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การคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ

โดย
       ภก.รงัสรรค ์ วงษ์บุญหนัก
       ภญ.ณัฐยาภรณ์  วงศบ์ญุเก้ือกลู 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมายถึง คนทุกคนทีจ่ าเป็นต้องกนิหรือใช้ สินค้าและบริการต่างๆ
สิทธิของผู้บริโภค

สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับปัจจุบัน ได้มกีาร
รับรองสิทธิของ ผู้บริโภคไว้ 5 ประการคือ
1. สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูล รวมท้ังค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและ
เพยีงพอเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ
2. สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและการบริการ
3. สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าละบริการ
4. สิทธิท่ีจะได้รับการพจิารณาและชดเชยค่าเสียหาย
5. สิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญา
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ความรู้เร่ืองฉลากอาหาร  ฉลากโภชนาการ 
และฉลากผลติภณัฑ์สุขภาพ

4

ฉลากอาหาร

อาหารตามค านิยามตามกฎหมายมาตรา 4 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522

อาหาร หมายถึง ของกินหรือเคร่ืองค า้จุนชีวิตได้แก่

     (1) วตัถทุุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ 
หรือในรปูลกัษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถอุอกฤทธ์ิต่อจิตและประสาน 
หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้แล้วแต่กรณี

      (2) วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรบัใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร
รวมถึงวตัถเุจือปนอาหาร สีและ เคร่ืองปรงุแต่งกล่ินรส
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ประเภทของอาหาร

ตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

 อาหารควบคมุเฉพาะ

 อาหารท่ีก าหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน

 อาหารท่ีต้องมีฉลาก

 อาหารทัว่ไปอ่ืนๆ
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1. อาหารควบคุมเฉพาะ

              ได้แก่อาหารท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดคุณภาพ
และมาตรฐานไว้ ผู้ท่ีจะผลิตหรือน าเข้า จะต้องขอขึ้นทะเบียน
ต ารบัอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงจะต้องมีเลข อย. แสดงบน
ฉลาก ซ่ึงแสดงว่าได้ร ับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ปัจจุบ ันมีอาหารท่ีถูก
ก าหนดให้เป็นอาหารเฉพาะจ านวนทัง้ส้ิน 15 ประเภท เช่น
วตัถท่ีุใช้ปรงุแต่งรสอาหาร,สีผสมอาหาร,ผลิตภณัฑ์นม เป็นต้น
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2. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

หมายถึงอาหารท่ีกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน โดยผู้ผลิตหรือน าเข้า ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนต ารบั
อาหาร แต่ต้องขออนุญาตใช้ฉลากอาหารจากทางส านักงาน
อาหารและยา ซ่ึงจะต้อง มีเลข อย. แสดงอยู่บนฉลากของอาหารท่ี
ได้รบัอนุญาตใช้ฉลากอาหารแล้ว เช่น ชอ็กโกแลต็ ชาสมุนไพร   
ชา    กาแฟ น ้ามนัถัว่เหลือง เป็นต้น
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3.อาหารที่ต้องมีฉลาก

 คืออาหารท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ใช้เป็น
อาหารท่ีต้องมีฉลากตามข้อก าหนดนัน้ๆ อาหารท่ีต้องมีฉลาก
ซ่ึงขณะน้ีมีทัง้หมด 10 รายการ

            เช่น อาหารส าเรจ็รปูท่ีพร้อมบริโภคทนัที  อาหารพร้อม
ปรุง  ขนมปัง  ลูกอม  หมากฝรัง่   ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว ์ 
เครือ่งปรงุรส เป็นต้น

            อาหารกลุ่มน้ีจะต้องแสดงรายละเอียดบนฉลากตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกนักบัอาหารใน 2 กลุ่ม
แรก
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 ช่ืออาหาร (ตามกฎหมายก าหนด  และช่ือการค้า)

 เลขสารบนอาหาร (เคร่ืองหมาย อย.+เลข 13 หลกั) 

 ช่ือและท่ีตัง้ของผู้ผลิต หรือ การแบง่บรรจุ

 น ้าหนักหรือปริมาณสทุธิ

 ส่วนประกอบท่ีส าคญัโดยประมาณ

 วนั เดือน ปี ท่ีผลิตหรือหมดอายุ

 ค าแนะน าในการเกบ็รกัษา วิธีปรงุเพ่ือรบัประทาน

 วิธีการใช้และข้อความจ าเป็น

 “ฉลากโภชนาการ” - ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอยีดบนฉลากอาหาร
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4.อาหารทั่วไปอืน่ๆ

 จะไม่มีการแสดงเคร่ืองหมาย อย. ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เช่น แป้งมันส าปะหลัง
แป้งสาลี ข้าวสาร เห็ดหอมแห้ง  ผักสด และผลไม้สด 
เป็นต้น
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ฉลากอาหาร
1. ช่ือของอาหาร ( โดยมีช่ือภาษาไทยอย่างชดัเจน อาจมีภาษาองักฤษควบคู่ด้วย

แต่ต้อง  แปลแล้วมีความหมายเดียวกบัภาษาไทยท่ีเป็นช่ือ )
2. เลขทะเบียนต ารบัอาหาร ส าหรบัอาหารท่ีต้องขึน้ทะเบียน หรือเลขท่ีอนุญาตให้

ใช้ฉลากอาหาร ท่ีได้รบัอนุญาตแล้วจาก อย. หรือ สสจ. มี 13 หลกั
3. ช่ือและท่ีตัง้ของผูผ้ลิตหรือแบ่งบรรจเุพ่ือการจ าหน่าย ( หรือการน าเข้า ) อย่าง

ชดัเจน
4. ปริมาณของอาหารเป็นน ้าหนักสทุธิหรือปริมาณสทุธิเป็นระบบเมตริกเช่น กรมั

, มิลลิลิตร
5. ส่วนประกอบท่ีส าคญัเป็นร้อยละหรือ เปอรเ์ซน็ต์โดยน ้าหนัก โดยประมาณ

เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย
6. การแสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิต หรือวนัเดือนปีท่ีหมดอายุ หรือวนัเดือนปีท่ี อาหาร

ยงัมีคณุภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า ผลิต หมดอายุ หรือควร
บริโภค ผูผ้ลิตบางครัง้ระบุวนัผลิตเป็นภาษาองักฤษเช่น MFD.( manufacturing 
date ) และ โดยวนัหมดอายจุะระบุเป็น EXP.   ( Expire date )
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1. ค าแนะน าในการเกบ็รกัษา
2. วิธีการปรงุเพ่ือการรบัประทาน
3. ใช้วตัถกุนัเสีย
4. เจือสีธรรมชาติหรือเจือสีสงัเคราะห์
5. ใช้วตัถปุรงุแต่งรสอาหารและระบชุนิดด้วย
6. แต่งกล่ิน ธรรมชาติ แต่งกล่ินสงัเคราะห์
    หรือแต่งกล่ินเลียนธรรมชาติแล้วแต่กรณี
7. ฉลากโภชนาการ

ส่วนประกอบฉลากอืน่ๆ “ถ้ามี” จึงแสดงบนฉลากได้แก่
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11-1-01523-1-0008

13

ตวัอย่างฉลากอาหาร

14

ตัวอย่างฉลากอาหาร

ช่ืออาหาร

ส่วนประกอบ

ผู้ผลิต

ปริมาตร

วนัหมดอายุ

เลขสารบบ

ฉลาก
โภชนาการ

15 16

ช่ือการค้า

ช่ือตามกฎหมาย

น า้หนักหรือปริมาตรสุทธิ

ช่ืออาหาร
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ฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ
ประโยชน์ใกลต้วั
ท่ีไม่ควรมองขา้ม

18

ท าไมต้องมกีารแสดงฉลากโภชนาการ?

  ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคช่วยในการตัดสินใจ
      เลือกซือ้อาหารทมีีประโยชน์  

      เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของตนเอง

   ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคบริโภคในการเปรียบ
      เทยีบสินคาประเภทเดียวกัน
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   อาหารท่ีมีการกล่าวอ้างหรือใช้คณุค่าทางโภชนาการเพ่ือส่งเสริมการขาย
ต้องแสดงฉลากโภชนาการ :

อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

4.  อาหารท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดให้ต้องแสดง
     ฉลากโภชนาการ     เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าเป็นอาหารท่ีก่อให้เกิดความ
     เข้าใจผิด     ในดา้นคณุคา่คณุประโยชน์ทางโภชนาการอย่างแพร่หลาย

1. อาหารท่ีมีการแสดงข้อมลูชนิดสารอาหาร ปริมาณสารอาหาร  หน้าท่ีของสารอาหาร 
เช่น มีไขมนั 0% มีแคลเซียมสูง เป็นต้น

2.  อาหารท่ีมีการใช้คณุคา่ทางอาหารหรือทางโภชนาการในการส่งเสริมการขาย   
     เช่น เป็นผลิตภณัฑ ์เพ่ือบ ารงุสุขภาพ สดใส แขง็แรง 

3. อาหารท่ีมุ่งจะใช้ในกลุม่ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุม่เพ่ือการส่งเสริมการขาย เช่น 
     กลุม่วยัเรียน กลุม่ผูบ้ริหาร กลุม่ผูสู้งอายุ เป็นต้น
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รูปแบบของฉลากโภชนาการ

การแสดงฉลากโภชนาการ มี 2 รปูแบบ

1. ฉลากโภชนาการแบบเตม็ เป็นฉลากท่ีแสดงชนิดและ
ปริมาณสารอาหารท่ีส าคญัท่ีควรทราบ 15  รายการ

2. ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณีท่ีสารอาหาร
    ตัง้แต่ 8 รายการ จากจ านวนท่ีก าหนดไว้ 15 รายการ
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ฉลากโภชนาการแบบเตม็

ฉลากโภชนาการแบบเตม็
ส่วนที่ 1 หน่ึงหน่วยบริโภคจ านวนหน่วยบริโภค

ส่วนที่ 2 
คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค:

สารอาหารหลัก                                                

ส่วนที่ 3  
คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค: 

วิตามินและแร่ธาตุ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้องการพลังงานและสารอาหาร

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการค านวณพลังงาน

ฉลากโภชนาการแบบเตม็

22

ฉลากโภชนาการแบบย่อ

23

1. หน่ึงหน่วยบริโภค
2. จ านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
3. คณุค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค
4. รอ้ยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั
     (% Thai RDI)

ข้อมูลโภชนาการ

24

ข้อมูลโภชนาการ

1. หน่ึงหน่วยบริโภค
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ข้อมูลโภชนาการ

2. จ านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ

26

กนิได้ 5 คร้ัง

200 มล. 200 มล. 200 มล. 200 มล. 200 มล.

น ้าแอปเป้ิล 1,000 มล.

หน่ึงหน่วยบริโภค : 1/5 กล่อง (200 มล.)
จ านวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง: ประมาณ 5

27

น ้าแอปเป้ิล 1,000 มล.

กนิได้ 5 คน

200 มล. 200 มล. 200 มล. 200 มล. 200 มล.

หน่ึงหน่วยบริโภค : 1/5 กล่อง (200 มล.)
จ านวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง: ประมาณ 5

28

30 กรัม 30 กรัม 30 กรัม

กนิได้ 3 คร้ัง

หน่ึงหน่วยบริโภค : 1/3 ซอง (30 กรมั) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง: ประมาณ 3

ขนมขบเคีย้ว 100 กรัม
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ขนมขบเคีย้ว 100 กรัม

30 กรัม

กนิได้ 3 คน

30 กรัม 30 กรัม

หน่ึงหน่วยบริโภค : 1/3 ซอง (30 กรมั) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง: ประมาณ 3

30

3. คณุค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค

ขอ้มูลโภชนาการ

31

ข้อมูลโภชนาการ

4. รอ้ยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั (% Thai RDI)

32

ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ

1. เลือกซ้ืออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะสมกบัความต้องการ
    หรอืภาวะทางโภชนาการของตนได้ เช่น ผู้ท่ีมีโคเลสเตอรอลสงู  
    กเ็ลือกอาหารท่ีระบุว่ามีไขมนัอ่ิมตวัต า่หรอื ผู้ท่ีเป็นโรคไตก ็
    เลือกอาหารมีโซเดียมต า่

2. เปรียบเทียบเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารชนิดเดียวกนั    
    โดยเลือกท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการท่ีดีกว่าได้
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คุณค่าทางโภชนาการ........ 
                                    ความแตกต่างที่เลอืกได้

34

เครื่องส าอาง คือ ?

ตามพระราชบญัญติัเครือ่งส าอาง พ.ศ. 2535... 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใช้เฉพาะกบัผิวกายภายนอกเท่านัน้ เช่น ผิวริมฝีปาก   
ช่องปาก เส้นผม เลบ็ อวยัวะเพศส่วนนอก
ใช้เพือ่ความสะอาด หรอืเพือ่ระงบักล่ินกาย แต่งกล่ินหอม
ใช้เพือ่ปกป้องหรอืส่งเสริมให้มีสขุภาพท่ีดี ดดีู
โดยไม่มีผลต่อโครงสรา้งหรอืรา่งกายมนุษย ์ไม่สามารถบรรเทา รกัษา   
ป้องกนัโรคได้

34

35

เคร่ืองส าอาง คือ ?

 เช่น

35

ค าจ ากดัความ

เคร่ืองส าอางกบั
ชีวติประจ าวนั

36
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เคร่ืองส าอาง

   เป็นผลติภัณฑ์ที่ใช้กบัคน
       * ส่วนใหญ่ใช้กบัผวิภายนอก 
       * เพือ่ความสะอาด  ความสวยงาม  
          แต่งกลิน่หอม ประทินผวิ

37

*  เป็นผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัร่างกายมนุษย์  เพือ่ความสะอาด 
ความสวยงาม ประทนิผวิ  หรือส่งเสริมให้เกดิความ
สวยงามและความสะอาด 

*  ต้องไม่แสดงสรรพคุณบ าบดั  บรรเทา  รักษา ป้องกนั
โรค  หรือ มีผลต่อการท างาน      หรือโครงสร้างของ
ร่างกายมนุษย์

เคร่ืองส าอาง

38

ผลติภัณฑ์ทีม่ิใช่เคร่ืองส าอาง

*  ใช้ป้องกนั บ าบัด บรรเทา  รักษาโรค

*  มีผลต่อโครงสร้าง  หรือการท าหน้าที่ของ
    ร่างกาย

39

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

พระราชบัญญตัเิคร่ืองส าอาง  พ.ศ. 2535

พระราชบัญญตัคุ้ิมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

40
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ประเภทเคร่ืองส าอางตามพรบ.เคร่ืองส าอาง ฉบับใหม่(2551)

มีเพียงประเภทเดียว คอื  เคร่ืองส าอางควบคุม
ซ่ึงผู้ผลติเพื่อจ าหน่ายหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย 
จะต้อง จดแจ้งรายละเอยีด  ก่อนผลติหรือ
น าเข้าเพื่อจ าหน่าย

41 42

เครื่องส าอางมีก่ีประเภท ?

เคร่ืองส าอางทุกชนิด เป็นเคร่ืองส าอางควบคุม


ผู้ผลติหรือผู้น าเข้าจะต้องยืน่สูตรให้เจ้าหน้าทีส่สจ.ตรวจสอบก่อน
ถ้าไม่มสีารห้ามใช้ หรือเกนิมาตรฐาน จึงจะอนุญาตให้ผลติได้



หากไม่ได้รับการอนุญาต ห้ามผลติ หรือน าเข้าเพือ่ขาย


จ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหมืน่บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

42

43

ฉลากเครื่องส าอาง

ตามประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง  โดยอ านาจตามพรบ.
เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 30 

ก าหนดให้ฉลากเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคมุฉลากก าหนดให้ต้องระบุ
ข้อความอนัจ าเป็น 10 ข้อ

      (1) ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือการค้าของเคร่ืองส าอาง ซ่ึงต้องมีขนาดใหญ่
กว่าข้อความอ่ืน

      (2) ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง

      (3) ช่ือสารทุกชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง (เรียงล าดบั
ตามปริมาณของสารจากมากไปน้อย)

43 44

ฉลากเครื่องส าอาง (ต่อ)

      (4) วิธีใช้เคร่ืองส าอาง

      (5) ช่ือและท่ีตัง้ของผู้ผลิต  กรณีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศ

           ช่ือและท่ีตัง้ของผู้น าเข้าและผู้ผลิต  กรณีเป็นเคร่ืองส าอางน าเข้า

      (6) ปริมาณสทุธิ

      (7) เลขท่ีแสดงครัง้ท่ีผลิต

      (8) เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต

      (9) เดือน ปี ท่ีหมดอาย ุหรือ ปี เดือน ท่ีหมดอาย ุหรือข้อความอ่ืนท่ีมีความ
ในท านองเดียวกนั  ส าหรบักรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีอายกุารใช้งานน้อย
กว่า 30 เดือน

      (10) ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่ออนามยัของบคุคล (ถ้ามี)
44
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45

ฉลากเคร่ืองส าอาง ฉบบัใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง  โดยอ านาจตามพรบ.
เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 30  เร่ิมใช้ตัง้แต่ 14 กนัยายน 2554

ก าหนดให้ฉลากเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคมุฉลากก าหนดให้ต้องระบุ
ข้อความอนัจ าเป็น 10 ข้อ

      (1)  ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือการค้าของเคร่ืองส าอาง ซ่ึงต้องมีขนาดใหญ่
กว่าข้อความอ่ืน

      (2)  ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง

      (3)  ช่ือสารทุกชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
(เรียงล าดบัตามปริมาณของสารจากมากไปน้อย)

      (4)  วิธีใช้เคร่ืองส าอาง

45 46

ฉลากเครื่องส าอาง (ต่อ)

      (5)  ช่ือและท่ีตัง้ของผู้ผลิต  กรณีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศ

            ช่ือและท่ีตัง้ของผู้น าเข้าและผู้ผลิต  กรณีเป็นเคร่ืองส าอางน าเข้า

      (6)  ปริมาณสทุธิ

      (7)  เลขท่ีแสดงครัง้ท่ีผลิต

      (8)  เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต

      (9)  เดือน ปี ท่ีหมดอาย ุหรือ ปี เดือน ท่ีหมดอาย ุหรือข้อความอ่ืนท่ีมี
ความในท านองเดียวกนั  ส าหรบักรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีอายกุารใช้
งานน้อยกว่า 30 เดือน

      (10) ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่ออนามยัของบคุคล (ถ้ามี)

      (11) เลขท่ีใบรบัแจ้ง
46

47

ตวัอย่าง

47 48

ตวัอย่างฉลากจดัท าข้ึนเพ่ือการเผยแพร่ความรู้  ไม่ใช่ฉลากจริง

ตวัอย่างฉลากเคร่ืองส าอาง

48
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ปัญหาเคร่ืองส าอางทีพ่บในท้องตลาด

1.ไม่มีฉลากภาษาไทย

2.การแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
ตามประกาศฯ

3.ลกัลอบใส่สารที่ห้ามใช้

49

ปัญหาเคร่ืองส าอางทีพ่บในท้องตลาด(ต่อ)

4. เคร่ืองส าอางปลอม

5. ผลติ/จ าหน่ายเคร่ืองส าอางควบคุม
ที่มิได้จดแจ้ง

50

ปัญหาเคร่ืองส าอางทีพ่บในท้องตลาด(ต่อ)

7.  เคร่ืองส าอางที่ผลติในประเทศ ต้องการให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นเคร่ืองส าอางจาก
ต่างประเทศ

8.  การแสดงสรรพคุณ/โฆษณา โอ้อวดเกนิความ
จริง/ เกนิความเป็นเคร่ืองส าอาง

51 52
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53 54

55 56
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เคร่ืองส าอางไม่มีฉลากภาษาไทย / ฉลากไม่ถูกต้อง

57

แหล่งผลติเคร่ืองส าอางปลอม

58

สารห้ามใช้

สารที่ห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางมีเป็นจ านวนมาก
สารห้ามใช้ที่ตรวจพบบ่อยและเป็นปัญหา ได้แก่
               ไฮโดรควิโนน

ปรอทแอมโมเนีย

กรดวิตามินเอ

59

อนัตรายของเคร่ืองส าอางที่ผสมสารห้ามใช้

1.ไฮโดรควิโนน(Hydroquinone)     
ท าให้เกิดการแพ้ระคายเคือง เกิดจดุ
ด่างขาวท่ีหน้า ผิวหน้าด า เป็นฝ้า
ถาวร รกัษาไม่หาย

60
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อนัตรายของเคร่ืองส าอางที่ผสมสารห้ามใช้

2.ปรอทแอมโมเนีย (Ammoniated mercury)
ท าให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด า ผิว
บางลง เกิดพิษสะสมของปรอท ท าให้
ทางเดินปัสสาวะอกัเสบ และไตอกัเสบ

61

อนัตรายของเคร่ืองส าอางที่ผสมสารห้ามใช้

3.กรดวิตามินเอ(Vitamin A acid, Tretinoin, 
Retinoic acid)  ใช้แล้ว     ท าให้หน้าแดง  
ระคายเคือง   แสบร้อน   รนุแรง  เกิดการ
อกัเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรนุแรง และอาจ
เป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ ์ท าให้ทารก
ในครรภพิ์การ

62

1. พิจารณาข้อความฉลากในเบือ้งต้น
ไม่มีฉลากภาษาไทย สรปุว่าผิดกฎหมาย
แน่นอน
ต้องมีข้อความฉลากภาษาไทย ครบถ้วน
โดยเฉพาะ - วนัเดือนปีทีผ่ลิต ต้องแจ้งชดัเจน

  - แหล่งผลิต/แหล่งน าเข้า

หลกัส าคญัในการตรวจสอบฉลากเคร่ืองส าอาง

63

1. พิจารณาข้อความฉลากในเบือ้งต้น(ต่อ)

 สรรพคณุไม่โอ้อวด  หรอื เกินจริง  หรือ           
เกินความเป็นเครื่องส าอาง 

 หากโอ้อวดสรรพคณุเป็นยา ต้องขึน้ทะเบียน    
ต ารบัยา   การขายต้องมีใบอนุญาตขายยา

หลกัส าคญัในการตรวจสอบฉลากเคร่ืองส าอาง

64
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*ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิในแหล่งก าเนิด  สภาพ 
  คุณภาพ  ปริมาณ  หรือสาระส าคญัประการอืน่   
อนัเกีย่วกบัเคร่ืองส าอาง

*ไม่มีข้อความอนัเป็นเทจ็หรือข้อความทีรู้่หรือควรรู้ 
อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ

หลกัการแสดงสรรพคณุท่ีฉลากและการโฆษณา
เครื่องส าอาง

65

เคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้

ตรวจพบสารที่ห้ามใช้

คุณสมบัตทิางจุลชีววทิยาเข้าข่าย          
เคร่ืองส าอางที่ห้ามผลติ/น าเข้า/ขาย

66

บทก าหนดโทษ

ผู้ทีผ่ลติ/น าเข้า/ขายเคร่ืองส าอางทีไ่ม่ปลอดภัย

ในการใช้

 

จ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ

67

แผงลอย ทั้งในตลาดนัด  ตลาดนัดช่ัวคราว ริมบาทวิถี 
รวมทั้งแผงลอยที่เช่าพืน้ที่ของห้างสรรพสินค้า 
ตลอดจนแผงลอยในงานเทศกาลต่างๆ

ร้านช า  

ร้านค้า ร้านยา 

สถานที่ขายกบัแนวโน้มของปัญหา

68
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 ร้านขายส่ง หรือ ศูนย์จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง

 ร้านเสริมสวย  สถานเสริมความงาม

 ห้างสรรพสินค้า

การขายตรง มีทั้งการเสนอขายโดยนักขายตรง  อนิเตอร์เน็ต  
บัตรเครดิตต่างๆ  ตลอดจนการส่ังซ้ือทางโทรศัพท์ 
ไปรษณย์ี ฯลฯ

สถานทีข่ายกบัแนวโน้มของปัญหา(ต่อ)

69 70

การเลือกซ้ือเครื่องส าอาง

เลอืกซ้ือจากร้านที่มีหลกัแหล่งแน่นอน เช่ือถือได้ 

70

71

                                                     แสดงฉลากเป็นภาษาไทยมีข้อความระบดุงัน้ี
1. ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือทางการค้า

2. ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง

3. ส่วนประกอบ : ช่ือสารทุกชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสม

4. วิธีใช้

5. ค าเตือน (ถ้ามี)

6. ช่ือท่ีตัง้ผู้ผลิตหรือผูน้ าเข้า

7. เดือนปีท่ีผลิต หรือ ปีเดือนท่ีผลิต

8. เดือนปีท่ีหมดอายุ (กรณีเคร่ืองส าอางท่ีมีอายกุารใชน้อยกว่า 30 เดือน)

9. เลขท่ีแสดงครัง้ท่ีผลิต

10. ปริมาณสุทธิ 

11. เลขท่ีใบรบัแจ้ง

การแสดงฉลากเคร่ืองส าอาง

71 72

ยา คือ ?
ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 

1. วตัถท่ีุรบัรองไวใ้นต ารายาท่ีรฐัมนตรีประกาศ
2. วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรบัใช้ในการวินิจฉัย บ าบดั บรรเทา รกัษา หรอื

ป้องกนัโรค หรอืความเจบ็ป่วยของมนุษยห์รอืสตัว์
3. วตัถท่ีุเป็นเภสชัเคมีภณัฑห์รอืเภสชัเคมีภณัฑก์ึ่งส าเรจ็รปู
4. วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรบัให้เกิดผลแก่สขุภาพ โครงสรา้งหรอืการกระท า

หน้าท่ีใด ๆ ของรา่งกายของมนุษยห์รอืสตัว์
5. วตัถตุาม 1, 2, 4 ไม่หมายรวมถงึวตัถท่ีุใช้ในการเกษตร อตุสาหกรรม 

ไม่รวมถงึอาหาร เครือ่งกีฬา เครือ่งส าอาง ฯลฯ
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ฉลากยา
มาตรา 25 และมาตรา 57 ตามพรบ. ยา 2510 ก าหนดให้ผู้ผลิตยาแสดง

ฉลากยาอนัมีข้อความดงัต่อไปน้ี

      (1)  ช่ือยา

      (2)  เลขท่ีหรือรหสัใบส าคญัการข้ึนทะเบยีนต ารบัยา

      (3)  ปริมาณของตวัยาท่ีบรรจุ

      (4)  ช่ือและปริมาณ หรือความแรงของสารออกฤทธ์ิ

      (5)  เลขท่ีหรืออกัษรแสดงครัง้ท่ีผลิตหรือวิเคราะหย์า

      (6)  ช่ือผู้ผลิตยา และจงัหวดัท่ีตัง้สถานท่ีผลิตยา

      (7)  วนัเดือนปีท่ีผลิตยา
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ฉลากยา (ต่อ)
      (8)  ค าว่า “ยาอนัตราย” “ยาควบคมุพิเศษ” “ยาใช้ภายนอก” หรือ “ยาใช้

เฉพาะท่ี” แล้วแต่กรณี  ด้วยตวัอกัษรสีแดงเหน็ได้ชดัเจน

      (9)   ค าว่า “ยาสามญัประจ าบา้น” ในกรณีท่ีเป็นยาสามญัประจ าบา้น

      (10)  ค าว่า “ยาส าหรบัสตัว”์ ในกรณีเป็นยาส าหรบัสตัว์

      (11)  เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต

      (12)  ค าว่า “ยาส้ินอาย”ุ และแสดงวนัเดือนปีท่ียาส้ินอายใุนกรณีเป็นยาท่ี
รฐัมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (7) หรือ (8)

      (13)  ใช้ฉลากและเอกสารก ากบัยาตามท่ีได้ข้ึนทะเบยีนต ารบัยาไว้และ
ข้อความในฉลากและเอกสารก ากบัยาต้องอ่านได้ชดัเจน เอกสารก ากบัยา
ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยด้วย
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ส่ิงท่ีอ่านได้จากฉลากยา

ช่ือยา : เพพเพอรมิ์นท์ ฟิลด ์บาลม์ สต๊ิก
เลขท่ีเบยีนยา : G1189/47 
เป็นยาแผนโบราณ
น ้าหนักสทุธิ 6 กรมั
ผลิตโดย :เบอรแ์ทรบเคมิคอล (1982)
สรรพคณุและวิธีใช้..................
เป็นยาใช้ภายนอก
เป็นยาสามญัประจ าบา้น
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