เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๘๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอล
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์แต่งผมชนิดแอโรซอล
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสําอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผม
ชนิดแอโรซอล มาตรฐานเลขที่ มอก. 294 - 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๒
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสําอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอล ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๒๒ และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์แต่งผม
ชนิดแอโรซอล มาตรฐานเลขที่ มอก. 294 - 2559 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ผลิตภัณฑแตงผมชนิดแอโรซอล
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ครอบคลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ต ง ผมชนิ ด แอโรซอลที่ ใ ช พ อลิ เ มอร ร ว ม
(copolymers) เปนสารทําใหเสนผมที่แตงไวอยูทรงคงรูปเทานั้น

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3
2.4

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตาม มอก. 152 และดังตอไปนี้
ผลิตภัณฑแตงผมชนิดแอโรซอล (aerosol hairspray) ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ผลิตภัณฑแตงผม”
หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีสิ่งปรุงสําเร็จเขมขนในสภาวะของเหลว บรรจุในภาชนะที่มีแกสหรือแกสเหลว
(liquefied gas) ภายใตความดัน เปนสารขับดัน (propellant) ทําใหมีกําลังฉีดพนสิ่งปรุงสําเร็จนี้ออกมาเปน
ละอองเล็ก ๆ ลงบนเสนผมเพื่อยึดใหคงรูปชั่วคราว และ เคลือบเสนผมใหมีสีตามตองการดวยก็ได
สารขับดัน (propellant) หมายถึง สารที่เปนตัวชวยใหมีกําลังฉีดพน อาจเปนแกสหรือแกสเหลว โดยทั่วไป
เปนสารประเภทอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน เชน โพรเพน ไอโซบิวเทน และนอรแมลบิวเทน
สิ่งปรุงสําเร็จเขมขน (concentrate preparation) หมายถึง สวนประกอบของผลิตภัณฑแตงผมที่ไมรวมสารขับ
ดัน
ปริมาณสุทธิ หมายถึง ปริมาณของสิ่งปรุงสําเร็จเขมขนที่บรรจุในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตงผมแตละหนวย

3. สวนประกอบ
3.1 สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก สิ่งปรุงสําเร็จเขมขน และสารขับดัน ทั้งนี้สารที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตตอง
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 การระคายเคืองตอผิวหนัง
ดัชนีการระคายเคืองตอผิวหนังตองไมเกิน 1
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.3
4.2 คุณลักษณะเฉพาะ
4.2.1 คุณลักษณะทางเคมี
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
-1-
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมี
(ขอ 4.2.1)
รายการที่

คุณลักษณะ

เกณฑกําหนด

1
2

เมทานอล
ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร หรือสารที่สลายใหไวนิลคลอไรดโมโน
เมอร
ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)
ตองไมมีสวนผสมของสารตอไปนี้ แตหากมีปนเปอน ตองไมเกิน
เกณฑที่กําหนด ดังนี้
- ตะกัว่ และสารประกอบของตะกัว่ (คํานวณเปน Pb) mg/kg ไมเกิน
- สารหนูและสารประกอบของสารหนู (คํานวณ เปน As) mg/kg ไมเกิน
- ปรอทและสารประกอบของปรอท (คํานวณเปน Hg) mg/kg ไมเกิน
- แคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม (คํานวณเปน Cd) mg/kg
ไมเกิน
คลอโรฟลูออโรคารบอน

ตองไมพบ
ตองไมพบ

3
4

5

ตองไมพบ

วิธี
ทดสอบ
ขอ 8.4
ขอ 8.5
ขอ 8.5
ขอ 8.6

20
5
1
3
ตองไมพบ

ขอ 8.7

4.2.2 คุณลักษณะในการใชงาน
ตองทําใหเสนผมที่แตงไวอยูทรงคงรูปโดยพิจารณาเอกสารสวนผสมวาตองมีพอลิเมอรรวม ไมนอยกวา
2% เศษสวนโดยมวล ของสิ่งปรุงสําเร็จเขมขน เปนสารที่ทําใหเสนผมที่แตงไวอยูทรงคงรูป
การตรวจสอบใหทําโดยการดูเอกสารสูตรสวนผสม
4.2.3 ความสามารถในการฉีดพน
ตองสามารถฉีดพนไดจนหมด แตหากเหลือผลิตภัณฑแตงผมคางอยูในภาชนะบรรจุตองไมเกิน 2%
เศษสวนโดยมวล ของผลิตภัณฑแตงผม
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.8
4.2.4 การรั่วซึม (leakage) ของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตงผมตองไมรั่วซึม
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.9
4.2.5 ความดันเกจภายในภาชนะบรรจุ
ความดันภายในภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑแตงผม ตองไมเกิน 5.5 × 105 Pa ที่อุณหภูมิ 54 °C
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.10
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5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุผลิตภัณฑแตงผมในภาชนะบรรจุที่ไมทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑแตงผม และไมเปนอันตรายตอผูใช
ใหผูทําแสดงเอกสารวิธีทดสอบความเขากันไดระหวางผลิตภัณฑแตงผมกับภาชนะบรรจุ รวมทั้งผลการ
ทดสอบ
5.2 ปริมาณสุทธิตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 152 ขอ 8.5

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตงผมทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดชัดเจน และอานไดงาย
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นทีส่ ื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชื่อและชื่อทางการคาของผลิตภัณฑแตงผมซึ่งตองมีขนาดใหญกวาขอความอื่น
(3) ปริมาณสุทธิ เปนกรัมหรือลูกบาศกเซนติเมตร
(4) ชื่อของสารทุกชนิดที่ใชเปนสวนผสมในการผลิต ตองเปนชื่อตามตําราที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด และตองเรียงลําดับตามปริมาณของสารจากมากไปหานอย
(5) เดือน ป หรือ ป เดือนที่ทํา
(6) เดื อ น ป หรื อ ป เดื อ นที่ ห มดอายุ กรณี ที่ มี อ ายุ ก ารใช ง านน อ ยกว า 30 เดื อ น หรื อ ข อ ความอื่ น ที่ มี
ความหมายในทํานองเดียวกัน
(7) รหัสรุนที่ทํา
(8) วิธีใช (ดูภาคผนวก ข.)
(9) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(10) คําเตือนเกีย่ วกับอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ตออนามัยบุคคลตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (ดูภาคผนวก ค.)
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขา งตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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8. การทดสอบ
8.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา กรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนด
ในมาตรฐานนี้
8.2 การเตรียมตัวอยาง
8.2.1 นําตัวอยางผลิตภัณฑแตงผมเขาชองแชแข็งของตูเย็นที่มีอุณหภูมิไมเกิน –5 °C เปนเวลาไมนอยกวา 2 h
8.2.2 นําออกจากตูเย็น วางภาชนะบรรจุในแนวตั้ง เจาะรูขนาดไมเกิน 1 mm ดวยเข็มที่ดานบนของภาชนะ
บรรจุเพื่อไลสารขับดันออก ปลอยใหสารขับดันรั่วออกเปนเวลา 10 min ใชที่เปดกระปองเปดฝา
กระปองออก ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง นําตัวอยางออกจากภาชนะบรรจุเพื่อใชในการทดสอบ
8.3 การทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนัง
8.3.1 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชตวั อยางโดยตรงตามขอ 8.2
8.3.2 วิธีทดสอบ
ใหปฏิบัติตาม มอก. 152 ขอ 8.2
8.4 การทดสอบเมทานอล
8.4.1 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชตวั อยางโดยตรงตามขอ 8.2
8.4.2 วิธีทดสอบ
ใหทดสอบโดยใชวิธีแกสโครมาโทกราฟ
8.5 การทดสอบไวนิลคลอไรดโมโนเมอร หรือสารที่สลายใหไวนิลคลอไรดโมโนเมอร และไดคลอโรมีเทน
ใหทดสอบในสวนของสารขับดันโดยใชวิธีแกสโครมาโทกราฟ หรือวิธีแกสโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโทร
เมตรี
8.6 การทดสอบตะกัว่ สารหนู ปรอท และแคดเมียม
8.6.1 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชตวั อยางโดยตรงตามขอ 8.2
8.6.2 วิธีทดสอบ
ใหปฏิบัติตาม ACM 05 (ACM THA 05)
8.7 การทดสอบคลอโรฟลูออโรคารบอน
ใหทดสอบในสวนของสารขับดันโดยใชวธิ ีแกสโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโทรเมตรี
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8.8 การทดสอบความสามารถในการฉีดพน
8.8.1 เครื่องมือ
เครื่องชั่งละเอียด 0.01 g
8.8.2 วิธีทดสอบ
8.8.2.1 ชั่งมวลของผลิตภัณฑแตงผมตัวอยางรวมภาชนะบรรจุเปน
8.8.2.2 พนผลิตภัณฑแตงผมออกจากภาชนะบรรจุจนพนไมออกหรือพนไมได ชั่งมวลเปน นําเขาชอง
แชแข็งของตูเย็นที่มีอุณหภูมิไมเกิน –5 ºC เปนเวลาไมนอยกวา 1 h
8.8.2.3 นําออกจากตูเย็นไลสารขับดันออกโดยวางภาชนะบรรจุในแนวตั้ง เจาะรูขนาดไมเกิน 1 mm ดวยเข็ม
ที่ดานบนของภาชนะบรรจุ ปลอยใหสารขับดันรั่วออกเปนเวลา 10 min ขยายรูเจาะใหกวางขึ้น ตัด
สวนบนของภาชนะบรรจุ เทสวนที่เหลือในภาชนะบรรจุออก ลางภาชนะบรรจุทั้ง 2 สวน ใหสะอาด
ดวยแอซีโทน ปลอยใหแหงเปนเวลาไมนอยกวา 2 h ชั่งมวลของภาชนะบรรจุเปลาทั้ง 2 สวน เปน
8.8.3 วิธีคํานวณ
คํานวณผลิตภัณฑแตงผมที่คางในภาชนะบรรจุ ดังนี้

A

100

เมื่อ A

คือ ผลิตภัณฑแตงผมที่คางในภาชนะบรรจุ เปนรอยละ เศษสวนโดยมวล
คือ มวลของผลิตภัณฑแตงผมตัวอยางพรอมภาชนะบรรจุ เปนกรัม
คือ มวลของผลิตภัณฑแตงผมตัวอยางที่คางอยูพรอมภาชนะบรรจุ เปนกรัม
คือ มวลของภาชนะบรรจุเปลาทั้งสองสวน เปนกรัม
8.9 การทดสอบการรั่วซึมของภาชนะบรรจุ
8.9.1 เครื่องมือ
อางน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (54.0 ± 1.0) °C
8.9.2 วิธีทดสอบ
นําผลิตภัณฑแตงผมตัวอยางไปแชในอางน้ําโดยใหระดับน้ําทวมภาชนะบรรจุเปนเวลา 15 min สังเกต
รอยรั่ว จากฟองอากาศที่เกิดขึ้น
8.10 การทดสอบความดันภายในภาชนะบรรจุ
8.10.1 เครื่องมือ
8.10.1.1 มาตรวัดความดัน (pressure guage) ที่มีหัวตอกับวาลวภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตงผม
8.10.1.2 อางน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (54.0 ± 1.0) °C
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8.10.2 วิธีทดสอบ
นําผลิตภัณฑแตงผมตัวอยางที่ผานการทดสอบการรั่วซึมของภาชนะบรรจุและไมรั่วซึมมาเขยาเปนเวลา
5 s แลวแชลงในอางน้ํา โดยใหระดับน้ําอยูเสมอกับภาชนะบรรจุ และไมทวมวาลว วัดความดันครั้งเดียว
ดวยมาตรวัดความดันจนไดความดันคงที่ บันทึกคาความดันที่คงที่
8.10.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาความดันภายในคงที่ของภาชนะบรรจุทุกหนวย
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 7.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑแตงผมที่ทําขึ้นแตละรอบการผลิตเดียวกัน มีคุณลักษณะและคุณภาพที่
สม่ําเสมอกันตลอด
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดในตารางที่
ก.1 จึงจะถือวาผลิตภัณฑแตงผมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 3 200
3 201 ถึง 35 000
35 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
8
13
20
32

เลขจํานวนทีย่ อมรับ
1
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนัง
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ ใชทดสอบการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 จึงจะถือวาผลิตภัณฑแตงผมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมีรายการที่ 1 และรายการที่ 4
ก.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยภาชนะบรรจุ และนําตัวอยางมา
รวมกันใหไดน้ําหนักไมนอยกวา 30 g
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.1 รายการที่ 1 และรายการที่ 4 ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑแตง
ผมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

-7-

มอก. 294–2559
ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมีรายการที่ 2 รายการที่ 3 และ
รายการที่ 5
ก.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 1 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.4.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.1 รายการที่ 2 รายการที่ 3 และรายการที่ 5 ทุกรายการ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑแตงผมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความสามารถในการฉีดพน และการรั่วซึมของ
ภาชนะบรรจุ
ก.2.5.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 6 หนวยภาชนะบรรจุ ใชทดสอบความสามารถใน
การฉีดพน และการรั่วซึมของภาชนะบรรจุ รายการละ 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.5.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑแตงผม
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.6 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความดันภายในภาชนะบรรจุ
ก.2.6.1 ใหใชตวั อยางที่ผานเกณฑการทดสอบการรั่วซึมของภาชนะบรรจุ จํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.6.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.5 จึงจะถือวาผลิตภัณฑแตงผมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
ผลิตภัณฑแตงผมตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 ขอ ก.2.4.2 ขอ ก.2.5.2 และขอ
ก.2.6.2 ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑแตงผมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
วิธีใช
(ขอ 6.1(8))
ข.1 ที่ภาชนะบรรจุอยางนอยใหมีขอความหรือมีรูปภาพประกอบดวยก็ไดแสดงความหมายตอไปนี้
ข.1.1 เขยากระปองกอนใช
ข.1.2 ฉีดผลิตภัณฑแตงผมหางจากเสนผมประมาณ 30 cm
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ภาคผนวก ค
คําเตือน
(ขอ 6.1 (10)
ค.1 ที่ภาชนะบรรจุอยางนอยใหมีขอความแสดงคําเตือนที่มคี วามหมายตอไปนี้
ค.1.1 อยาใหเขาตา หากเขาตาใหลางออกดวยน้าํ สะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา
ค.1.2 หามฉีดผลิตภัณฑแตงผมใกลเปลวไฟ
ค.1.3 หามเก็บในอุณหภูมิสูงกวา 50 °C
ค.1.4 เก็บใหพนมือเด็ก
ค.1.5 หามเจาะกระปองหรือโยนเขากองไฟหรือเตาเผา”
_____________________________
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