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 สวสัดคีรบั ขอตอ้นรบัเพ่ือน ๆ  ชาว อย.น้อย 
เข้าสู่ เทศกาลแห่งความสุข “ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่” วัน เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
เผลอแพล๊บ เดียวก็จะเริ่มต้นปี ใหม่ พ.ศ. 
2558 กันแล้ว เมื่อเทศกาลแห่งความสุขมาถึง 
เพ่ือน ๆ  ชาว อย.น้อย คงมงีานเลีย้งฉลองกับครอบครวั หรอืกับกลุม่เพ่ือน ๆ   
กันมากมาย อย่าเที่ยวเล่น หรือฉลองจนลืมทบทวนบทเรียนกันนะครับ
 เริ่มต้นปีใหม่ด้วยข่าวสารดี ๆ  ด้วยคอลัมน์ “อัพเดท อินเทรนด์” 
ที่จะมาอัพเดทข่าวสารให้เพื่อน ๆ  ชาว อย.น้อย ได้ทราบกัน จะเป็นเรื่อง
อะไรนั้น ติดตามกันในคอลัมน์ได้เลยนะครับ สำาหรับคอลัมน์ “อย.น้อย 
กระจายข่าว” ในฉบับน้ีขอเสนอกิจกรรมสำาคัญกิจกรรมหน่ึงที่จัดเป็น
ประจำากันทุกปีคือ การประชมุครแูกนนำา อย.น้อย ระดับประเทศครับ 
คร้ังน้ีเป็นการประชุมคร้ังที่ 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ซึง่มคีวามพิเศษเพราะเป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการครูแกนนำา 
อย.น้อย ทั่วประเทศกับครูแกนนำา อย.น้อย ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร
เป็นครั้งแรก ส่วนคอลัมน์ “ดาวเด่น อย.น้อย” มีความพิเศษไม่แพ้กัน 
จะขอแนะนำาเพ่ือน ๆ ชาว อย.น้อย ให้รู้จักกับครูแกนนำา อย.น้อย  
คนสำาคัญเป็นพิเศษ จะเป็นใครนั้น ต้องติดตามกันในเล่มนะครับ
 สุดท้ายนี ้ ขออวยพรให้เพื่อน ๆ ชาว อย.น้อย ทุกคน มีสุขภาพ 
แข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความสุข
ตลอดปี 2558 นะครับ

ภก.วีระชัย นลวชัย
ผู้อำ นวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อัพเดท อินเทรนด์

 สวัสดีจ้า...เพื่อน ๆ ชาว อย.น้อย ทุกคน พบกันอีกแล้วในคอลัมน์ “อัพเดท อินเทรนด์” วันนี้จะพา
เพื่อน ๆ ไปอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง เพื่อให้เพื่อน ๆ รู้เท่าทัน เล่ห์เหลี่ยม
การโฆษณาและไม่หลงเชื่อโฆษณาที่โม้เกินจริง
 เร่ิมอัพเดท ข่าวเร่ืองแรก เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันในสังคมเป็นจำานวนมาก เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหาร ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถรักษาโรคได้  
ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ ใช่ยา ไม่สามารถรักษาโรคได้ ซึ่งใน
ป ัจจุบันการโฆษณาผลิตภัณฑ ์สุขภาพต ่าง ๆ มีหลากหลายช ่องทาง  
ไม่ว่าจะเป็นขายตรง, เว็บไซด์, เคเบิ้ลทีวี, นิตยสาร ฯลฯ ทำาให้ผู้บริโภคเกิด 
ความเข้าใจผิด สับสน โดยเฉพาะการจงใจกล่าวอ้างถึงสรรพคุณที่เกินจริง เช่น 
ช่วยลดนำ้าหนัก ทำาให้ผิวขาวใส หุ่นเฟิร์มกระชับ เพื่อน ๆ อย่าได้หลงเชื่อเป็น 
อันขาดนะคะ เพราะผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเหล่าน้ัน อาจเป็นอันตราย 
ต่อร่างกาย และอาจเกิดผลข้างคียงอย่างที่คาดไม่ถึง ทำาให้สูญเสียเงินและเสียเวลา
ในการรักษาที่ถูกต้อง และอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาต
ให้โฆษณาจาก อย.
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นกระแสในตอนน้ีคงไม่พ้น “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลอโรฟิลล์” ที่โฆษณา 
โดยไม่ได้รับอนุญาต โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงว่า บำารุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยขับสารพิษ สารตกค้างต่าง ๆ ทำาให้
ผิวพรรณสดใส ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าคลอโรฟิลล์มีสรรพคุณดังที่กล่าวอ้าง นอกจากน้ี  
ยังมีรายงานถึงการบริโภคคลอโรฟิลล์ว่า อาจทำาให้เกิดอาการแพ้ มีผื่นคัน อุจจาระร่วง ลิ้นเปลี่ยนสีเป็นสีดำา
หรือเหลือง และสีของปัสสาวะและอุจจาระเปลี่ยนเป็นสีเขียวในผู้บริโภคบางราย เพ่ือน ๆ อย่าได้หลงเชื่อ  
คำาโฆษณาดังกล่าว หากต้องการมีผิวพรรณที่สดใส ร่างกายที่แข็งแรง เพียงรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
ดื่มนำ้าและนม หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มประเภทนำ้าอัดลม และออกกำาลังกายเป็นประจำา เพียงเท่าน้ีก็จะมีร่างกาย  
ที่แข็งแรง หุ่นที่สมส่วน โดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะ

  เพื่อน ๆ ชาว อย.น้อย ทุกคน อย่าลืมช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ อย. ด้วยนะคะ 
หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพใดที่สงสัยว่าโฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมายหรือลักลอบนำาเข้า 
หรือจำาหน่าย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือสายด่วน อย. 1556 เพ่ือให ้
เจ้าหน้าที่ทำาการตรวจสอบและดำาเนินการทางกฎหมาย
ต่อไป
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 อย.น้อย กระจายข่าวมาแล้วจ้า...วันน้ีเราขอกระจายข่าว
กิจกรรมการจัดประชมุครแูกนนำา อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 1  
จัดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ ่านมา ณ ห้องประชมุวายุภักดิ์ 
6 ช้ัน 5 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักด์ิ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม สำาหรับการประชุม 
ครั้งนีเ้ป็นการประชมุที่มีความพิเศษคือ เป็นครั้งแรกที่มีการประชมุครแูกนนำา อย.น้อย 
ทั่วประเทศร่วมกับครูแกนนำา อย.น้อย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครูแกนนำา อย.น้อย ให้ความสนใจ 

เข้าร่วมการประชมุ 103 คน ผู้แทนจากหน่วยงานภาคการศึกษา การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและอื่น ๆ 33 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน
  การประชมุครแูกนนำา อย.น้อย ครั้งนีม้ีการชี้แจงถึงแผนการ
ดำาเนินงานโครงการ อย.น้อย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
อันมีกิจกรรมที่สำาคัญ ได้แก่ การเย่ียมชมโรงเรียน อย.น้อย ซึ่งได้มีการ
วางแผนการเย่ียมชมว่าอาจเป็นโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคใต้ ประมาณช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 การประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ขอให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2558 และส่งผลการประเมินให้ต้นสังกัดทราบด้วยเพื่อ
นำาส่งต่อให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ อย. ต่อไป ส่วนกิจกรรม
การสานสัมพันธ ์กับครูและนักเรี ยน อย.น้อย ผ ่านเว็บไซด์และ 
สื่อออนไลน์ทางสังคมยังคงมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอย่าง

สร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งปีอย่างต่อเน่ืองเช่นเคย 
และกิจกรรมที่สำาคัญอีกกิจกรรมหน่ึงคือ งานมหกรรม อย.น้อย ในปีน้ีจะจัดงานมหกรรม อย.น้อย ระดับประเทศ 
ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของนักเรียน อย.น้อย จากทั่วประเทศ เพ่ือให้นักเรียน 
อย.น้อย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคที่ดีของกัน
และกัน ตลอดจนสานสัมพันธ์เครือข่าย อย.น้อย ให้เป็นหนึ่งเดียว 
 หากโรงเรียนของเพื่อน ๆ มีการจัดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อน ๆ 
สามารถส่งภาพและรายละเอียดมา ที่กอง บก. เพื่อจะได้ช่วยกระจายข่าว
ต่อไป มาลุ ้นกันในฉบับหน้านะคะว่าจะเป็นกิจกรรมของเพ่ือน ๆ 
โรงเรียนใดที่จัดกิจกรรม อย.น้อย อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะ...
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 “สเตียรอยด์” จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง มีผลต่อระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย 
ผู้ ใช้สเตียรอยด์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในปัจจุบันมีการลักลอบใส่สเตียรอยด์ลงในยาแผนโบราณ  
และมีการพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ที่ ไม่ ใช ่ “ยาชุด” แบบเดิม มีการลักลอบนำาไปบดผสมกับยาแผนโบราณ  
ทั้งยาลูกกลอน ยาแคปซูลสมุนไพร ยานำ้าแผนโบราณ ยาผงสมุนไพร ซึ่งการลักลอบใส่ยาสเตียรอยด์นั้น เพื่อต้องการ
ให้คนที่ ใช้ยารู้สึกว่าอาการป่วยดีขึ้นและหายเร็วทันใจ แต่หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำาให้เกิดอันตราย 
ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
 1. ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ติดเชื้อได้ง่าย
 2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 3. กระดูกพรุน
 4. ระดับนำ้าตาลในเลือดสูง
 5. ความดันในลูกตาสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเป็นต้อหิน
 6. ซึมเศร้า และอาจถึงขั้นวิกลจริตได้
 7. เสี่ยงต่อการเป็นแผล หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
 8. เกิดการสะสมไขมันผิดที่ ใบหน้ากลมบวมแบบพระจันทร์ (Moon Face)
 9. หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้น
 10. กลไกการทำางานต่าง ๆ ของร่างกายเสียไปและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
 
วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาสเตียรอยด์
 1. อย่าซื้อยาชดุ ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณอื่น ๆ จากรถเร่ แผงลอย ตลาดนัด เป็นต้น
 2. ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มี ใบอนญุาตขายยา เท่านั้น
 3. อย่าหลงเชื่อคำาโฆษณาชวนเชื่อว่า ยานั้นสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาลและหายขาดได้ทันใจ 
 หากเพื่อน ๆ พบเห็นผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาจาก อย. หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประเภทอื่น ที่สงสัยว่าโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค เพ่ือน ๆ สามารถช่วยกันตรวจสอบและ 
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพได้โดย ร้องเรียนมายัง สายด่วน อย. 1556 หรือทาง
อีเมลล์ 1556@fda.moph.go.th หรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ที่ “ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย” ที่ชมรม/ชมุนมุ 
อย.น้อย ในบริเวณโรงเรียนของเพื่อน ๆ  นั่นเอง มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อ
สร้างภูมิคุ ้มกันที่แข็งแรงให้กับสังคม ส่วนฉบับหน้าจะเป็นเร่ืองอะไร 
ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ

คลังปัญญา

รู้เท่าทัน...ภัยจากสเตียรอยด์
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ดาวเด่น อย.น้อย

 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2558 เราขอแนะนำาให้เพื่อน ๆ  ได้รู้จักกับครปูระสิทธิ์ อุ่นมณี ครทูี่ทำาหน้าที่ ในโครงการ อย.น้อย 
เป็นเวลานานนับ 10 ปี จนเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ ่านมา ที่สำาคัญครปูระสิทธ์ิยังเป็นรองประธาน 
คณะกรรมการครแูกนนำา อย.น้อย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย มาทำาความรู้จักกับครปูระสิทธิ์กันเลยดีกว่า

แนะน�าตัวหน่อยค่ะ
ชื่อ-สกุล  ครปูระสิทธิ์ อุ่นมณี หรือ ครตูึ๋ง
วัน/เดือน/ปี เกิด 18 เมษายน 2497
สถานที่ท�างาน โรงเรียนโนนสูงวิทยาคาร จ.อุดรธานี 
ต�าแหน่ง  ครชูำานาญการพิเศษ  
คติประจ�าใจ  Take it easy (3 times)

มาเริ่มค�าถามแรกเลยดีกว่า
 ในงานประชมุครแูกนน�า อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ครปูระสิทธิ์ ได้รับโล่รางวัลที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการ
ครแูกนน�า อย.น้อย ครปูระสิทธิ์รู้สึกอย่างไร ?
 “รู้สึกดี ใจและภาคภูมิ ใจ ที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เห็นความสำาคัญของครทูี่ ได้ดำาเนนิโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน
จนเกษียณอายุราชการ ครไูด้ดำาเนนิการเกี่ยวกับโครงการ อย. น้อย มาตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่มโีครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน 
ครูเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อย.น้อย มาตลอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง เช่น ตรวจสอบสาร 
ปนเปื้อนในอาหาร” เป็นต้น

 ครปูระสิทธิ์ อยากเห็นอนาคตของโครงการ อย.น้อย เป็นอย่างไร ?
 “อยากให้โครงการ อย.น้อย ดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับภาค และ
ระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละโรงเรียน นักเรียนจะได้นำาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าเป็นการกระจายความรู้ และต่อยอดทางความรู้ ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากโครงการ อย.น้อย ทำาให้นักเรียน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง เช่น ภายในโรงเรียนเคยมีร้านขายนำ้าอัดลม และนักเรียนดื่มนำ้าอัดลมกันเป็นจำานวนมาก 
เมื่อโรงเรียนได้ดำาเนินกิจกรรมในโครงการ อย.น้อย ครูได้สอนให้นักเรียนรู้ว่าเป็นการบริโภคที่ ไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุของ 
โรคอ้วน และโทษที่จะได้รับมีอะไรบ้าง ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เลิกดื่มนำ้าอัดลม ในที่สุด
ภายในโรงเรียนก็ไม่มร้ีานขายนำา้อดัลม นักเรียนมกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภคทีด่ีขึน้ เลอืกซือ้อาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย  
อ่านฉลากก่อนซื้อ ก่อนบริโภค ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อนักเรียนเอง”

 ครูประสิทธ์ิอยากบอกอะไรกับนักเรียนในโครงการ อย.น้อย 
บ้าง?
  “อยากให ้ นักเรียนทุกคนหันมาใส ่ ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น 
 รู้จักเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี มีคุณภาพ และมีประโยชน์ 
เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง จะทำาให้นักเรียนมีสุขภาพที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ ได้” 
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 มาตอบคำาถามจากเพื่อน ๆ ทางบ้านกันบ้างดีกว่า คำาถามวันนีเ้กี่ยวกับเรื่องของยา มีเพื่อนทางบ้านถามเข้ามา
ว่า “ยาที่เสื่อมคุณภาพ” นั้น มีลักษณะอย่างไร ? 

 มาเริ่มกันที่ “ยาเม็ด” ยาเม็ดที่เสื่อมสภาพน้ัน เม็ดยาจะแตกร่วน สีเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม มจุีดด่าง  
ขึ้นรา เยิ้มเหนยีว หรือมีกลิ่นผิดไปจากเดิม ส่วน “ยาแคปซูล” ที่เสื่อมสภาพ ลักษณะของแคปซูลจะบวม พองออก หรือ
ผงยาในแคปซูลเปลี่ยนสี จับกันเป็นก้อน ต่อมาเป็น “ยาน�้าแขวนตะกอน” ที่เสื่อมสภาพ ตะกอนจะจับกันเป็นก้อนแข็ง
เกาะติดกันแน่น เขย่าแล้วไม่กระจายตัวดังเดิม มีความเข้มข้น กลิ่น สี หรือรสมีการเปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายเป็น  
“ยาน�้าเชื่อม” ที่เสื่อมสภาพอาจมีลักษณะขุ่น มีตะกอน ผงยาละลายไม่หมด สีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีกลิ่นเหม็นบูด  
มีรสเปรี้ยวหรือรสที่เปลี่ยนไป
 ทั้งนี ้เพื่อน ๆ ควรอ่านฉลาก ดูวันหมดอายุบนฉลากและสังเกตลักษณะยาให้รอบคอบ ก่อนที่จะใช้ยา หากไม่
แน่ใจให้ทิ้งไป หรือควรปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยา
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เอ๊ะ ! สงสัยจัง

มุมน้ีของเพื่อน

 “มุมของเพ่ือน” เป็นพ้ืนที่สำาหรับเพ่ือน ๆ ที่สนใจ สามารถส่งผลงานสื่อเผยแพร่ความรู้ของตนเองเข้ามา 
ร่วมสนกุ เชิญทางนีเ้ลยจ้า อยากจะเขียนเล่าประสบการณ์ วาดภาพการ์ตูนประกอบคำาบรรยาย (เหมือนข้างบนนี)้ ฯลฯ 
ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งผลงานเข้ามาที่กอง บก. โดยเขียนหัวข้อผลงานว่า “มุมน้ีของเพ่ือน”  
แล้วมาลุ้นกันว่าผลงานของเพ่ือนคนไหนจะอยู่ ในจดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพ่ือน...ถึงเพ่ือน” ฉบับต่อไปของเรา  
ของรางวัลมากมายรอเพื่อน ๆ อยู่นะคะ



กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

เกร็ดชวนรู้

 ในยุคปัจจุบันการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมากขึ้น เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว ง่าย 

ต่อการเลอืกซือ้ ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปซือ้สนิค้า และมสีนิค้ามากมายให้เลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย ผลติภัณฑ์อาหาร ยา หรือแม้กระทั่งเคร่ืองสำาอาง แต่เพ่ือน ๆ  รู้ไหมว่าการซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต

น้ัน มีความเสี่ยงต่อการถูกโกง ถูกหลอก หรืออาจได้รับสินค้าที่ ไม่ตรงตามความต้องการของเรา ความเสี่ยงที ่

เพื่อน ๆ ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ต

1. อาจได้รับผลติภัณฑ์ที่ ไม่มคุีณภาพมาตรฐาน ผลติภัณฑ์ที่ ไม่ได้รับอนุญาต เชน่ ยาปลอม ยาไม่มทีะเบียน เป็นต้น

2. อาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผสมยาหรือสารอันตรายลงไป เช่น ลักลอบใส่ไฮโดรควิโนนในเครื่องสำาอาง หรือ

ลักลอบใส่สเตียรอยด์ ในยา เป็นต้น

3. อาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงเกินจริง ไม่สมราคา ไม่คุ้มค่า

4. อาจได ้ รับผลิตภัณฑ์ที่ ไม ่ ให ้ผลในการใช ้หรือการรักษา ตามที ่

ได้โฆษณาไว้ 

 ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน ๆ ควรตรวจสอบเว็บไซด์ที่

จะสั่งซื้อสินค้า ว่ามีแหล่งที่มาชัดเจน เชื่อถือได้หรือไม่ หากไม่มี

ความชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงที่จะสั่งซื้อสินค้า เพราะเพื่อน ๆ อาจมี

ความเสี่ยง ที่จะได้รับสินค้าที่ ไม่มีคุณภาพนะจ๊ะ 
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