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การกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางและพิษวิทยา 
 

ดร. สริินมาส คัชมาตย 
กลุมควบคุมเคร่ืองสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

กลุมควบคุมเคร่ืองสําอาง  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนาที่กํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มี

จําหนายในประเทศไทย โดยอาศัยพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2535  ซึ่งกํากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซึ่งกํากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง คําจํากัดความของเครื่องสําอางตามพระราช-บัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  คือ   

1.  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา  ถู  นวด  โรย  พน  หยอด  ใส  อบ  หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดตอสวนหนึ่งสวนใด

ของรางกายเพื่อความสะอาด  ความสวยงาม  หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม  และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นผิวตางๆ 

ดวย  แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย 

2.  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ  หรือ 

3.  วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง 

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ใหอํานาจรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กําหนดประเภทของเครื่อง 

สําอาง ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนสวนผสมในเครื่องสําอาง เพื่อเปนประโยชนในการกํากับดูแลเครื่องสําอาง

และความปลอดภัยของผูบริโภค  ไดแก 

1.  เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ  เปนเครื่องสําอางที่อาจมีความเสี่ยงสูง  เนื่องจากความเปนพิษของสารเคมีที่ใช

เปนสวนผสมของเครื่องสําอาง สํานักงานฯ กําหนดรายการสารควบคุมพิเศษ ผูผลิตหรือผูนําเขาตองมาขึ้นทะเบียนราย 

ละเอียดผลิตภัณฑกอนการผลิตหรือนําเขามาจําหนายในประเทศ  

ตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ  ไดแก ครีมยอมผมชนิดถาวร  น้ํายาดัดผม/ยืดผม  ผลิตภัณฑกําจัดขน  และ

ยาสีฟนผสมฟลูออไรด 

2. เครื่องสําอางควบคุม เปนเครื่องสําอางที่อาจมีความเสี่ยง แตนอยกวาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ เนื่องจาก

ความเปนพิษของสารเคมีที่ใชเปนสวนผสมของเครื่องสําอาง สํานักงานฯ กําหนดรายการสารควบคุม และกําหนดประเภท

ผลิตภัณฑที่จัดเปนเครื่องสําอางควบคุม ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแจงราย ละเอียดผลิตภัณฑกอนการผลิตหรือนําเขามา

จําหนายในประเทศ  

ตัวอยางเครื่องสําอางควบคุม  ไดแก  ครีมกันแดด  แชมพูขจัดรังแค  ผาอนามัย  ผาเย็นหรือกระดาษเย็น  แปงฝุน

โรยตัว  และแปงน้ํา   

3. เครื่องสําอางที่ไมเขาขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ  และเครื่องสําอางควบคุม หรือนิยมเรียกวา “เครื่องสําอาง

ทั่วไป” เปนเครื่องสําอางที่อาจมีความเสี่ยง  แตนอยกวาเครื่องสําอางควบคุม  ผูผลิต หรือผูนําเขาไมตองมาขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑหรือแจงรายละเอียดผลิตภัณฑกอนการผลิตหรือนําเขา  แตผูผลิตหรือผูนําเขาตองปฏิบัติตามกฎหมายให

ถูกตอง  เชน  ไมมีสวนผสมของสารหามใช  จัดเตรียมฉลากภาษาไทยที่แสดงขอความอันจําเปนครบถวน  ถูกตอง   

ตัวอยางเครื่องสําอางทั่วไป  ไดแก  สบู  แชมพูที่ไมมีสารกําจัดรังแค  ยาสีฟน  ครีมอาบน้ํา  ครีมบํารุงผิว  น้ําหอม  

ลิปสติก 

วันที่ 2 กันยายน 2546 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN: สมาคมแหงประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต) 

ทั้ง 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย



88  วารสารพิษวิทยาไทย  2551 

1st National Conference in Toxicology 17-18 November 2008 

ประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม  รวมลงนามในขอตกลงเพื่อปรับกฎระเบียบเครื่องสําอางในกลุมประเทศอาเซียนใหสอดคลองกัน  (ASEAN 

Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอุปสรรคทางการคาหรือขจัดขอจํากัดทาง

การคาที่มิใชภาษี (non tariff barrier)  และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการกํากับดูแลใหเครื่องสําอางที่

วางตลาดในอาเซียนมีความปลอดภัย มีคุณภาพ  และมีสรรพคุณที่กลาวอางในขอบเขตของเครื่องสําอาง  ซึ่งจะมีผลบังคับ

ใชวันที่ 1 มกราคม  2551   

 บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียนประกอบดวย 12 มาตราคือ มาตรา 1  บททั่วไป มาตรา 2 นิยามและ

ขอบเขตของเครื่องสําอาง  มาตรา 3 ความปลอดภัย  มาตรา 4 รายการมาตราสาร  มาตรา 5 คูมือรายการสารใน

เครื่องสําอางของอาเซียน  มาตรา 6 ฉลาก มาตรา 7 การกลาวอางสรรพคุณ  มาตรา 8 ขอมูลผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  

มาตรา 9 วิธีการตรวจวิเคราะห  มาตรา 10  หนวยงานจัดการ  มาตรา 11  กรณีพเิศษ  และมาตรา 12  การบังคับใช   

 เพื่อปรับระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ใหสอดคลองกับบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน  (ASEAN 

Cosmetic Directive)  มาตรา  1  ซึ่งกําหนดใหผูรับผิดชอบผลิตภัณฑที่วางจําหนายในทองตลาดทุกชนิดตองแจง

รายละเอียดผลิตภัณฑกอนการผลิตหรือนําเขา  ประเทศไทยจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกรายการสาร

ควบคุมพิเศษ  รายการสารควบคุมและประเภทผลิตภัณฑเครื่องสําอางควบคุม  และกําหนดใหผลิตภัณฑเครื่องสําอางทุก

ชนิดเปนเครื่องสําอางควบคุม พรอมกับใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มิใชเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ

และเครื่องสําอางควบคุมที่มีการผลิตหรือนําเขาอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  และประสงคจะดําเนินการตอไป  จะตอง

มาจดแจงภายในวันที่  31  ธันวาคม  2553 

มาตราที่เกี่ยวของกับพิษวิทยาคือ  มาตรา 4  ซึ่งกลาววา ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองยอมรับรายการสารตางๆ 

ที่อยูในบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน  ไดแก  สารหามใช  สารที่ใชตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น  สี  วัตถุกันเสีย  และสาร

ปองกันแสงแดด  และมาตรา 8, (4) ซึ่งกลาววา ตองประเมินความปลอดภัยดานสุขภาพของเครื่องสําอาง สวนประกอบ

และโครงสรางทางเคมีของสวนประกอบในเครื่อง สําอาง  ตลอดจนปริมาณการไดรับสัมผัสเครื่องสําอาง   

 กอนที่ประเทศไทยจะปฏิบัติตามบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (1 มกราคม 2551) ผูประกอบธุรกิจ

เครื่องสําอาง จะตองปฏบิัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัตถุที่หามใช (41 รายการ) สารที่ใชตามเงื่อนไขที่

กําหนดเทานั้น  (49 รายการ)  สี (147 รายการ)  วัตถุกันเสีย (13 รายการ)  และสารปองกันแสงแดด (19 รายการ)  แต

รายการสารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแตกตางจากรายการสารตามบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน  ประเทศ

ไทยจึงปรับปรุงรายการสาร  เพื่อใหสอดคลองบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน  และออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องวัตถุที่อาจใช 1242 รายการ  สารที่ใชตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น 80 รายการ  สี 157 รายการ  วัตถุกันเสีย 55 

รายการ  และสารปองกันแสงแดด 29 รายการ   อยางไรก็ตาม มาตรา 11 แหงบทบัญญัติฯ อนุญาตใหประเทศสมาชิก

อาเซียนปฏิบัติแตกตางจากบทบัญญัติฯ ได  หากการปฏิบัติตามบทบัญญัติฯ จะมีผลกระทบตอสุขภาพ  ศาสนา  

วัฒนธรรม  ซึ่งประเทศไทยไดใชมาตรา 11  สําหรับประกาศกระทรวงฯ  เรื่องสารที่ใชตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น  ไดแก  

ฟลูออไรด   

การใชมาตรา  11  สําหรับฟลูออไรด  เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข  อนุญาตใหใชเกลือและอนุพันธ

ของฟลูออไรดเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยในชองปาก  (ยาสีฟน และน้ํายาบวนปาก)  ไมเกิน 1100 ppm  

ขณะที่บทบัญญตัิเครื่องสําอางแหงอาเซียนอนุญาตใหใชสารประกอบฟลูออไรดจํานวน 20 ชนิด เปนสวนผสมใน

ผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยในชองปากไมเกิน 1500 ppm  ประเทศไทยใชมาตรา 11 ของบทบัญญัติฯ  ในการเสนอ

คณะทํางานวิชาการดานเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetic Scientific Body: ACSB)  เพื่ออนุญาตใหใช
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สารประกอบฟลูออไรดจํานวน 20 ชนิดเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยในชองปากไมเกิน 1100 ppm  ตาม

ประกาศกระทรวงฯ เหมือนเดิม เนื่องจากการไดรับฟลูออไรดมากเกินไป  ทําใหเกิดฟนตกกระ  โดยเสนอขอมูลการประเมิน

ความเสี่ยงการเกิดฟนตกกระในเด็กอายุ 6 ป  ผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2543-2544  และ

รายงาน “ปจจัยเสี่ยงตอฟนตกกระในเด็กไทย” ซึ่งคณะทํางานวิชาการดานเครื่องสําอางแหงอาเซียนเห็นชอบตามที่ประเทศ

ไทยเสนอ   

 ผูรับผิดชอบผลิตภัณฑที่วางจําหนายในทองตลาดเปนผูจัดเตรียม และเก็บขอมูลผลิต-ภัณฑ  สําหรับเจาหนาที่

ตรวจสอบทั้งในกรณีปกติและกรณีพิเศษ  โดยมาตรา 8, (4) ของบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียนเฉพาะสวนที่

เกี่ยวของกับพิษวิทยา คือประเมินความปลอดภัยดานสุขภาพของเครื่องสําอาง  สวนประกอบและโครงสรางทางเคมีของ

สวนประกอบในเครื่องสําอาง  ตลอดจนปริมาณการไดรับสัมผัสเครื่องสําอาง  การประเมินความปลอดภัยของเครื่องสําอาง

พิจารณาจาก 

1. กลุมผูใชเครื่องสําอาง ไดแก ผูบริโภคและผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับเครื่องสําอาง เชน  ชางทําผม  ชางทา

เล็บ 

2. อวัยวะที่สัมผัสกับเครื่องสําอาง ไดแก ผิวหนัง จึงตองหลีกเลี่ยงการใชสารที่ทําใหเกิด  skin irritation  และ  

skin sensitization  นอกจากนี้แลว  การใชเครื่องสําอางกับผิวหนังบริเวณที่ไดรับแสงแดด จึงตองหลีกเลี่ยงการใชสารที่ทํา

ปฏิกิริยากับแสง  เชน  photo-irritation  และ  photosensitization 

3. นอกจากผิวหนังแลว เครื่องสําอางอาจสัมผัสหนังศีรษะ ใบหนา และตา จึงควรพิจารณาเรื่อง eye tolerance  

ดวย 

4. อาจเกิด systemic toxicity หากเกิด percutaneous absorption หรืออุบัติเหตุ หรือกลืนกินเนื่องจากการใช 

เชน  ลิปสติก  ยาสีฟน 

5. ความปลอดภัยจากการใชเครื่องสําอาง  ตลอดอายุของเครื่องสําอาง  เปนผลจากกรรมวิธีการผลิต  การเลือก

วัตถุดิบ  การทดสอบ  local tolerance  การเลือกภาชนะบรรจุ  การควบคุมคุณภาพ  การทดสอบความคงตัว  การติด

ฉลาก  การบริหารจัดการอาการไมพึงประสงค  การเก็บและติดตามเครื่องสําอางออกจากทองตลาด  หากพบเครื่องสําอาง

ไมคงตัวหรือปนเปอนหรือทําใหเกิดอันตราย   

 
 


