูใน
ทองตลาด สวนการแสดงเครื่องหมาย อย. พบการแสดงขอความนี้จํานวน 5 ผลิตภัณฑ คิดเปน
รอยละ 10.4 ซึ่งผลิตภัณฑทั้ง 5 ผลิตภัณฑนี้ เปนผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนยา และมีการขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาถูกตองตามกฎหมายกําหนด สวนอีก 43 ผลิตภัณฑ ที่ไมมีการแสดงเครื่องหมาย 
อย. พบวาเปนผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนเครื่องสําอางควบคุม หรือเครื่องสําอางทั่วไป ซึ่งกฎหมาย
ไมไดบังคับใหตองแสดงเครื่องหมาย อย. ที่ฉลาก 
 และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับการแสดง 
ขอความบนฉลากเปนไปตามกฎหมายกําหนด คือ กฎหมายกําหนดวาตองมีการแสดงขอความนี้ 
และกลุมตัวอยางก็รับรูวามีการแสดงขอความนี้ โดยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตอง ในเรื่อง
การแสดงชื่อผลิตภัณฑ และคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช โดยกลุมตัวอยางรับรูเปนจํานวน 
303 คน คิดเปนรอยละ 100.0 หัวขอที่กลุมตัวอยางรับรูถูกตองรองลงมา ไดแก ประเภทหรือชนิด
ของผลิตภัณฑ โดยรับรูถูกตองเปนจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 91.4 และในเรื่องการแสดง
เครื่องหมาย อย. พบวากลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนยา มีการรับรูถูกตองจํานวน 17 
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คน คิดเปนรอยละ 100.0 แตกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนเครื่องสําอางมีการรับรู
ถูกตองเพียง 63 คน คิดเปนรอยละ 22.0 แสดงวาตองเพิ่มการรณรงคการใหความรูในเร่ืองการ
แสดงเครื่องหมาย อย.แกผูบริโภคใหมากขึ้น เพราะการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการแสดงขอความบน
ฉลากผลิตภัณฑเปนไปตามกฎหมายกําหนด แสดงผูบริโภคใสใจที่จะรับรูขอมูลบนฉลาก ซึ่งก็จะมี 
รายละเอียดตางๆ ที่ทําใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยและลดการเกิดอาการขางเคียงจากการใช
ผลิตภัณฑนั้นๆ ลงได 
 พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑรักษาสิวทาเฉพาะ
ใบหนา มีจํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 87.1 ทั้งนี้เพราะอาการของสิวจะปรากฏใบหนาเปนสวน
ใหญ และเมื่อหาสัดสวนการเกิดอาการขางเคียง พบวากลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑทาเฉพาะ
ใบหนาจะเกิดอาการขางเคียงสูงกวา กลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑทาทั้งใบหนาและผิวหนังสวน
อ่ืนๆ และกลุมตัวอยางที่ทาเฉพาะผิวหนาสวนอื่นๆ โดยกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑทาเฉพาะ
ใบหนาจะเกิดอาการขางเคียงเปนจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 91.3 และเมื่อนําขอมูลบริเวณ
ของรางกายที่ใชผลิตภัณฑไปหาความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับเอกสารวิชาการของ 
พรพรรณ  สุนทรธรรม และ อังกาบ เวสโกสิทธิ์ (2542 : 180 – 181) ที่กลาวไววา ตําแหนงของ
ผิวหนัง ในบริเวณผิวหนาที่บาง จะเกิดอาการขางเคียงไดมากกวาบริเวณผิวหนังที่หนา เชน 
ผิวหนังบริเวณใบหนา รอบดวงตา หรือริมฝปาก จะเกิดอาการแพหรืออาการขางเคียงไดงายกวา
ผิวหนังสวนอื่นๆ แสดงวาบริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 สําหรับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวจําแนกตามพฤติกรรมการใช 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนพฤติกรรมระดับสูง (มากกวาคะแนนเฉลี่ย คือ 7.5 
คะแนน) มีจํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 65.0 พบวาพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่ตอบถูกมาก
ที่สุด ไดแก การอานฉลากคําแนะนําหรือวิธีใชหรือขอบงใช กอนที่จะใชผลิตภัณฑ มีกลุมตัวอยาง
ตอบถูกจํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 94.7  สวนพฤติกรรมที่ตอบถูกตองนอยที่สุด คือ “การใช
ผลิตภัณฑในขนาดที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาขนาดที่กําหนดในฉลากแนะนํา มีกลุมตัวอยางตอบ
ถูกจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และในการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับคะแนน
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวก็
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พบวาไมมีความสัมพันธกัน แสดงวา พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑทั้ง 10 ขอ ไมใชปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 อัตราการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางจะเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิวอยางนอย 1 อาการ มีจํานวน 194 คน คิดเปน รอยละ 64.0 และลักษณะอาการขางเคียง
ที่พบมากที่สุดคือ ผิวลอกแหงเปนขุย มีจาํนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 19.1 ซึ่งสอดคลองกบั
การศึกษาของกองควบคุมเครื่องสําอาง สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2533 - 2534 : 
12 – 25) ที่พบวาอาการแพจากการใชเครื่องสําอางที่พบบอย คือ ผืน่ระคาย มีจํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 42.1 และสอดคลองกับเอกสารทางวิชาการของ อารี  สุขประเสริฐ (2524 : 3 – 5) ที่
กลาวไววา อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวทีพ่บมากทีสุ่ด คือ ปฏิกริิยาที่ผวิหนังแพ
ตอสารเคมีในผลิตภัณฑนั้น แลวทําใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนงัขึ้นได 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศกึษา 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลิตภัณฑรักษาสิวที่วัยรุนจังหวัดนครปฐม
เลือกใช ศึกษา สาระสําคัญ และรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการ
แสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนดบนฉลากผลิตภัณฑ และศึกษาความสัมพันธตางๆ 
ระหวางคุณลักษณะทั่วไป สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑ 
ตลอดจนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนดําเนินงานคุมครองผูบริโภค โดยการ
เผยแพรความรูหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชผลิตภัณฑรักษาสิวตอไป การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) แบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional study) ประชากรที่
ศึกษาคือ วัยรุนจังหวัดนครปฐม อายุ 13 – 19 ป ที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 1 ปที่ผานมา โดย
การเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย การสุมเลือกตัวอยางประชากรอายุ 13 – 19 ป
ในแตละอําเภอ และสุดทายใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 303 คน ตอบ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย รอยละ และ Chi – 
square พรอมทั้งนําเสนอขอมูลในลักษณะการบรรยาย และตาราง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
คุณลักษณะทั่วไป  
 คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา มีอายุ 17 ป และ 18 ป มีจํานวนเทากัน  มี
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 20.9 มีอายุเฉลี่ย 16.5 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.9 เปน
เพศหญิง มีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 78.2 มีการศึกษาสูงสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษา มีจํานวน 
150 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ ปวช. หรือ ปวส. มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 42.2 
และพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษา
สิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนหรือ         
นักศึกษา มีจํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 95.7 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประวัติการเปน
โรคภูมิแพ มีจํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 80.5 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประวัติการแพยา 
มีจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 89.1 และพบวา ประวัติการแพยามีความสัมพันธกับการเกิด
อาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมตัวอยางไมเคยมี
ประวัติการแพอาหารทะเล แมลง หรือพืช จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 86.8 
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ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใชในการรักษาสิว 
 ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใช 5 อันดับแรก คือ Ponds cream มี
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 11.9  KA cream มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 11.9  Biore 
foam มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.9  Smooth E cream มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.3  
Dr. Montri soap มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.6   
 
สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางเลือกใชรักษาสิว 
 สารสําคัญในผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกใช 5 อันดับแรก คือ Vit. B3 
+ Glycolic acid + Pearl Extract + Vit. E (Ponds cream), Vit. E (KA cream), Mono lauryl 
sulfate + Glycorine + Cellulose (Biore foam), Vit. E + Aloe vera + Jojoba oil (Smooth E 
cream), Triclocarban + Vit. E + Texapon + Sodium soap (Dr. Montri soap) และสารสําคัญ
และรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใช แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 
ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนยาและฉลากมีขอบงใชทางการแพทยเพื่อรักษาสิว มีจํานวน 5 
รายการ มีกลุมตัวอยางเลือกใช 17 คน คิดเปนรอยละ 5.6  ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปน
เครื่องสําอางและฉลากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว มีจํานวน 24 รายการ มีกลุมตัวอยาง
เลือกใช 168 คน คิดเปนรอยละ 55.5  ผลิตภัณฑที่มีสารสําคัญเปนเครื่องสําอาง และฉลากไมมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว มีจํานวน 19 รายการ มีกลุมตัวอยางเลือกใช 117 คน คิดเปน
รอยละ 38.6  สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวมีความสัมพันธกับการ
เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
แหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานคามากที่สุด มีจํานวน 214 
คน คิดเปนรอยละ 70.6 
 
การรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวเปนไป
ตามกฎหมายกําหนด 
 การแสดงขอความจริงบนฉลากผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางใช พบมีการแสดงขอความ
เปนไปตามกฎหมายกําหนดใน 4 ขอแรก ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ ชื่อ
สวนประกอบหรือสารสําคัญ และคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช พบวาทุกผลิตภัณฑที่กลุม
ตัวอยางใช จํานวน 48 ผลิตภัณฑ มีการแสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนด คิดเปนรอยละ 
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100.0 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูถูกตอง ในเรื่องการแสดงชื่อผลิตภัณฑ และในเรื่องคําแนะนํา
หรือคําเตือนหรือวิธีใช มีจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 100.0  กลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษา
สิวที่เปนยา มีการรับรูถูกตองในเรื่องเครื่องหมาย อย. มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100.0  กลุม
ตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนเครื่องสําอาง มีการรับรูถูกตองในเรื่องเครื่องหมาย อย. มี
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 22.0 
 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑ รักษาสิวทาเฉพาะใบหนา มีจํานวน 264 คน คิด
เปนรอยละ 87.1 และพบวา บริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานกลุมตัวอยางมีระดับ
คะแนนพฤติกรรมเฉล่ียเทากับ 7.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.6 และมีกลุมตัวอยางที่มี
ระดับคะแนนพฤติกรรมเปนระดับสูง (ระดับคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย) มีจํานวน 197 คน คิดเปน
รอยละ 65.0 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑถูกตองมากที่สุดในเรื่อง การอาน
ฉลากคําแนะนํา หรือวิธีใช หรือขอบงใช กอนที่จะใชผลิตภัณฑ มีจํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 
94.7  และพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑถูกตองนอยที่สุด ในเรื่อง การใช 
ผลิตภัณฑในขนาดที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาขนาดที่กําหนดในฉลากแนะนํา มีจํานวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 33.3 
 
อัตราการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางนอย 1 อาการ มี
จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 64.0 และลักษณะอาการขางเคียงที่พบมากที่สุด คือ อาการผิว
ลอกแหงเปนขุย พบในกลุมตัวอยางจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 19.1 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรรณรงคใหมีการเรียนการสอน เร่ือง ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชผลิตภัณฑ
รักษาสิว แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้น ปวช. หรือ ปวส. อยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียน
หรือนักศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับสารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิว และ
รณรงคใหมีการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการแสดงขอความเปนไปตามกฎหมายกําหนดบนฉลาก 
ผลิตภัณฑรักษาสิว ตลอดจนรณรงคเร่ืองพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑใหมีการระมัดระวังในเรื่อง
บริเวณที่ทาดวย เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดนํามาปฏิบัติเพื่อปองกันตนเองจากการเกิดอาการ
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ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว และสามารถใหคําแนะนําแกบุคคลในครอบครัวและ
เพื่อนๆ ได 

2. สําหรับบุคคลที่มีประวัติการแพยา ควรตองระมัดระวังเปนพิเศษ ในการเลือกใช
ผลิตภัณฑรักษาสิว เพราะจะเกิดอาการขางเคียงไดงายกวา ผูที่ไมมีประวัติการแพยา 

3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษานําไปใชประโยชนในการวางแผนดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค โดย 

- เผยแพรประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับความรู ขอมูลขาวสาร ทั้งความรูทาง
วิชาการการเลือกซื้อหรือการประชาสัมพันธเตือนภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑรักษาสิวที่อาจเปน
อันตรายตอผูบริโภคได โดยตองพยายามปรับปรุงสื่อเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธของภาครัฐให
มีความเขาใจไดงายขึ้น เพราะบางครั้งอานแลวไมเขาใจทําใหเกิดความสับสนไดนอกจากนี้ ยังตอง
พยายามหาชองทางเผยแพรประชาสัมพันธใหเหมาะสมดวย เชน เผยแพรทางสถานีวิทยุ หรือ
โทรทัศน ในชวงที่คาดวานักเรียนหรือนักศึกษานิยมเปดฟงหรือเปดดู ก็จะไดรับความสนใจจากผูใช
ผลิตภัณฑรักษาสิวที่จะไดรับรูขาวสารมากขึ้น 

- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคควรเพิ่มการติดตามตรวจสอบ และ
เฝาระวังอันตรายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวใหเขมงวดขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ใชผลิตภัณฑรักษาสิวใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการเก็บขอมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกวาแบบสอบถาม เพราะขอจํากัดของ
แบบสอบถาม ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลเชิงลึกได เพราะมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการเก็บและ
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามโครงการวจิัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียงจาก 
ผลิตภัณฑรกัษาสวิในวัยรุนจังหวัดนครปฐม
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แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียง 
จากผลิตภัณฑรักษาสิวในวัยรุนจังหวัดนครปฐม 

 
คําชี้แจง ประกอบการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้วัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
เกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑทารักษาสิว  โดยขอมูลที่ไดจะนาํไปใช
ประโยชนในการกําหนดแนวทางคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑทารกัษาสวิ 

2. ผูตอบแบบสอบถามชุดนี ้คือ วัยรุนในจงัหวัดนครปฐม ที่มีอายุระหวาง 13 – 19 
ป และเคยใชผลิตภัณฑทารักษาสิว  ในรอบ 1 ปที่ผานมา 

3. ผลิตภัณฑทารักษาสิว ในแบบสอบถาม ครั้งนี้ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใช  ภายนอก
รางกาย สําหรับทาใบหนา หรือสวนตางๆ ของรางกาย เพื่อรักษาสิว หรือเพื่อรักษา
สิวและฝา ที่มจีําหนายในทองตลาด อาจอยูในรูปของ แปง ครีม เจล สบู  โฟม หรือ
โลชั่น ที่มฉีลาก แสดงสวนประกอบและคําอธิบายวธิีใชตลอดจนคําเตือนตางๆ 
ยกเวนผลิตภณัฑทารกัษาสิว ที่ไดรับจากแพทย ซ่ึงไมมีฉลาก แสดง
สวนประกอบ คําอธิบาย วิธใีชและคําเตือนตางๆ  

 
 

ขอขอบพระคุณ ทุกทานเปนอยางสูง ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
         

นางวลลีักษณ  พริ้งพัฒนพงษ 
      ผูวิจัย 
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สวนที่ 1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  :  โปรดอานขอความตอไปนีแ้ละเติมขอความหรือกาเครื่องหมาย   ลงในชอง 

 ที่ตรงกับความเปนจรงิ 
 
1. ปจจุบันทานอาย ุ  ป (นับปเต็มถาเกนิ 6 เดือน นับเปน 1 ป) 
 
2. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 
 
3. การศึกษาสูงสดุ 
  1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษา  3. ปวช. หรือ ปวส.  
  4. อ่ืนๆ (ระบุ)       
 
4. อาชีพ   1. นักเรียนหรือนกัศึกษา   2. อ่ืนๆ        
 
5. ทานเคยเปนโรคภูมิแพหรือไม   0. ไมเคย    1. เคย 
 
6. ทานเคยแพยาหรือไม   0. ไมเคย    1. เคย 
 
7. ทานเคยแพสารอ่ืนๆ เชน อาหารทะเล แมลง หรือพืช หรอืไม 
        0. ไมเคย    1. เคย 
  
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาสิวที่เลือกใช และการเกิดอาการแพ

หรืออาการผิดปกติจากการใชผลิตภัณฑ  
 
คําชี้แจง  :  โปรดอานขอความตอไปนีแ้ละเติมขอความหรือกาเครื่องหมาย   ลงใน

ชอง  ที่ตรงกับความเปนจริง 
 
1. โปรดระบุชื่อผลิตภัณฑรักษาสิวที่ทานใชในรอบ 1 ป ที่ผานมาเพยีง 1 ชื่อ 
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2. ทานใชผลิตภัณฑรักษาสวิในขอ 1. ทาบริเวณใด 
  1. เฉพาะใบหนา  2. ผิวหนังสวนอืน่ๆ  
  3. ทั้งใบหนาและผิวหนังสวนอืน่ๆ 
 
3. ทานไดผลิตภัณฑรักษาสวิในขอ 1.  มาจากแหลงใด 
  1. คลินิกแพทย หรือโรงพยาบาล  
  2. รานขายยา 
  3. รานคา 
  4. อ่ืนๆ    
 
4. ผลิตภัณฑรักษาสิว ในขอ 1. มีการแสดงขอความสําคญัตอไปนี้หรือไม 
 

การแสดงขอความ ไมม ี มี 
1.  ชื่อผลิตภัณฑ   
2. ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ   
3.  ชื่อสวนประกอบหรือสารสําคัญ   
4.  คําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช   
5.  วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ หมดอายุ   
6.  ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต   
7.  เครื่องหมาย อย.   
 
5. ขณะใชหรือหลังจากใชผลิตภัณฑทาสวิ ในขอ 1. ทานเกิดอาการแพหรืออาการผิดปกติ

ตอไปนี้หรือไม 
 

อาการ ไมเกิดอาการ เกิดอาการ 
1.  ผ่ืนแดง   
2.  ผ่ืนแดงน้ําเหลืองไหล   
3.  ผ่ืนแพแสง   
4.  ผ่ืนระคายเคือง   
5.  แสบคัน   
6.  แสบรอน   
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อาการ ไมเกิดอาการ เกิดอาการ 
7.  ผิวลอกแหงเปนขุย   
8.  ผิวหรือบริเวณที่ทาเปลี่ยนสี   
9.  หนาแดง   
10. คัน หรือแดงเวลาถูกแสง   
11. อาการอื่นถามี  
       (ระบุ)  

  

12.  อาการอื่นถามี 
      (ระบุ)   

  

 
สวนที ่3  ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรม การใชผลิตภณัฑรักษาสวิ 
 
คําชี้แจง :  ตอไปนี้เปนพฤติกรรมการใชผลิตภณัฑรักษาสวิ โปรดอานขอความตอไปนี้และ 
    กาเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับพฤติกรรมที่เปนจรงิของทาน 
 

พฤติกรรมการใชผลิตภณัฑรักษาสวิ ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติ 
1. ทานไดอานฉลากคําแนะนํา หรือวิธีใช หรือขอบงใช กอนที่จะใชผลิตภัณฑ   
2. ทานไดอานฉลากคําเตือนกอนใชผลิตภัณฑ   
3. ทานไดอาน วัน เดือน ป ที่ผลิตกอนใชผลิตภัณฑ   
4. ทานไดดู วัน เดือน ป ที่หมดอายุกอนใชผลิตภัณฑ   
5. ทานทําความสะอาดใบหนา หรือผิวหนังกอนใชผลิตภัณฑ   
6. ทานใชผลิตภัณฑในขนาดที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาขนาดที่กําหนดใน
ฉลากแนะนํา 

  

7. ทานใชผลิตภัณฑ ตามเวลาและความถี่ที่ระบุในฉลากคําแนะนํา   
8. ทานปฏิบัติตามวิธีใชที่กําหนดในฉลากคําแนะนํา   
9. ทานหยุดใชยาเมื่อเห็นวาอาการดีขึ้นหรือหายแลว  ถึงแมวาฉลาก
คําแนะนําระบุวาใหใชจนครบตามจํานวนวันที่กําหนด 

  

10. ทานไดทดสอบการแพกอนใชผลิตภัณฑเปนครั้งแรก   
  

จบการตอบแบบสอบถามจบการตอบแบบสอบถาม  
ขอขอบพระคุณอยางสูงขอขอบพระคุณอยางสูง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การเกิดอาการขางเคียงของผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใช 
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ตารางที่ 29  การเกิดอาการขางเคียงของผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใช 
 

การเกิดอาการขางเคียงจาก ชื่อผลิตภัณฑ : จํานวน (รอยละ) 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว Ponds cream KA cream Biore foam Smooth E cream Dr.Montri soap Bionic acne 

cream 
Seacare cream Dr.Saroj cream 

ไมเกิดอาการขางเคียง 
เกิดอาการขางเคียง 

 15 (41.7) 
 21 (58.3) 

13 (36.1) 
23 (63.9) 

 9 (30.0) 
 21 (70.0) 

 7 (36.8) 
 12 (63.2) 

 3 (17.6) 
 14 (82.4) 

 5 (38.5) 
 8 (61.5) 

 3 (25.0) 
 9 (75.0) 

 3 (27.3) 
 8 (72.7) 

รวม  36 (100.0) 36 (100.0)  30(100.0)  19 (100.0)  17 (100.0)  13 (100.0) 12 (100.0)  11 (100.0) 
 
การเกิดอาการขางเคียงจาก ชื่อผลิตภัณฑ : จํานวน (รอยละ) 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว Dove cream Pises Powder Johnson Clean 

& Clear 
Nivea cream Care soap Tea Tree foam Dr.Somchai 

soap 
Acne gel 

ไมเกิดอาการขางเคียง 
เกิดอาการขางเคียง 

 4 (36.4) 
 7 (63.6) 

 6 (36.1) 
 5 (63.9) 

 3 (30.0) 
 7 (70.0) 

 5 (36.8) 
 3 (63.2) 

 4 (50.0) 
 4 (50.0) 

 1 (16.7) 
 5 (83.3) 

 1 (20.0) 
 4 (80.0) 

 0 (0.0) 
 5 (100.0) 

รวม  11 (100.0)  11 (100.0)  10 (100.0)  8 (100.0)  8 (100.0)  6 (100.0)  5 (100.0)  5 (100.0) 
 
การเกิดอาการขางเคียงจาก ชื่อผลิตภัณฑ : จํานวน (รอยละ) 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว Lux soap Citra lotion Mistine cream Tros foam Sarorux cream ครีมอารเช Giffarine cream Pan cosmetics cream 

ไมเกิดอาการขางเคียง 
เกิดอาการขางเคียง 

 2 (40.0) 
 3 (60.0) 

 3 (60.0) 
 2 (40.0) 

 0 (0.0) 
 4 (100.0) 

 3 (75.0) 
 1 (25.0) 

 1 (33.3) 
 2 (66.7) 

 1 (33.3) 
 2 (66.7) 

 2 (66.7) 
 1 (33.3) 

 2 (66.7) 
 1 (33.3) 
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รวม  5(100.0)  5(100.0)  4 (100.0)  4 (100.0)  3 (100.0)  3 (100.0)  3 (100.0)  3 (100.0) 
ตารางที่ 29  (ตอ) 
 
การเกิดอาการขางเคียงจาก ชื่อผลิตภัณฑ : จํานวน (รอยละ) 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว Johnson soap Tamarind soap Golden Herbs. สบูขิง Avon cream Honey V lotion สบูวานหางจระเข ครีมเภสัช 

ไมเกิดอาการขางเคียง 
เกิดอาการขางเคียง 

 1 (33.3) 
 2 (66.7) 

 1 (50.0) 
 1 (50.0) 

 0 (0.0) 
 2 (100.0) 

0 (0.0) 
2
(100.0) 

 1 (50.0) 
 1 (50.0) 

 1 (50.0) 
 1 (50.0) 

 0 (0.0) 
 2 (100.0) 

 2 (100.0) 
 0 (0.0) 

รวม  3 (100.0)  2 (100.0)  2 (100.0) 2
(100.0) 

 2 (100.0)  2 (100.0)  2 (100.0)  2 (100.0) 

 
การเกิดอาการขางเคียงจาก ชื่อผลิตภัณฑ : จํานวน (รอยละ) 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว Ziiitaway cream ครีมกวนอิม ครีมโอเปรา ครีมปอบ Dio Snow cream Clinda M lotion Mysolone cream ครีม ซิง ซิง 

ไมเกิดอาการขางเคียง 
เกิดอาการขางเคียง 

 0 (0.0) 
 2 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

รวม  2 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0) 
 
การเกิดอาการขางเคียงจาก ชื่อผลิตภัณฑ : จํานวน (รอยละ) 
การใชผลิตภัณฑรักษาสิว ครีมเหมยหลิง สบูนกแกว สบูดอกบัวคู C’ care cream Olay cream ครีมแตงกวา Suprederm 

cream 
Dermasol 

cream 
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ไมเกิดอาการขางเคียง 
เกิดอาการขางเคียง 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 0 (0.0) 
 1 (100.0) 

 1 (100.0) 
 0 (0.0) 

 1 (100.0) 
 0 (0.0) 

 1 (100.0) 
 0 (0.0) 

 1 (100.0) 
 0 (0.0) 

 1 (100.0) 
 0 (0.0) 

 1 (100.0) 
 0 (0.0) 

รวม  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0)  1 (100.0) 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นางวลีลักษณ   พร้ิงพัฒนพงษ 
ที่อยู 99/2  หมู 1  ตําบลบานใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

73110 
ที่ทาํงาน ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 73110 
 โทรศัพท (034) 311021, 321998 ตอ 112 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
  จาก  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 พ.ศ. 2541 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภค

ดานสาธารณสุข  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2530 – 2532 เภสัชกร 3  โรงพยาบาลสามพราน  จังหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2532 – 2535 เภสัชกร 4  โรงพยาบาลสามพราน  จังหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2535 – 2538 เภสัชกร 5  โรงพยาบาลสามพราน  จังหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2538 – 2541 เภสัชกร 6  โรงพยาบาลสามพราน  จังหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2541 – ปจจุบนั เภสัชกร 7  โรงพยาบาลสามพราน  จังหวดันครปฐม 
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