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ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับสิ ทธิของผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมายถึง คนทุกคนทีจ่ าเป็ นต้ องกินหรือใช้ สินค้าและบริการต่ างๆ

การคุ้มครองผู้บริ โภค
ด้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

สิ ทธิของผู้บริโภค
สิ ทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับปัจจุบัน ได้ มกี าร
รับรองสิ ทธิของ ผู้บริโภคไว้ 5 ประการคือ
1. สิ ทธิที่จะได้ รับข่ าวสารหรื อข้ อมูล รวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถกู ต้ องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้ าและการบริ การ
2. สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้ าและการบริ การ
3. สิ ทธิที่จะได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ สินค้ าละบริ การ
4. สิ ทธิที่จะได้ รับการพิจารณาและชดเชยค่ าเสี ยหาย
5. สิ ทธิที่จะได้ รับความเป็ นธรรมจากการทาสั ญญา

โดย
ภก.รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก
ภญ.ณัฐยาภรณ์ วงศ์บญ
ุ เกื้อกูล
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ฉลากอาหาร
อาหารตามคานิ ยามตามกฎหมายมาตรา 4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
อาหาร หมายถึง ของกิ นหรือเครื่องคา้ จุนชีวิตได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิ ดที่คนกิ น ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิ ธีใด ๆ
หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาน
หรือยาเสพติ ดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี
(2) วัตถุที่ม่งุ หมายสาหรับใช้ หรือใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตอาหาร
รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและ เครื่องปรุงแต่งกลิ่ นรส

ความรู้เรื่องฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ
และฉลากผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
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1. อาหารควบคุมเฉพาะ

ประเภทของอาหาร

ได้แก่อาหารที่ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดคุณภาพ
และมาตรฐานไว้ ผู้ที่จะผลิ ตหรือนาเข้า จะต้องขอขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ งจะต้องมีเลข อย. แสดงบน
ฉลาก
ซึ่ ง แสดงว่ า ได้ ร ับ การพิ จารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ ว ปั จ จุบ ัน มี อ าหารที่ ถ ูก
กาหนดให้เป็ นอาหารเฉพาะจานวนทัง้ สิ้ น 15 ประเภท เช่ น
วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร,สีผสมอาหาร,ผลิ ตภัณฑ์นม เป็ นต้น

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 แบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ

อาหารควบคุมเฉพาะ

อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

อาหารที่ต้องมีฉลาก

อาหารทัวไปอื
่ ่นๆ
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2. อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

6

3.อาหารที่ต้องมีฉลาก
คื อ อาหารที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้ ใ ช้ เ ป็ น
อาหารที่ ต้องมีฉลากตามข้อกาหนดนัน้ ๆ อาหารที่ ต้องมีฉลาก
ซึ่งขณะนี้ มีทงั ้ หมด 10 รายการ
เช่ น อาหารส าเร็จรูปที่ พร้อ มบริ โภคทันที อาหารพร้อ ม
ปรุง ขนมปั ง ลู ก อม หมากฝรัง่ ผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากเนื้ อสัต ว์
เครือ่ งปรุงรส เป็ นต้น
อาหารกลุ่ม นี้ จ ะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดบนฉลากตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเช่ นเดียวกันกับอาหารใน 2 กลุ่ม
แรก

หมายถึงอาหารที่ กระทรวงสาธารณสุข กาหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน โดยผู้ผลิ ต หรือ นาเข้า ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตารับ
อาหาร แต่ ต้องขออนุญาตใช้ ฉลากอาหารจากทางสานักงาน
อาหารและยา ซึ่งจะต้อง มีเลข อย. แสดงอยู่บนฉลากของอาหารที่
ได้รบั อนุญาตใช้ฉลากอาหารแล้ว เช่น ช็อกโกแล็ต ชาสมุนไพร
ชา กาแฟ น้ามันถัวเหลื
่ อง เป็ นต้น
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รายละเอียดบนฉลากอาหาร










4.อาหารทั่วไปอืน่ ๆ

ชื่ออาหาร (ตามกฎหมายกาหนด และชื่อการค้า)
เลขสารบนอาหาร (เครื่องหมาย อย.+เลข 13 หลัก)
ชื่อและที่ ตงั ้ ของผู้ผลิ ต หรือ การแบ่งบรรจุ
น้าหนักหรือปริ มาณสุทธิ
ส่วนประกอบที่สาคัญโดยประมาณ
วัน เดือน ปี ที่ผลิ ตหรือหมดอายุ
คาแนะนาในการเก็บรักษา วิ ธีปรุงเพื่อรับประทาน
วิ ธีการใช้และข้อความจาเป็ น
“ฉลากโภชนาการ” - ข้อมูลโภชนาการ

จะไม่ มี การแสดงเครื่ องหมาย อย. ส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ เช่ น แป้ งมันสาปะหลัง
แป้ งสาลี ข้ าวสาร เห็ดหอมแห้ ง ผักสด และผลไม้ สด
เป็ นต้ น
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ฉลากอาหาร
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ส่ วนประกอบฉลากอืน่ ๆ “ถ้ ามี” จึงแสดงบนฉลากได้ แก่

1. ชื่อของอาหาร ( โดยมีชื่อภาษาไทยอย่างชัดเจน อาจมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย
แต่ต้อง แปลแล้วมีความหมายเดียวกับภาษาไทยที่เป็ นชื่อ )
2. เลขทะเบียนตารับอาหาร สาหรับอาหารที่ต้องขึน้ ทะเบียน หรือเลขที่อนุญาตให้
ใช้ฉลากอาหาร ที่ได้รบั อนุญาตแล้วจาก อย. หรือ สสจ. มี 13 หลัก
3. ชื่อและที่ตงั ้ ของผูผ้ ลิ ตหรือแบ่งบรรจุเพื่อการจาหน่ าย ( หรือการนาเข้า ) อย่าง
ชัดเจน
4. ปริ มาณของอาหารเป็ นน้าหนักสุทธิ หรือปริ มาณสุทธิ เป็ นระบบเมตริ กเช่น กรัม
, มิ ลลิ ลิตร
5. ส่วนประกอบที่สาคัญเป็ นร้อยละหรือ เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก โดยประมาณ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย
6. การแสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิ ต หรือวันเดือนปี ที่หมดอายุ หรือวันเดือนปี ที่ อาหาร
ยังมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า ผลิ ต หมดอายุ หรือควร
บริ โภค ผูผ้ ลิ ตบางครัง้ ระบุวนั ผลิ ตเป็ นภาษาอังกฤษเช่น MFD.( manufacturing
date ) และ โดยวันหมดอายุจะระบุเป็ น EXP. ( Expire date )
11

1. คาแนะนาในการเก็บรักษา
2. วิ ธีการปรุงเพื่อการรับประทาน
3. ใช้วตั ถุกนั เสีย
4. เจือสีธรรมชาติ หรือเจือสีสงั เคราะห์
5. ใช้วตั ถุปรุงแต่งรสอาหารและระบุชนิ ดด้วย
6. แต่งกลิ่ น ธรรมชาติ แต่งกลิ่ นสังเคราะห์
หรือแต่งกลิ่ นเลียนธรรมชาติ แล้วแต่กรณี
7. ฉลากโภชนาการ
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ตัวอย่ างฉลากอาหาร
11-1-01523-1-0008
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ตัวอย่ างฉลากอาหาร
วันหมดอายุ
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ชื่ออาหาร

ส่วนประกอบ

ฉลาก
โภชนาการ

ผู้ผลิ ต

ชื่อการค้ า

ชื่ออาหาร

ชื่อตามกฎหมาย

เลขสารบบ

นา้ หนักหรือปริมาตรสุ ทธิ
ปริ มาตร
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ฉลากโภชนาการ

ทาไมต้ องมีการแสดงฉลากโภชนาการ?
ฉลากโภชนาการ
ประโยชน์ใกล้ตวั
ที่ไม่ควรมองข้าม



ให้ ข้อมูลแก่ ผ้ บู ริโภคช่ วยในการตัดสินใจ
เลือกซือ้ อาหารทีมีประโยชน์
เหมาะสมกับสภาวะและความต้ องการของตนเอง



ให้ ข้อมูลแก่ ผ้ บู ริโภคบริโภคในการเปรียบ
เทียบสินคาประเภทเดียวกัน
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อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

รูปแบบของฉลากโภชนาการ

อาหารที่มีการกล่าวอ้างหรือใช้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริ มการขาย
ต้องแสดงฉลากโภชนาการ :

การแสดงฉลากโภชนาการ มี 2 รูปแบบ

1. อาหารที่มีการแสดงข้อมูลชนิ ดสารอาหาร ปริมาณสารอาหาร หน้ าที่ของสารอาหาร
เช่น มีไขมัน 0% มีแคลเซียมสูง เป็ นต้น
2. อาหารที่มีการใช้คณ
ุ ค่าทางอาหารหรือทางโภชนาการในการส่งเสริ มการขาย
เช่น เป็ นผลิ ตภัณฑ์ เพื่อบารุงสุขภาพ สดใส แข็งแรง

1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม เป็ นฉลากที่แสดงชนิ ดและ
ปริมาณสารอาหารที่สาคัญที่ควรทราบ 15 รายการ
2. ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณี ที่สารอาหาร
ตัง้ แต่ 8 รายการ จากจานวนที่กาหนดไว้ 15 รายการ

3. อาหารที่มุ่งจะใช้ในกลุม่ ผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุม่ เพื่อการส่งเสริ มการขาย เช่น
กลุม่ วัยเรียน กลุม่ ผูบ้ ริหาร กลุม่ ผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
4. อาหารที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนดให้ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการ เนื่ องจากพิ จารณาแล้วว่าเป็ นอาหารที่ก่อให้เกิ ดความ
เข้าใจผิ ด ในด้านคุณค่าคุณประโยชน์ทางโภชนาการอย่างแพร่หลาย
19
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ฉลากโภชนาการแบบเต็ม ม
ฉลากโภชนาการแบบเต็

ฉลากโภชนาการแบบย่ อ

ส่ วนที่ 1 หนึ่งหน่ วยบริ โภคจานวนหน่ วยบริ โภค

ส่ วนที่ 2
คุณค่ าทางโภชนาการต่ อหนึ่งหน่ วยบริ โภค:
สารอาหารหลัก

ส่ วนที่ 3
คุณค่ าทางโภชนาการต่ อหนึ่งหน่ วยบริ โภค:
วิตามินและแร่ ธาตุ

ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

ส่ วนที่ 4 ข้อมูลความต้ องการพลังงานและสารอาหาร

ส่ วนที่ 5 ข้อมูลการคานวณพลังงาน

21

ข้ อมูลโภชนาการ
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ข้ อมูลโภชนาการ

1. หนึ่ งหน่ วยบริโภค
2. จานวนหน่ วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
3. คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่ งหน่ วยบริโภค
4. ร้อยละของปริมาณที่แนะนาต่อวัน
(% Thai RDI)

1. หนึ่ งหน่ วยบริโภค

23

24

6

01/08/55

ข้ อมูลโภชนาการ

น้าแอปเปิ้ ล 1,000 มล.
หนึ่ งหน่ วยบริโภค : 1/5 กล่อง (200 มล.)
จานวนหน่ วยบริโภคต่อกล่อง: ประมาณ 5

2. จานวนหน่ วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ

กินได้ 5 ครั้ง

200 มล.

200 มล.

200 มล.

200 มล.

200 มล.
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น้าแอปเปิ้ ล 1,000 มล.
กินได้ 5 คน

200 มล.

200 มล.
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ขนมขบเคีย้ ว 100 กรัม

หนึ่ งหน่ วยบริโภค : 1/5 กล่อง (200 มล.)
จานวนหน่ วยบริโภคต่อกล่อง: ประมาณ 5

หนึ่ งหน่ วยบริ โภค : 1/3 ซอง (30 กรัม)
จานวนหน่ วยบริ โภคต่อซอง: ประมาณ 3

กินได้ 3 ครั้ง

200 มล.

200 มล.

200 มล.

30 กรัม
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30 กรัม

30 กรัม

28
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ข้อมูลโภชนาการ

ขนมขบเคีย้ ว 100 กรัม

3. คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่ งหน่ วยบริโภค

หนึ่ งหน่ วยบริ โภค : 1/3 ซอง (30 กรัม)
จานวนหน่ วยบริ โภคต่อซอง: ประมาณ 3

กินได้ 3 คน

30 กรัม

30 กรัม

30 กรัม
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ข้ อมูลโภชนาการ
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ประโยชน์ ของฉลากโภชนาการ
1. เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการ
หรือภาวะทางโภชนาการของตนได้ เช่น ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลสูง
ก็เลือกอาหารที่ระบุว่ามีไขมันอิ่ มตัวตา่ หรือ ผู้ที่เป็ นโรคไตก็
เลือกอาหารมีโซเดียมตา่
2. เปรียบเทียบเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารชนิ ดเดียวกัน
โดยเลือกที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าได้

4. ร้อยละของปริมาณที่แนะนาต่อวัน (% Thai RDI)

31

32
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คุณค่ าทางโภชนาการ........
ความแตกต่ างที่เลือกได้

เครื่องสาอาง คือ ?
ตามพระราชบัญญัติเครือ่ งสาอาง พ.ศ. 2535...
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกับผิ วกายภายนอกเท่านัน้ เช่น ผิ วริ มฝี ปาก
ช่องปาก เส้นผม เล็บ อวัยวะเพศส่วนนอก
ใช้เพือ่ ความสะอาด หรือเพือ่ ระงับกลิ่ นกาย แต่งกลิ่ นหอม
ใช้เพือ่ ปกป้ องหรือส่งเสริ มให้มีสขุ ภาพที่ดี ดูดี
โดยไม่มีผลต่อโครงสร้างหรือร่างกายมนุษย์ ไม่สามารถบรรเทา รักษา
ป้ องกันโรคได้

33

คาจากัดความ

เครื่องสาอาง คือ ?


34

เครื่องสาอางกับ
ชีวติ ประจาวัน

เช่ น

35

36
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เครื่องสาอาง

เครื่องสาอาง
* เป็ นผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ กบั ร่ างกายมนุษย์ เพือ่ ความสะอาด
ความสวยงาม ประทินผิว หรือส่ งเสริมให้ เกิดความ
สวยงามและความสะอาด
* ต้ องไม่ แสดงสรรพคุณบาบัด บรรเทา รักษา ป้ องกัน
โรค หรือ มีผลต่ อการทางาน หรือโครงสร้ างของ
ร่ างกายมนุษย์

เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ กบั คน
* ส่ วนใหญ่ ใช้ กบั ผิวภายนอก
* เพือ่ ความสะอาด ความสวยงาม
แต่ งกลิน่ หอม ประทินผิว
37

ผลิตภัณฑ์ ทมี่ ิใช่ เครื่องสาอาง

38

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

* ใช้ ป้องกัน บาบัด บรรเทา รักษาโรค

พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2535

* มีผลต่ อโครงสร้ าง หรือการทาหน้ าที่ของ
ร่ างกาย

พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

39

40
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เครื่องสาอางมีกี่ประเภท ?

ประเภทเครื่องสาอางตามพรบ.เครื่องสาอาง ฉบับใหม่ (2551)

เครื่องสาอางทุกชนิด เป็ นเครื่องสาอางควบคุม

ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้ าจะต้ องยืน่ สู ตรให้ เจ้ าหน้ าทีส่ สจ.ตรวจสอบก่ อน
ถ้ าไม่ มสี ารห้ ามใช้ หรือเกินมาตรฐาน จึงจะอนุญาตให้ ผลิตได้

หากไม่ ได้ รับการอนุญาต ห้ ามผลิต หรือนาเข้ าเพือ่ ขาย

จาคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มีเพียงประเภทเดียว คือ

เครื่องสาอางควบคุม
ซึ่งผู้ผลิตเพื่อจาหน่ ายหรื อนาเข้ าเพื่อจาหน่ าย
จะต้ อง จดแจ้ งรายละเอียด ก่อนผลิตหรือ
นาเข้ าเพื่อจาหน่ าย
41

ฉลากเครื่องสาอาง

42

ฉลากเครื่องสาอาง (ต่อ)

ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง โดยอานาจตามพรบ.
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 30
กาหนดให้ฉลากเครื่องสาอางที่มีการควบคุมฉลากกาหนดให้ต้องระบุ
ข้อความอันจาเป็ น 10 ข้อ
(1) ชื่อเครื่องสาอางและชื่อการค้าของเครื่องสาอาง ซึ่ งต้องมีขนาดใหญ่
กว่าข้อความอื่น
(2) ประเภทหรือชนิ ดของเครื่องสาอาง
(3) ชื่อสารทุกชนิ ดที่ใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื่องสาอาง (เรียงลาดับ
ตามปริ มาณของสารจากมากไปน้ อย)
43

(4) วิ ธีใช้เครื่องสาอาง
(5) ชื่อและที่ ตงั ้ ของผู้ผลิ ต กรณี เป็ นเครื่องสาอางที่ผลิ ตในประเทศ
ชื่อและที่ ตงั ้ ของผู้นาเข้าและผู้ผลิ ต กรณี เป็ นเครื่องสาอางนาเข้า
(6) ปริ มาณสุทธิ
(7) เลขที่ แสดงครัง้ ที่ผลิ ต
(8) เดือน ปี ที่ผลิ ต หรือ ปี เดือน ที่ผลิ ต
(9) เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มีความ
ในทานองเดียวกัน สาหรับกรณี ที่เป็ นเครื่องสาอางที่มีอายุการใช้งานน้ อย
กว่า 30 เดือน
(10) คาเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)
44
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ฉลากเครื่องสาอาง ฉบับใหม่

ฉลากเครื่องสาอาง (ต่อ)

ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง โดยอานาจตามพรบ.
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 30 เริ่ มใช้ตงั ้ แต่ 14 กันยายน 2554
กาหนดให้ฉลากเครื่องสาอางที่มีการควบคุมฉลากกาหนดให้ต้องระบุ
ข้อความอันจาเป็ น 10 ข้อ
(1) ชื่อเครื่องสาอางและชื่อการค้าของเครื่องสาอาง ซึ่ งต้องมีขนาดใหญ่
กว่าข้อความอื่น
(2) ประเภทหรือชนิ ดของเครื่องสาอาง
(3) ชื่อสารทุกชนิ ดที่ใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื่องสาอาง
(เรียงลาดับตามปริ มาณของสารจากมากไปน้ อย)
(4) วิ ธีใช้เครื่องสาอาง

(5) ชื่อและที่ ตงั ้ ของผู้ผลิ ต กรณี เป็ นเครื่องสาอางที่ผลิ ตในประเทศ
ชื่อและที่ ตงั ้ ของผู้นาเข้าและผู้ผลิ ต กรณี เป็ นเครื่องสาอางนาเข้า
(6) ปริ มาณสุทธิ
(7) เลขที่แสดงครัง้ ที่ผลิ ต
(8) เดือน ปี ที่ผลิ ต หรือ ปี เดือน ที่ผลิ ต
(9) เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มี
ความในทานองเดียวกัน สาหรับกรณี ที่เป็ นเครื่องสาอางที่มีอายุการใช้
งานน้ อยกว่า 30 เดือน
(10) คาเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)
(11) เลขที่ใบรับแจ้ง
45

ตัวอย่าง

46

ตัวอย่างฉลากเครื่องสาอาง

ตัวอย่างฉลากจัดทาขึ้นเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ไม่ใช่ฉลากจริง

47

48
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ปัญหาเครื่องสาอางทีพ่ บในท้ องตลาด

ปัญหาเครื่องสาอางทีพ่ บในท้ องตลาด(ต่ อ)

1.ไม่ มีฉลากภาษาไทย

4. เครื่องสาอางปลอม

2.การแสดงฉลากภาษาไทยไม่ ถูกต้ อง/ไม่ ครบถ้ วน
ตามประกาศฯ
3.ลักลอบใส่ สารที่ห้ามใช้

5. ผลิต/จาหน่ ายเครื่องสาอางควบคุม
ที่มิได้ จดแจ้ ง

49

50

51

52

ปัญหาเครื่องสาอางทีพ่ บในท้ องตลาด(ต่ อ)
7. เครื่องสาอางที่ผลิตในประเทศ ต้ องการให้
ผู้บริโภคเข้ าใจผิดว่ าเป็ นเครื่องสาอางจาก
ต่ างประเทศ
8. การแสดงสรรพคุณ/โฆษณา โอ้อวดเกินความ
จริง/ เกินความเป็ นเครื่องสาอาง
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53

54

55

56
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แหล่ งผลิตเครื่องสาอางปลอม

เครื่องสาอางไม่ มีฉลากภาษาไทย / ฉลากไม่ ถูกต้ อง

57

สารห้ ามใช้

58

อันตรายของเครื่องสาอางที่ผสมสารห้ ามใช้

1.ไฮโดรควิโนน(Hydroquinone)

สารที่ห้ามใช้ ในเครื่ องสาอางมีเป็ นจานวนมาก
สารห้ ามใช้ ที่ตรวจพบบ่ อยและเป็ นปัญหา ได้ แก่

ทาให้เกิดการแพ้ระคายเคือง เกิดจุด
ด่างขาวที่หน้ า ผิวหน้ าดา เป็ นฝ้ า
ถาวร รักษาไม่หาย

ไฮโดรควิโนน
ปรอทแอมโมเนีย
กรดวิตามินเอ
59

60
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อันตรายของเครื่องสาอางที่ผสมสารห้ ามใช้

อันตรายของเครื่องสาอางที่ผสมสารห้ ามใช้
3.กรดวิ ตามิ นเอ(Vitamin A acid, Tretinoin,
Retinoic acid) ใช้แล้ว ทาให้หน้ าแดง
ระคายเคือง แสบร้อน รุนแรง เกิ ดการ
อักเสบ ผิ วหน้ าลอกอย่างรุนแรง และอาจ
เป็ นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ทาให้ทารก
ในครรภ์พิการ

2.ปรอทแอมโมเนี ย (Ammoniated mercury)
ทาให้เกิ ดการแพ้ ผื่นแดง ผิ วหน้ าดา ผิ ว
บางลง เกิ ดพิ ษสะสมของปรอท ทาให้
ทางเดิ นปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ

61

หลักสาคัญในการตรวจสอบฉลากเครื่องสาอาง

62

หลักสาคัญในการตรวจสอบฉลากเครื่องสาอาง
1. พิ จารณาข้อความฉลากในเบือ้ งต้น(ต่อ)
 สรรพคุณไม่โอ้อวด หรือ เกิ นจริ ง หรือ
เกิ นความเป็ นเครื่องสาอาง
 หากโอ้อวดสรรพคุณเป็ นยา ต้องขึน
้ ทะเบียน
ตารับยา การขายต้องมีใบอนุญาตขายยา

1. พิ จารณาข้อความฉลากในเบือ้ งต้น
ไม่มีฉลากภาษาไทย สรุปว่าผิ ดกฎหมาย
แน่ นอน
ต้องมีข้อความฉลากภาษาไทย ครบถ้วน
โดยเฉพาะ - วันเดือนปี ทีผ่ ลิ ต ต้องแจ้งชัดเจน
- แหล่งผลิ ต/แหล่งนาเข้า
63

64
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หลักการแสดงสรรพคุณที่ฉลากและการโฆษณา
เครื่องสาอาง

เครื่องสาอางที่ไม่ ปลอดภัยในการใช้
ตรวจพบสารที่ห้ามใช้

*ไม่ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในแหล่ งกาเนิด สภาพ
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอืน่
อันเกีย่ วกับเครื่องสาอาง
*ไม่ มีข้อความอันเป็ นเท็จหรือข้ อความทีร่ ้ ู หรือควรรู้
อยู่แล้ วว่ าอาจก่ อให้ เกิดความเข้ าใจผิด

คุณสมบัตท
ิ างจุลชีววิทยาเข้ าข่ าย

เครื่องสาอางที่ห้ามผลิต/นาเข้ า/ขาย

65

66

สถานที่ขายกับแนวโน้ มของปัญหา

บทกาหนดโทษ
ผู้ทผี่ ลิต/นาเข้ า/ขายเครื่องสาอางทีไ่ ม่ ปลอดภัย
ในการใช้

แผงลอย ทั้งในตลาดนัด

ตลาดนัดชั่วคราว ริมบาทวิถี
รวมทั้งแผงลอยที่เช่ าพืน้ ที่ของห้ างสรรพสิ นค้า
ตลอดจนแผงลอยในงานเทศกาลต่ างๆ
ร้ านชา
ร้ านค้ า ร้ านยา


จาคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
67

68
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สถานทีข่ ายกับแนวโน้ มของปัญหา(ต่ อ)

การเลือกซื้อเครื่องสาอาง

 ร้ านขายส่ ง หรือ ศูนย์ จาหน่ ายเครื่องสาอาง

เลือกซื้อจากร้ านที่มีหลักแหล่งแน่ นอน เชื่อถือได้

 ร้ านเสริมสวย

สถานเสริมความงาม
 ห้ างสรรพสิ นค้ า
 การขายตรง มีท้งั การเสนอขายโดยนักขายตรง อินเตอร์ เน็ต
บัตรเครดิตต่ างๆ ตลอดจนการสั่ งซื้อทางโทรศัพท์
ไปรษณีย์ ฯลฯ
69

การแสดงฉลากเครื่องสาอาง

70

ยา คือ ?

แสดงฉลากเป็ นภาษาไทยมีข้อความระบุดงั นี้
ชื่อเครื่องสาอางและชื่อทางการค้า
2. ประเภทหรือชนิ ดของเครื่องสาอาง
3. ส่วนประกอบ : ชื่อสารทุกชนิ ดที่ ใช้เป็ นส่วนผสม
4. วิ ธีใช้
5. คาเตือน (ถ้ามี)
6. ชื่อที่ ตงั ้ ผู้ผลิ ตหรือผูน
้ าเข้า
7. เดือนปี ที่ ผลิ ต หรือ ปี เดือนที่ผลิ ต
8. เดือนปี ที่ หมดอายุ (กรณี เครื่องสาอางที่มีอายุการใชน้ อยกว่า 30 เดือน)
9. เลขที่ แสดงครัง้ ที่ผลิ ต
10. ปริ มาณสุทธิ
11. เลขที่ ใบรับแจ้ง
1.

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. วัตถุที่รบั รองไว้ในตารายาที่รฐั มนตรีประกาศ
2. วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการวิ นิจฉัย บาบัด บรรเทา รักษา หรือ
ป้ องกันโรค หรือความเจ็บป่ วยของมนุษย์หรือสัตว์
3. วัตถุที่เป็ นเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์หรือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งสาเร็จรูป
4. วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิ ดผลแก่สขุ ภาพ โครงสร้างหรือการกระทา
หน้ าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
5. วัตถุตาม 1, 2, 4 ไม่หมายรวมถึงวัตถุที่ใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม
ไม่รวมถึงอาหาร เครือ่ งกีฬา เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
71

72

18

01/08/55

ฉลากยา

ฉลากยา (ต่อ)

มาตรา 25 และมาตรา 57 ตามพรบ. ยา 2510 กาหนดให้ผ้ผู ลิ ตยาแสดง
ฉลากยาอันมีข้อความดังต่อไปนี้
(1) ชื่อยา
(2) เลขที่หรือรหัสใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
(3) ปริ มาณของตัวยาที่บรรจุ
(4) ชื่อและปริ มาณ หรือความแรงของสารออกฤทธิ์
(5) เลขที่หรืออักษรแสดงครัง้ ที่ผลิ ตหรือวิ เคราะห์ยา
(6) ชื่อผู้ผลิ ตยา และจังหวัดที่ตงั ้ สถานที่ผลิ ตยา
(7) วันเดือนปี ที่ผลิ ตยา

(8) คาว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิ เศษ” “ยาใช้ ภายนอก” หรือ “ยาใช้
เฉพาะที่” แล้วแต่กรณี ด้วยตัวอักษรสีแดงเห็นได้ชดั เจน
(9) คาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” ในกรณี ที่เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
(10) คาว่า “ยาสาหรับสัตว์” ในกรณี เป็ นยาสาหรับสัตว์
(11) เดือน ปี ที่ผลิ ต หรือ ปี เดือน ที่ผลิ ต
(12) คาว่า “ยาสิ้ นอายุ” และแสดงวันเดือนปี ที่ยาสิ้ นอายุในกรณี เป็ นยาที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (7) หรือ (8)
(13) ใช้ฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้และ
ข้อความในฉลากและเอกสารกากับยาต้องอ่านได้ชดั เจน เอกสารกากับยา
ถ้าเป็ นภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยด้วย
73

74

สิ่ งที่อ่านได้จากฉลากยา
ชื่อยา : เพพเพอร์มินท์ ฟิ ลด์ บาล์ม สติ๊ ก
เลขที่เบียนยา : G1189/47
เป็ นยาแผนโบราณ
น้าหนักสุทธิ 6 กรัม
ผลิ ตโดย :เบอร์แทรบเคมิ คอล (1982)
สรรพคุณและวิ ธีใช้..................
เป็ นยาใช้ภายนอก
เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
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