
    การด าเนินงานค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคในโรงพยาบาล

ภญ.ขนิษฐา  มุณแีนม 
เภสัชกรช านาญการพเิศษ
โรงพยาบาลควนเนียง





การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ

ส าคญัไฉน ??

สเตียรอยด์
ในยาแผนโบราณ

การใช้ยาชุด
ในชุมชน

อาหาร 
เคร่ืองส าอาง

เคร่ืองมือแพทย์ 
โอ้อวดสรรพคุณ

เกนิจริง

ผลติภณัฑ์สุขภาพ
แสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง

เคร่ืองส าอางผดิ
กฎหมาย



ผู้ซ้ือ  ผู้ใช้  ผู้ทีไ่ด้รับบริการ  ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผู้ประกอบการ

ผู้บริโภค คอื ใคร?



สิทธิผูบ้ริโภค5. สิทธิทีจ่ะได้รับการพจิารณา
และชดเชยความเสียหาย

1. สิทธิทีจ่ะได้รับข่าวสาร 
รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพ
ทีถู่กต้องและเพยีงพอ
เกีย่วกบัสินค้า
หรือบริการ 

2. สิทธิทีจ่ะมีอสิระ
ในการเลอืกหาสินค้า

หรือบริการ

3. สิทธิทีจ่ะได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้สินค้าหรือบริการ

4. สิทธิทีจ่ะได้รับ
ความเป็นธรรม
ในการท าสัญญา



การค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นผลิตภณัฑส์ขุภาพ

อาหาร
ยา

เคร่ืองมือแพทย์

วัตถุออกฤทธ์ิต่อจติและประสาท เคร่ืองส าอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ภายในบ้าน



การค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นบริการสขุภาพ

โรงพยาบาล(เอกชน) คลินิก ร้านยา

แลป(เอกชน) นวดเพื่อสุขภาพ สปา



ยา คอื วตัถุทีใ่ช้ในการวนิิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา ป้องกนัโรค หรือความ
เจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

       นิยามผลติภณัฑ์สุขภาพ...

อาหาร คอื วตัถุทีก่นิ ดืม่ อม เพือ่ค า้จุนชีวติ (ไม่สามารถอ้างว่า วนิิจฉัย 
บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค หรือความเจ็บป่วยได้)



    นิยามผลติภณัฑ์สุขภาพ...

เคร่ืองส าอาง คอื ของทีใ่ช้ส าหรับทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่อส่วนใดส่วน
หน่ึงของร่างกายเพือ่ความสะอาด, ความสวยงาม    (ไม่สามารถอ้างว่า วนิิจฉัย บ าบัด 
บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค หรือความเจ็บป่วยได้)



อาหาร



ชื่ออาหาร

ชื่อยี่ห้อ

เลขสารบบอาหาร

ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ ผู้น าเข้า

ปริมาณของอาหาร

ส่วนประกอบที่ส าคัญ

วันเดือนและปีที่ผลิตที่หมดอายุ

1
1

22

3

3

4
4

5

5

6

6

7

7

ฉลากอาหาร



XX-X-XXXXX-Y-YYYY

จังหวัดที่ตั้ง ของสถานที่ผลิตนัน้ๆ 
เช่น  90  หมายถึง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
สงขลา

สถานะของสถานที่ประกอบการและหน่วยงานที่อนุญาต
สถานที่นั้นๆ                                                      
เลข 1 คือสถานที่ผลิต ที่อย. อนุญาต 
เลข 2 คือสถานที่ผลิต ที่จังหวัดอนุญาต 
เลข 3 คือสถานที่น าเข้า ที่อย.อนุญาต 
เลข 4 คือสถานที่น าเข้า ที่จังหวัดอนุญาต เลขประจ าสถานที่

3 หลักแรก คือเลขสถานที่ผลิต 
หรือเลขสถานที่น าเข้าอาหารที่
ได้รับอนุญาต 
2 หลักท้าย คือป ีพ.ศ. ที่อนุญาต

หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์นั้นๆ                                          
เลข 1 คืออาหารทีผ่ลิตในประเทศไดร้บัเลขสารบบ จาก อย. 
เลข 2 คืออาหารทีผ่ลิตในประเทศไดร้บัเลขสารบบ จากจังหวัด                                          
เลข 3 คืออาหารทีส่่งออกได้รับเลขสารบบ จาก อย.                                                     
เลข 4 คืออาหารทีส่่งออกได้รับเลขสารบบ จาก อย.                                                                   
เลข 5 คือ อาหารที่ยื่นผ่านระบบ E-submission ได้รับเลขสารบบจาก อย.                                        
เลข 6 คือ อาหารที่ยื่นผ่านระบบ E-submission ได้รับเลขสารบบจากจังหวัด

เลขล าดับที่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวของสถานที่นัน้ๆ
ที่ผ่านการอนุญาต



ลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย 

เกนิจริงหรือหลอกลวง
1. สื่อสรรพคุณทางยา ช่วยบ าบัด บรรเทา รักษาหรือ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น 
“บ ารุงหัวใจ” “ลดอัตราการเกิดมะเร็ง”

ผลิตภัณฑ์อาหาร

2. สื่อสรรพคุณว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะและโครงสร้างของอวัยวะในร่างกาย 
เช่น
“ท าให้หน้าเล็ก เรียว”     “ขยายขนาดหน้าอก”    “ลดความอ้วน” 



3.สื่อสรรพคุณทางเครื่องส าอาง เช่น 
“ท าให้ผิวขาว” 
“ลดฝ้า กระ จุดด่างด า” 
“ชะลอความแก่ของเซลล์ผิว” 

4.ส่ือสรรพคุณว่ามีผลต่อการกระท าหน้าทีข่องอวยัวะและส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น 
“ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางเพศ” 

ผลติภัณฑ์อาหาร

ลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย 

เกนิจริงหรือหลอกลวง



ผลติภัณฑ์อาหาร

***การอ้างสรรพคุณทางสุขภาพของอาหาร (Health claim) 
ต้องมีงานวจิยัที่มีผลการทดลองและตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่เช่ือถือได้ 
และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย.ก่อนท าการโฆษณา

ลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกนิจริงหรือหลอกลวง



อาหาร 
    ต้องได้รับการอนุญาต เลข อนุญาต ใช้ค าว่า ฆอ.xxxx/ปีที่ได้รับอนุญาต  
เลขฆอ.มีอายุ 5 ปี (อาหารที่ได้เลขสารบบอาหาร ไม่ได้แสดงว่าสามารถโฆษณาได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา)



เลขโฆษณา

มีเลข อย. ไม่ได้หมายความว่าจะโฆษณา 
ได้เลย หากจะโฆษณาต้องขออนุญาต

โฆษณาก่อน มีเลข อย. กอ็าจโฆษณาผิดๆ



ผลิตภัณฑ์ยา



กลุ่มยาแบ่งตามการขออนุญาต

 ยาที่ไม่ต้องขออนญุาตจ าหน่าย

 ยาท่ีต้องขออนุญาตจ าหน่าย



1.1 ยาสมุนไพร

● “ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งไม่ได้ผสม 

ปรุง หรือแปรสภาพ”

 ยาสมุนไพรที่ไม่มีการแปรสภาพ

                                                                   

ยาที่ไม่ต้องขออนุญาตจ าหน่าย





1.2 ยาสามญัประจ าบ้าน

      “ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณทีรั่ฐมนตรีประกาศ เป็นยาสามญัประจ าบ้าน”

เป็นยาทีม่วีธีิการใช้ไม่เส่ียงต่ออนัตรายมาก  ใช้บ าบัดรักษา 

 อาการเจ็บป่วยเลก็ๆน้อยๆ เช่นปวดหัว ปวดท้อง ท้องเสีย



    - ยาพาราเซตามอล  ขนาดบรรจุ 4 หรือ  10  เม็ด  

     -ยาลดน ้ามูก  CPM  ขนาด  2  มก.ขนาด 4 หรือ  10  เม็ด  

     -ยาธาตุน ้าแดง 

     -ยาธาตุน ้าขาว  

     -ยาแก้ไอน ้าด า  ขนาดบรรจุ 60 ซีซี 

     -มหาหิงส์  ยาแสงหมึก  ยาเขียวหอม (ตามประกาศฯ)

ฉลากต้องระบุข้อความ “ยาสามัญประจ าบ้าน” 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/picture\2911255291714.jpg&imgrefurl=http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/question.asp?page=2&id=41200&usg=__7MZLReQunONG8sb3ZOelNMSX6N0=&h=600&w=800&sz=48&hl=th&start=11&itbs=1&tbnid=UtnVj-bknz__jM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.shop2thai.com/shop/nutchanat/images/product/7353ef451542cfcb5d36bf7fa6a3ea11.jpg&imgrefurl=http://www.shop2thai.com/shopcore/product.php?shop_id=700&product_id=3836&catalog_id=1494&usg=__EBVXLPMQt9PMToq5_DtoWor-hVA=&h=289&w=235&sz=19&hl=th&start=11&itbs=1&tbnid=_K7DKLQgdQ7_qM:&tbnh=115&tbnw=94&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1


ยาสามัญประจ าบ้าน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.birdslover.com/board_talklovebirds/imgboard/talklovebirds-11-44-19-NP1060197.jpg&imgrefurl=http://www.birdslover.com/vboard_talklovebirds/board.php?id=821&use_file=view&usg=__eKIU4ri1b_WHypOkZ8S8e1Xc60k=&h=512&w=340&sz=55&hl=th&start=2&itbs=1&tbnid=IgXi1tkLdUxtlM:&tbnh=131&tbnw=87&prev=/images?q=%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1


ยาสามัญประจ าบ้าน



ยาที่ต้องขออนุญาตจ าหน่าย

ยาแผนปัจจบุัน ยาแผนโบราณ

ยาอันตราย
      ยาควบคมุพิเศษ

    ยาใช้ภายนอก
    ยาใช้เฉพาะที่
    ยาบรรจุเสร็จ



ยาแผนปัจจุบัน





แผนโบราณ
หากไม่มีข้อความ “ยาสามญัประจ าบ้าน” 
กต้็องขายในร้านยาเท่านัน้



● 1.ชื่อยา เช่น 
เช่น นูตา ดากา  บวดหาย

● 2.เลขที่หรือรหัสใบส าคญัการขึ้นทะเบียนต ารับยา

• Reg.No………… 

• เลขทะเบียนที่.......................

• ทะเบียนยา.................... 
● 3.ปริมาณของยาที่บรรจุ

• ขนาดบรรจุ 10 เม็ด

• ขนาดบรรจุ ซองละ 15 กรัม

• ขนาดบรรจุ  60 ซีซี

ฉลากยา



4.ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธ์ิ อนัเป็น
ส่วนประกอบส าคญัของยา

„ Paracetamol 500 mg.
„ Amoxycillin   250 mg

5.เลขทีห่รืออกัษรแสดงคร้ังทีผ่ลติยา
„ Lot No……
„ Batch No…                ตามด้วยตวัเลขแสดงคร้ังที่ผลติ
„ L , C , L/C , B/C   



6.ช่ือและที่ตั้งของผู้ผลติยา
บ.ฟาร์มา เลขที่45 ถ.สุขด ีอ.เมอืง จ.นนทบุรี

7.วนัเดือนปีทีผ่ลติยา
Mfd……….     แล้วตามด้วย วนัเดอืนปีทีผ่ลติ 

Mfg date….
หากยาน้ัน ผลิตมานานเกนิ 5 ปี กไ็ม่ควรน ามารับประทาน 

8.ค าว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใช้ภายนอก” 
หรือ “ยาใช้ เฉพาะที่ ”  แล้วแต่กรณี   ด้วยอักษรสีแดง          
เห็นได้ชัดเจน



● 9. ค าว่า “ยาสามญัประจ าบา้น” กรณีท่ีเป็นยาสามญั

ประจ าบา้น

● 10. ค าว่า “ยาส าหรบัสัตว”์ กรณีท่ีเป็นยาส าหรบัสตัว์
● 11. ค าว่า “ยาส้ินอายุ” และแสดงวนัเดือนปีท่ียาส้ินอายุ
● Exp.Date………
● ซ่ึงย่อมาจาก Expiration Date แลว้ตามดว้ยวนัเดือนปี 

ท่ียานัน้หมดอายุ



12. ค าเตือน (ถา้มี) เช่น
„ ไม่ควรใชย้าน้ีในหญงิมคีรรภ์

„ หา้มใชย้าน้ีตดิตอ่กนันานเกนิ 3 วนั
„ หา้มใชย้านีในเดก็ทีม่อีายุต า่กว่า 6 ปี





● ยาทุกรายการที่ได้รับอนุญาตต้องแสดงเลขทะเบียนต ารบั

ยา 

● ประกอบด้วย กลุ่มตัวเลข และ ตวัอักษร 4 กลุ่ม

● (1)   (2)       (3)         (4)

● 1  A  0024  52

● G  0139  50

เลขทะเบียนต ารับยา



● มีความหมายดังนี้

●     กลุ่มที่ 1   เลข 1 = ยาเดี่ยว

                    เลข 2 = ยาผสม 



● กลุ่มที่ 2 A = ผลิต

● B = แบ่งบรรจุ     ยามนุษย์

● C = น าเข้า

● D = ผลิต             แผนปัจจุบัน

● E = แบ่งบรรจุ       ยาสัตว์

● F = น าเข้า
• G = ผลิต

• H = แบ่งบรรจุ     ยามนุษย์

• K = น าเข้า   แผนโบราณ

• L = ผลิต

• M = แบ่งบรรจุ      ยาสัตว์

• N = น าเข้า



● กลุ่มที่ 3     ตัวเลข 4 หน่วย                                                        

●                   แสดงล าดบัที่ยาได้รับเลขทะเบียนต ารับยา

● กลุ่มที่ 4     ตัวเลข 2 หน่วย 

●                   แสดงป ีพ.ศ.ที่ยานั้นไดร้ับเลขทะเบียนต ารับยา

=สูตรยาเดี่ยว   ยาแผนปัจจุบันผลิตในประเทศ                                     
ได้เลขทะเบียนต ารับยาล าดับที่ 24   ของปี พ.ศ.2555

=สูตรยาผสม ยาแผนโบราณผลิตในประเทศ                                          
ได้เลขทะเบียนต ารับยาล าดับที่ 139   ของปี พ.ศ.2559

1 A 0024 55

G 0139 59



ทะเบียนยาเลขที่ 1 A 0024 52  

Reg.no. 1 A 0024 52 

ทะเบียนยาเลขที่ พท.ภ.902516 

Reg.no. 1 A 0024 52 

ทะเบียนยาเลขที่ บภ.902516 

ตัวอย่างที่
ถูก

ตัวอย่างที่ผิด



ลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกินจริงหรือหลอกลวง

ผลิตภัณฑ์ยา 1.ข้อความที่แสดงสรรพคณุยาว่าบ าบัด บรรเทา รักษาโรคที่
รัฐมนตรีฯ สธ. ประกาศห้ามโฆษณา เช่น 
“รักษามะเรง็” “ต้านวัณโรค” 
“อัมพาตหายได”้ “รักษาเบาหวาน” 
“เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค” “บ ารุงตับ ไต ม้าม” 

2.ข้อความโอ้อวดสรรพคณุยาว่า....สามารถบ าบัด บรรเทา รักษา ได้อย่างศักดิส์ิทธิ์หรือ
หายขาด หรือถ้อยค าอื่นใดในท านองเดียวกัน เช่น 

มหัศจรรย์  ยอดเยี่ยม วิเศษ พิเศษ ดีที่สดุ ดีเยี่ยม เหนือกว่าใคร ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง 
ไม่มีอันตราย ไร้สารตกค้าง ปลอดสารพิษ ไม่มีโยโย่เอฟเฟ็ค หายขาด หายทันที 



3.ข้อความลักษณะเป็นเท็จหรือเกินความจริง เช่น รักษาเอดส์  ช่วยระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น  บ ารุงความดันโลหิต  รักษาโรคเก๊า  รักษาต่อม
ลูกหมากโต-อักเสบ  

“ควบคุมไขมันและน ้าตาลในเลือด”  
“ภาวะมีบุตรยาก  รักษาโรคภายในสตร”ี  
“บ ารุงใหฟ้ิต”  “ระงับกลิ่น แฟนติดใจ” 
“อกฟู รูฟิต” “อกสวยเด้งทนัใจ” 

ลักษณะโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกนิจริงหรือหลอกลวง

ผลิตภัณฑ์ยา



ผลิตภัณฑ์ยา
4.ข้อความอวดอ้างเป็นยาท าแท้งหรือขับระดูอยา่งแรง เช่น  
“ยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์”  
“รับปรึกษาการตั้งครรภ์ส าหรับผู้ไม่พร้อมมีบุตร”

5.ข้อความอวดอ้างเป็นยาบ ารุงกาม  เช่น  
“คืนความหนุ่ม แข็งจริง อึดจริง” 
“เรียกความฟติ พิชิตมังกรหลับ” 
“ปลุกให้คืนชพี ฟิตปั๋งเหมือนมังกรสู้ฟัด” 
“ยาเพิ่มขนาดและสมรรถภาพชาย” 

ลักษณะโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกินจริงหรือหลอกลวง



6.ข้อความโฆษณายาคุมก าเนิด เช่น  
“เป็นยาคุมก าเนิดตัวเดียวทีม่ีฮอร์โมนเอสโตรเจนต ่าสุด”  
“ช่วยลดการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว” 
“มีฤทธิ์ในการคุมก าเนิดสงูสุด” 
“ลดสิว ผิวมัน ขนดก” 

ผลติภัณฑ์ยา

7.ข้อความรับรองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น เช่น 
“อย. รับรอง” “ปลอดภัยเพราะผ่าน อย.” “ดีจริงท้าใหล้อง”
“การันตีโดยแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ ปลอดภัย 100% เห็นผลภายใน 7 วัน” 
“ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คุณภาพดีที่สุดของประเทศ.....” 

ลักษณะโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกินจริงหรือหลอกลวง



เลขโฆษณายา
ยา โฆษณาต้องได้รับการอนุญาต เลข อนุญาต ใช้ค าว่า ฆท.xxxx/ปีที่ได้รับอนุญาต  
เลข ฆท.มีอายุ 5 ปี (แตย่ามีเลขโฆษณาอีกแบบหนึ่ง คือ ฆศ.ซึ่งการโฆษณานี้สามารถ
โฆษณาได้เฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น) 



เลขโฆษณา



หมายเลขก ากบัผลติภณัฑ์สุขภาพ
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ยากลุ่มเส่ียง

ยาปฏิชีวนะเหลือใช้

ยาสเตียรอยด์

ยาชดุ



ยาปฏิชีวนะเป็น “ยาอนัตราย”
ความหมายที่ 1:
ยาปฏิชีวนะเป็นยา
อนัตราย
ตาม พรบ. ยา 

49

ยาปฏิชีวนะเหลือใช้



ความหมายที ่2: อนัตรายจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใช้
ยาปฏิชีวนะพร ่าเพร่ือ

● แพ้ยา
● อาการข้างเคยีงจากการใช้ยา
● เช้ือดือ้ยา

50

ยาปฏิชีวนะเป็น “ยาอนัตราย”



       
          ความผดิปกตขิองร่างกายที่มีต่อยาทีใ่ช้ เกดิขึน้กบับางคนที่มรีะบบ
ภูมิคุ้มกนัของร่างกายไวต่อยามากกว่าปกติ คล้ายกบัผู้ทีแ่พ้กุ้ง ปู  อาการแพ้ยา
แตกต่างกนัแล้วแต่บุคคล

การแพ้ยาและแพ้ยาซ ้า

  ไม่รุนแรง : ผืน่แดงทีผ่วิหนัง ปากบวม ตาบวม  
  ทีรุ่นแรง : เป็นผืน่พพุอง ผวิหนงัหลุดลอก 

กนิมาก เส่ียงมาก



           การลดลงของประสิทธิภาพยา  เช้ือสามารถทนต่อการ
ท าลายด้วยยา ท าให้โรคที่เคยใช้ยาตัวเดมิรักษา จะไม่หาย และเมื่อ
เกดิการดือ้ของเช้ือต่อยาชนิดหน่ึง มกัจะมกีารดือ้ต่อยาหลายๆ กลุ่ม
ตามมา ท าให้มียาทีจ่ะให้เลอืกใช้น้อยมาก หรืออาจไม่มียาใดรักษา
ได้ในทีสุ่ด

การดือ้ยา





ยาสเตียรอยด์

สเตียรอยด์สังเคราะห์เป็นสารทีม่ีผลต่อระบบต่างๆใน
ร่างกายทุกระบบ ดงัน้ันการใช้ยาสเตียรอยด์อย่างไม่
ถูกต้อง อาจน าไปสู่อนัตราย



                            ภาวะซ่ึงมีผลเสียจากการใช้ยาในขนาดปกติ
เช่น ถ้ากนิหรือฉีดยาสเตียรอยด์ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จะก่อให้เกดิ
ผลเสียทีรุ่นแรง ได้แก่

     - ติดเช้ือโรค (ยากดการท างานของภูมิคุ้มกนัในร่างกาย) 
     - เบาหวาน (ยาท าให้น า้ตาลในเลอืดสูง) 

2. อาการไม่พงึประสงค์



   - บวมและความดนัโลหิตสูง(ยาท าให้ขบัน า้ลดลง แต่เพิม่การสะสม
ไขมันทีห่น้า หลงัและท้อง) 

     - กระดูกพรุน (ยารบกวนสมดุลการสร้างกระดูก) 
     - เป็นแผลในทางเดนิอาหาร ผวิหนังเห่ียวย่นและบาง 
       ตาเป็นต้อ



เคร่ืองส าอาง



เครื่องส าอาง คือ ของที่ใช้ส าหรับทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายเพื่อความสะอาด, ความสวยงาม    (ไม่สามารถอ้างว่า วินิจฉัย บ าบัด บรรเทา 
รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้) 
                    **ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้โดยวิธีการฉีด ไม่ใช่เครื่องส าอาง***

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เครื่องส าอางทุกชนิดเป็นเครื่องส าอางควบคุม

ต้องมาจดแจ้งภายในวันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2553





โฆษณา
ถกูต้อง???



การโฆษณาเคร่ืองส าอางจะต้องไม่ใช้ข้อความดงัต่อไปนี้

(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญ

 (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
       ให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม



ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
1.แสดงสรรพคุณทางยา  เช่น  “รักษาสิวโดยไม่ต้องทานยา” 
“บรรเทาอาการระคายเคือง” “ลดปญัหาโรคเหงือก” 
“ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กลากเกลื้อน”   “ลดการอักเสบของผิวหนัง” 

2.ท าให้เข้าใจว่ามีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย เช่น 
“ลดเซลลูไลซ์ บริเวณขา สะโพก ต้นแขน ต้นขา” 
“ขยายทรวงอก”   “กระชับช่องคลอด” 
“ท าให้โครงหน้ายกกระชับ”   “ปรับรูปหน้าเรียวเล็ก ขนาดแก้มลดลง” 

ลักษณะโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกินจริงหรือหลอกลวง



3.ท าให้เข้าใจว่ามีผลต่อการท าหน้าที่ใดๆของร่างกาย  เช่น  
“ช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตในชั้นผิว”  
“ต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ”   “ยับยั้งการเกิดแผลเป็น” 
“กระตุ้นการเพิ่มจ านวนเซลล์อย่างรวดเร็ว” 
“ยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมและการสร้างผมใหม่” 
“กระตุ้นการท างานของระบบฮอร์โมนในร่างกาย” 
“ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิว” 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

ลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

เกินจริงหรือหลอกลวง



อันตรายจากเครื่องส าอางที่ผสมสารห้ามใช้
สารปรอทแอมโมเนีย

ท าให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด า ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอทท าให้ทางเดิน
ปัสสาวะและไตอักเสบ

ไฮโดรควิโนน

ท าให้เกิดการแพ้ระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าด า เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย

กรดวิตามินเอ

ใช้แลว้หน้าแดงระคายเคือง แสบร้อนรุนแรง ผิวหนังอักเสบ ผิวหน้าลอก และอาจเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

สเตียรอยด์ ผิวแตกลายถาวร รักษาไม่หาย



คาถา 4 ไม่  
ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ

คาถา 4 ไม่  



1 • ไม่มีฉลากภาษาไทย 

2 • ไม่ขออนุญาตกับ อย. 

3 • ไม่แสดงชื่อท่ีตั้งผู้ผลิต

4 •  ไม่บอกความจริงผู้บริโภคหรือโอ้อวดสรรพคณุเกินจริง

คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ



คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ

1 • ไม่มฉีลากภาษาไทย 



ยา :  ต้องมีทะเบียนยา  
2 • ไม่ขออนุญาตกบั อย. 

คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ



อาหาร : ต้องมีเลขสารบบอาหาร 13 หลกั

XX-X-XXXXX-Y-YYYY

จังหวดัทีต่ั้งของสถานท่ี
ประกอบการนั้นๆ

สถานะของสถานทีป่ระกอบการและหน่วยงานท่ี
อนุญาตสถานท่ีนั้นๆ

เลขประจ าสถานที่

หน่วยงานทีอ่นุญาต
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ

เลขล าดับทีผ่ลติภัณฑ์ดงักล่าวของ
สถานท่ีนั้นๆท่ีผา่นการอนุญาต

2 • ไม่ขออนุญาตกบั อย. (ต่อ) 

คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ



เคร่ืองส าอาง : ต้องมีเลขจดแจ้งเคร่ืองส าอาง 10 หลกั

XX-X-YYYYYYY

จังหวดัทีต่ั้งของสถานท่ี
ประกอบการนั้นๆ

ปีทีผ่ลติภัณฑ์ได้รับจดแจ้ง

สถานะของผลติภัณฑ์
1 คอื ผลติ
2 คอื น าเข้า

เลขล าดับทีผ่ลติภัณฑ์ดงักล่าวท่ี
ไดรั้บการจดแจง้ในปีนั้นๆ

เลขจดแจ้งเคร่ืองส าอางควบคุม   90-1-5500033

2 • ไม่ขออนุญาตกบั อย. (ต่อ) 

คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ



2 • ไม่ขออนุญาตกบั อย. (ต่อ) 

คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ



3 • ไม่แสดงช่ือทีต่ั้งผู้ผลติ

คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ



คาถา 4 ไม่  ก่อนเลอืกซ้ือเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ

4 •  ไม่บอกความจริงผู้บริโภคหรือโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริง









การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ของตนเอง










