
 เครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ใช้กับผิวกายภายนอก เพื่อความสะอาด สวยงาม
แต่งกลิ่นหอม และสามารถปกป้องหรือส่งเสริมให้ร่างกายดูดีขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
คนทุกเพศทุกวัยต่างก็ใช้เครื่องสำอางกันทุกคน และทุกวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 
ไม่ว่าจะเป็นครีม โลชั่นบำรุงผิว น้ำหอม โคโลญจน์ ลิปสติก ครีมรองพื้น ทาแก้ม แต่งตา  
ทาเล็บ ล้างเล็บ ผลิตภัณฑ์แต่งผม ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน 
น้ำยาบ้วนปาก...ไปจนถึงผ้าอนามัย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นับวันจะมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ สี 
กลิ่น จะเลือกซื้อเลือกใช้แบบใดถึงจะคุ้มค่า สมราคา รวมทั้งจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ 
เหล่านั้นเป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภัยตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 คำกำจัดความตามกฎหมาย เครื่องสำอางหมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด 
โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความ
สะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่าง ๆ 
แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย พูดง่าย ๆ เครื่องสำอาง
ก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาด และความสวยงามเท่านั้น หากมีการ
กล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่านี้ เช่น อ้างว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรค ป้องกันโรค หรือมีผล
ต่อโครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกายอันเป็นสรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ์นั้น 
จะต้องจัดเป็นยาไม่ใช่เครื่องสำอาง ตัวอย่างเช่น โลชั่นปลูกผม ครีมเสริมสร้างทรวงอก ครีมลด 
ไขมัน สบู่ลดความอ้วน โลชั่นกระชับจุดซ่อนเร้น ครีมฆ่าเชื้อโรค ลดอาการผิวหนังอักเสบ แก้คัน 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีการแสดงสรรพคุณทางยา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยา 
 อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้นิ่ง
นอนใจ ได้ออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยเป็นสากล 
และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอางมากขึ้น โดยหลักการสำคัญ
ที่เปลี่ยนไป คือ ขณะนีผ้ลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม 
 ดังนั้น เครื่องสำอางที่ขายในท้องตลาดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แชมพู ยาสีฟัน  
โลชั่นบำรุงผิว น้ำหอม ลิปสติก เครื่องสำอางทาแก้ม แต่งตา ทาเล็บ ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 
เป็นต้น ล้วนจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุมทั้งสิ้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องมาจดแจ้งต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนผลิตหรือนำเข้า ปัจจุบันจึงไม่มี
เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ หรือเครื่องสำอางทั่วไป อีกต่อไปแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ
ได้ว่าสามารถใช้เครื่องสำอางทุกชนิดได้อย่างปลอดภัย 
 แม้ว่าการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอางจะเป็นเพียงเพื่อความสะอาดและ 
ความสวยงามเท่านั้น แต่ก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ดังนั้นก่อนเลือกซื้อจึงควรศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีเสียก่อน  


เครื่องสำอางควบคุม... 

ปลอดภัยแน่นอน 




ข้อแนะนำในการใช้เครื่องสำอาง
 1. อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด โดยเฉพาะวิธีใช้และคำเตือน 
 2. ควรมีการทดสอบก่อนใช้ โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อย 
ที่บริเวณท้องแขน แล้วทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติ แสดงว่า 
ปลอดภัย 
 3. เมื่อใช้เครื่องสำอางเสร็จแล้วต้องปิดให้สนิท และเก็บไว้ที่ไม่โดน
แสงแดด 
 4. อย่าแบ่งปันหรือใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเกิดการ 
แพร่กระจายของเชื้อโรค 
 5. เมื่อเครื่องสำอางมีลักษณะสี กลิ่น ความข้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
อย่าเสียดาย ให้ทิ้งไป 
 6. หากใช้เครื่องสำอางใดแล้ว มีความผิดปกติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ครั้งแรกหรือใช้มานานแล้วก็ตาม ต้องหยุดใช้ทันที และรีบไปพบแพทย์ 









เอกสารอ้างอิง 
1. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กฎหมายใหม่ 
 เกี่ยวกับเครื่องสำอาง. 2551. 
2. อารทา ปัญญาปฏิภาณ,การเลือกซื้อเครื่องสำอาง สาระสังเขปออนไลน์  
 ค้นคืนวันที่ 24 ธันวาคม 2551 จาก http://www.fda.moph.go.th/ 
 e-cosmetic_v2/data_center/ifm_ mod/nw/1452858585_ a11.pdf  


การเลือกซื้อเครื่องสำอาง
 1. ซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน  
เชื่อถือได้ เพราะหากเกิดปัญหาสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้ 
 2. ซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทย โดยฉลากของ
เครื่องสำอางต้องใช้ข้อความภาษาไทยที่มองเห็นและอ่านได้ชัดเจน 
โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อความอันจำเป็น ดังนี้ 
  l ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง 
ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น 
  l ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง 
  l ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสำอาง เรียงลำดับตามปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย 
  l วิธีใช้เครื่องสำอาง 
  l ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องสำอางที่ผลิต
ในประเทศ / ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศ 
ที่ผลิต กรณีเป็นเครื่องสำอางนำเข้า 

  l ปริมาณสุทธิ 
  l เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต 
  l เดือน ปีที่ผลิต หรือ ปี เดือน ที่ผลิต 
  l เดือน ปีที่หมดอายุ หรือ ปี เดือนที่หมดอายุ ในกรณี
ที่เป็นเครื่องสำอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน เช่น เครื่อง-
สำอางที่มีส่วนผสมของ Hydrogen peroxide 
  l ถ้าฉลากมีพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ให้
แสดงเฉพาะชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง และ
เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต ส่วนรายละเอียดอื่นให้แสดงในเอกสารกำกับ
เครื่องสำอาง 
 3. ซื้อเครื่องสำอางที่มีภาชนะบรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพดี 
ไม่แตกรั่ว และมีการเก็บรักษาอย่างดี ไม่อยู่ในที่ร้อนชื้นหรือโดน
แสงแดด 
 4. อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สายด่วน อย. 1556 
www.fda.moph.go.th 
www.oryor.com 
 กรกฎาคม 2552 


