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1. การใช้ค าว่า “เวชส าอาง”
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https://www.fda.gov/cosmetics/labeling/claims/ucm127064.htm

กฎหมายหลายประเทศยังไม่ยอมรับคําว่า “เวชสําอาง”
มีเพียง “เครื่องสําอาง”เท่านั้น
ญี่ปุ่น มี quasi-drugs



2. เครื่องส าอางกินได้หรือไม่ 
เข้าสู่ร่างกายได้แค่ไหน
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“เคร่ืองส ำอำง” หมำยควำมวำ่

(1) วตัถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใชท้ำ 

ถู นวด โรย พน่ หยอด ใส่ อบ หรือกระท ำ

ดว้ยวิธีอ่ืนใดกบัส่วนภำยนอกของร่ำงกำย

มนุษย์ และใหห้มำยควำมรวมถึงกำรใช้

กั บ ฟั น แล ะ เ ยื่ อ บุ ใ น ช่ อ งป ำก โ ดย มี

วัตถุประสงค์ เพื่อควำมสะอำด ควำม

สวยงำม หรือเปล่ียนแปลงลักษณะท่ี

ปรำกฏ หรือระงับกล่ินกำย หรือปกป้อง

ดูแลส่วนต่ำง ๆ น้ัน ใหอ้ยูใ่นสภำพดี และ

รวมตลอดทั้งเคร่ืองประท่ินต่ำง ๆ ส ำหรบั

ผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดับและ

เคร่ืองแต่งตัวซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภำยนอก

ร่ำงกำย

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้

เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเคร่ืองส ำอำง

โดยเฉพำะ หรือ

(3)  วั ต ถุ อ่ื น ท่ี ก ำ ห นด โ ด ย

กฎกระทรวงใหเ้ป็นเคร่ืองส ำอำง

ไม่มีเครือ่งส ำอำงชนิดรบัประทำน

ตามพระราชบญัญตัเิคร่ืองส าอาง พ.ศ.2558



3. การตั้งชื่อเครื่องส าอาง
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ชื่อเครื่องสําอาง
ชื่อการค้า

การโฆษณา

พระราชบญัญตัเิคร่ืองส าอาง พ.ศ.2558 

ไม่มีมาตราที่ก าหนดการตั้งชื่อเคร่ืองส าอาง

โดยตรง

ชือ่เคร่ืองส าอางน ามาใชโ้ฆษณาได ้

จึงตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง

กบัการโฆษณา

 ห้ามทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
ของเครื่องสําอาง

 ห้ามสื่อไปทางผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สื่อ
ความหมายไปทางยา

 ห้ามใช้ข้อความบางอย่างที่กําหนด



4. การผลิตเครื่องส าอางส าหรับลูกค้าเฉพาะราย
มาตรา 14 วรรคหน่ึง  ผูใ้ดประสงคจ์ะ

ผลิตเพื่อขำย น ำเขำ้เพื่อขำย หรือรับจำ้ง

ผลิตเคร่ืองส ำอำง ตอ้งจดแจง้รำยละเอียด

ของเคร่ืองส ำอำงต่อผูร้ับจดแจง้ และเม่ือ

ผูร้ับจดแจง้ออกใบรับจดแจง้ใหแ้ล้วจึงจะ

ผลิตหรือน ำเขำ้เคร่ืองส ำอำงน้ันได้
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พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2558 ไม่ไดม้ี

ขอ้ยกเวน้กรณีที่ผลิตเพื่อขายเคร่ืองส าอางส าหรับ

ลกูคา้เฉพาะราย หรือเคร่ืองส าอางเฉพาะบคุคล

การผลิตเคร่ืองส าอางเพื่อขายในคลินิกหรือ

สถานเสริมความงามหรือเภสัชกรที่รับจ้าง

ผลิตเคร่ืองส าอางส าหรับลกูคา้เฉพาะราย

ห รื อ เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล  จึ ง ต้อ ง ไ ป จ ด แ จ้ ง

เคร่ืองส าอาง 
ระวังการผลิต การแบ่งบรรจุ การเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุเครื่องสําอาง ตลอดจนเรื่อง
ฉลากเครื่องสําอางซึ่งจะมีประเด็นปัญหา
ด้านกฎหมายตามมาด้วย



5. การเปิดร้านขายเครื่องส าอาง
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การขายเคร่ืองส าอางอย่างเดียว

ไ ม่ ต ้อ ง ได้รั บ ใบอนุญาตขาย

ห รื อ ไ ม่ ต ้ อ ง ไ ป จ ด แ จ้ ง ต่ อ

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

แ ล ะ ย า ห รื อ ต่ อ ส า นั ก ง า น

สาธารณสขุจงัหวัด



6. เครื่องส าอางที่ห้ามขาย
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เครื่องสําอางมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องสําอางที่ห้ามขาย
 ไม่ปลอดภัยในการใช้
 ปลอม
 ผิดมาตรฐาน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามผลิต นําเข้า 

หรือขาย
 ถูกสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 
 มิได้จดแจ้ง
 มีปัญหาด้านฉลาก ได้แก่ ไม่มีฉลาก ฉลากไม่ได้ใช้ข้อความที่ตรง

ต่อความจริง มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง มีการใช้ข้อความที่ขัดต่อ
ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่มีฉลากภาษาไทย
ระบุข้อความไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด เป็นฉลากที่ห้ามใช้

 หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก
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ตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง

https://qrgo.page.link/u9Wf https://qrgo.page.link/TaHw
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ติดตามข่าวสารเครื่องสําอางที่มีปัญหาจาก อย. http://www.fda.moph.go.th
หรือเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://alert.dmsc.moph.go.th/



7. การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
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สามารถโฆษณาโดยวิธีการแถม สะสมแต้ม

การโฆษณาเครื่องสําอางไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณา 
แต่ทั้งนี้เนื้อหาและวิธีการโฆษณาเครื่องสําอางต้องไม่ขัดต่อ
ข้อห้ามตามกฎหมาย
 ห้ามเป็นเท็จหรือเกินความจริง เว้นแต่บุคคลทั่วไปรู้ว่า

ไม่เป็นจริงโดยแน่แท้
 ห้ามก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ

เครื่องสําอาง 
 ห้ามแสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่

จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสําอาง
 ห้ามทําให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบํารุงกาม
 ห้ามสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม

หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 ทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีใน

หมู่ประชาชน
ฯลฯ
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ตวัอย่างขอ้ความโฆษณาเครือ่งส าอางท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกตัวอย่างข้อความ
โฆษณาเครื่องสําอางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ในคู่มือการตรวจสอบโฆษณา
เครื่องสําอาง (สําหรับเจ้าหน้าที)่ เช่น 
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
2. ลบริ้วรอย เสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ เพิ่มการไหลเวียนเลือด
3. ยับยั้งกระบวนการสร้างสีผิวที่ผิดปกติ
4. กรณีที่มีปัญหาผมร่วง หรือชะลอการเกิดผมขาวและต้องการเร่งเส้น
ผมใหม่เกิดขึ้น
5. คุณประโยชน์ (1) ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวมีชีวิตชีวา (2) เพิ่ม
ระยะเวลาในการแข็งตัวช่วยให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นในแต่ละ
ครั้ง (3) สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยมากขึ้น (4) ช่วยให้กระฉับกระเฉง
มีชีวิตชีวา
6. ซ่อมแซมเซลล์ผิวหน้าให้มีความสมบูรณ์ ซ่อมแซมและปกป้องเซลล์
ผิว กระตุ้นการทํางานของเซลล์ผิว ช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าเต่งตึง
7. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ไขมันขาว และ
ของเหลวใต้ผิวกระจายออกไปสู่ระบบการขจัดของเสีย

8. สูตรผสมพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการทํางานของ Tyrosinase ซึ่ง
เป็นตัวสร้างเม็ดสีเมลานิน
9. ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานนิที่เป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ํา
10. ปฏิบัติตรงเข้ากระตุ้นการทํางานของระบบไหลเวียนน้ําหล่อเลี้ยง
ตามธรรมชาติ คืนความอิ่มเอิบสู่แหล่งกักเก็บน้ําใต้ผิวธรรมชาติ กระตุ้น
และเพิ่มระดับการหมุนเวียนของน้ําหล่อเลี้ยงในชั้นผิว หล่อเลี้ยงผิว
ธรรมชาติอย่างแท้จริงจากภายใน
11. ท้าทายแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี Biolifting ยก
กระชับผิว
12. บํารุงยกกระชับผิวหน้า เห็นผลทันทีที่ใช้
13. สวยเพรียว กระชับไว เพียงคุณมีเวลา 10-15 นาที เจลและครีม
ผ่านการค้นคว้าเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซลลูไลท์ ไขมัน
ส่วนเกินตามร่างกาย ผิวหนังห้อยหย่อนคล้อย หลังคลอดบุตร หลังลด
น้ําหนัก ช่วยผิวแตกลายให้จางลงและเรียบเนียนขึ้น หรือรักษารูปร่าง
ให้คงเดิมเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง เพียงทาและนวดเจล
และครีมบริเวณที่ต้องการ จะได้รูปร่างและสัดส่วนที่สวยงามขึ้น
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14. หลังผ่าตัดคลอด น้ําหนักลดแต่มีปัญหาของเซลลูไลท์ หน้าท้อง
หย่อนคล้อย ผิวแตกลาย ได้ทดลองใช้ เซลลูไลท์และหน้าท้องเป็นชั้น ๆ 
หายไป ผิวและหน้าท้องเรียบเนียน รูปร่างกระชับ ผิวแตกลายจางลง
และเรียบเนียนขึ้น เนียนนุ่มยามสัมผัสสามารถกลับไปใส่เสื้อผ้าก่อน
ผ่าตัดได้
15. ชุดกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม ขนาดแก้มลดลง 0.3-1.5 
ซม. วัดความกระชับของผิวคุณได้ด้วยไม้บรรทัดนี้ใน 10 นาที
16. คืนความเต่งตึง แข็งแรงให้ผิวคุณกลับมีชีวิตชีวา ช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของเซลล์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ฟื้นฟูพร้อมปกป้องผิว
ตั้งแต่ชั้นในสุด
17. สบู่ลดฝ้า ช่วยลดสิวฝ้า ป้องกันปัญหาฝ้า กระ
18. ปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 
กลาก เกลื้อน ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง
19. สิวอักเสบยุบไปเยอะมาก สิวนี้ยุบเกือบหมดหน้าก็เรียบ
20. ลดปัญหาโรคเหงือก

21. ช่วยปรับสภาพทรวงอกคุณให้เต่งตึงขึ้น และยังช่วยเพิ่มขนาดอกให้
ใหญ่ขึ้น จนคนใกล้ชิดคุณสามารถสังเกตได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ จะ
เพิ่มขึ้น 1-2 นิ้ว และจะอยู่ตัวอย่างถาวร โดยไม่ยุบ เมื่อคุณใช้ 3 กระปุก 
รับรองผลถาวร
22. ขยายเสน่ห์ อกสวย ช่วยกระชับทรวงอกและขยายทรวงอกให้ดูอวบ
อิ่ม เต่งตึงได้รูป เปล่งปลั่ง และมีน้ํามีนวลมากขึ้น
...........
24. สบู่เพื่อผิวหน้าขาวใส ครีมทาง่ามขา รักแร้ขาว เป็นครีมที่ใช้ทา
รักแร้ ง่ามขา
25. ครีมหน้าขาวใสถาวร
26. ลดอาการสิวอักเสบ ผดผ่ืนคัน
27. สารสกัดจากส่วนรากของลิโคริช (Licorice Root Extract) สาร
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทําลายของอนุมูลอิสระที่เกิด
จากการทําลายของสภาพแวดล้อม
28. ช่วยยับยั้งกระบวนการที่ทําให้ผิวอักเสบ ช่วยกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนให้เซลล์ผิว
29. ช่วยลดไขมันใต้ชั้นผิวหนังในส่วนต่างๆของร่างกาย
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30. ผลิตภัณฑ์เพื่อการกระชับสัดส่วนพร้อมระบบป้องกัน พบว่ามี
ประสิทธิภาพสูงมากในการช่วยสลายไขมันใต้ชั้นผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว
………..
33. ออกแบบรูปร่างสวยตรงจุดกับผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วนและกระตุ้น
การ ทํางานของระบบเผาผลาญ
34. ส่วนผสมของคาเฟอีน และแอล-คานิทีนจะเร่งอัตราการเผาผลาญ
ให้ดีขึ้น กําจัดเซลลูไลท์ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ รูปร่างและสัดส่วนโดยรวมดี
ขึ้น ลดกระชับได้ด้วยตัวเอง
35. สูตรเฉพาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาต้นแขนใหญ่ไม่กระชับ เจลสูตร
เฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดต้นขาบน และสะโพก เจลสูตรเฉพาะ
สําหรับผู้ที่ต้องการลดไขมันหน้าท้อง ครีมลดเซลลูไลท์ สําหรับผู้ที่
ต้องการลดเซลลูไลทบ์ริเวณขา ต้นแขน ต้นขา สะโพก
36. ลดของเหลวสะสมที่ก่อให้เกิดถุงใต้ตา ให้ถุงใต้ตาดูเล็กลง ขจัดการ
สะสมของธาตุเหล็กที่ก่อให้เกิดรอยคล้ํา ยับยั้งเอ็นไซม์ที่เพิ่มความเข้ม
ของเมลานนิ
............

38. ลดปัญหาผมบาง ผมร่วง พอได้ใช้ 2 สัปดาห์ รากผมและผมแข็งแรง
ขึ้น ผมร่วงน้อยลง ลดไขมันอุดตันที่ทําให้รากผมตีบ ลดการสร้างน้ํามัน
สาเหตุหลักของผมร่วง เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพื่อนําสารอาหารไปเลี้ยง
เส้นผมมากขึ้น บํารุงรากผมและเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย
39. อกอึม๋ขั้นเทพ จาก CUP เล็กสู่ CUP ใหญ่ อกอ๋ึมสั่งได้ไม่ต้อง
ศัลยกรรม ขยายอกอวบอิ่มเต่งตึงแน่นเฟิร์ม ยกกระชับอกที่หย่อนคล้อย 
เพิ่มขนาดทรวงอกและปรับผิวให้ขาวใสเต่งตึงไปพร้อม ๆ กัน
40. เสน่ห์เฉพาะจุด ฟิตและอ่อนเยาว์ ช่วยฟ้ืนฟูจุดซ่อนเร้นให้เยาว์วัย 
อ่อนใส กระชับขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2554), คู่มือการตรวจสอบโฆษณา
เครื่องสําอาง (สําหรับเจ้าหน้าที)่, หน้า 11-13
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (2559), คู่มือการโฆษณาเครื่องสําอาง



8. เครื่องส าอางแสดงข้อความ
ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ว่ารักษาโรค
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ฉลากเคร่ืองส าอางมีขอ้ความ

ที่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด

ใ น ส า ร ะ ส า คัญ เ กี่ ย ว กั บ

เคร่ืองส าอาง

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558
มาตรา 22 วรรคสอง (1)

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558
มาตรา 41 วรรคสอง (3) 

ใชข้อ้ความแสดงสรรพคณุท่ีเป็น

การรกัษาโรค 

หา้มขาย

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 มาตรา 32 (3)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 67 วรรคสอง

ต้องติดตำมว่ำจะถือข้อควำมในฉลำกเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรโฆษณำหรือไม่ 

ต้องติดตำมว่ำจะเพิกถอนใบรับจดแจ้งเรื่องส ำอำงกรณี
ที่ผู้จดแจ้งได้เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกำรใช้
หรือคุณประโยชน์ของเครื่องส ำอำงเป็นยำ

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 มาตรา 37 (3)

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 84



9. เภสัชกรกับการเป็นเน็ตไอดอล
ด้านเครื่องส าอาง
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ประเด็นดา้นกฎหมาย ประเด็นด้านจรรยาบรรณ

วิชาชพี

สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
การรับรองเป็นเท็จ (ถ้าม)ี
การไม่คํานึงถึงความปลอดภัย (ถ้ามี)



10. ทิศทางของกฎหมายเกีย่วกับ
เครื่องส าอางที่ใช้สมุนไพร
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ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเป็นสมุนไพร
ใช้ส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ 
และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟัน
และเยื่อบุในช่องปาก  สําหรับมนุษย์

มีวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการทํางานของร่างกาย

ป้องกัน หรือรักษาโรค

ใช่

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ไม่ใช่ มีวัตถุประสงค์เพื่อความ
สะอาด ความสวยงาม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
ตามพระราชบัญญัติ

เครื่องสําอาง พ.ศ.2558

**รอความชัดเจนในอนาคต 
ผลิตภัณฑ์สูตรเดียวกันอาจขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเป็นผลิตภัณฑ์
ภายใต้ 2 กฎหมาย ซึ่งมีวิธีการควบคุมแตกต่างกัน
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ขอบพระคุณส าหรับการรับฟังครับ


