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 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน หรือ อสม. เปนผูมีบทบาทสำคัญ
เปนอยางยิง่ในการสงเสริมใหบุคลากรในชุมชนมีสุขภาพดี เนื่องดวย อสม. 
สามารถเขาถึงประชาชนในทุกพืน้ที ่ และเปนตัวแทนที่สำคัญในการขับเคลื่อนให
คนไทยสามารถบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก อาหาร ยา เครื่องสำอาง 
เครือ่งมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน ไดอยางปลอดภัย ซึ่งจะชวย  
ลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงลดการเจ็บปวยจากการบริโภค 
ลดคาใชจ ายดานการรักษาพยาบาลของประเทศ และเพ ิม่คุณภาพชีว ิต  
ที่พึงประสงคกับคนในชุมชนได  

 เพือ่ให อสม. มีการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายกวางขวางมากขึ้น   
อสม. จำเปนตองมีความรู ความเขาใจจนสามารถถายทอดความรูไปยังชุมชนได
เปนอยางดีและถกูตอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดทำ 
คูมือ “อสม.พลังยิ ่งใหญ...คนไทยปลอดภัยบริโภค (ฉบับปรับปรุง)” ขึ้น   
ซึ่งเพิม่ความเขมขนของเนื้อหาความรูเกี ่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพจากฉบับแรก  
ทีม่ีการจัดสงใหกับ อสม. ในทุกพืน้ที ่ แตก็ยังไมครบตอจำนวน อสม. ที่มี  
เปนจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกป อยางไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) จะพยายามดำเนินการแจกจายใหครบทุกคน เพื่อใหเปนประโยชน
อยางแทจริงกับประชาชนทุกระดับในสวนภูมิภาค และเพือ่ใหเนื ้อหาในคูมือ
ปฏิบัติงาน อสม. ดังกลาวมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
สำหรับใชเปนแนวทางในการดำเนินงานคุมครองผูบริโภคของ อสม. รวมทั้ง  
ใหคำแนะนำ ถายทอดความรูเกี ่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  
แกชุมชน ทำใหชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม 
และปลอดภัย  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
มีนาคม 2555 
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 ผลิตภัณฑสุขภาพสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่เราใชอยู ในชีวิตประจำวัน 
ไดแก ยา อาหาร เครือ่งสำอาง เครือ่งมอืแพทย และวตัถอุนัตรายทีใ่ชในบานเรอืน 
ซึ่งผลิตภัณฑสุขภาพดังกลาวอยูในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ผลติภณัฑเหลาน้ีหากใชไมถูกตองเหมาะสม อาจกอใหเกดิ
อันตรายตอสุขภาพ จึงมีกฎหมายของแตละผลิตภัณฑออกมาบังคับใช เพือ่ให  
มีการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เชน กฎหมายวาดวยยา อาหาร   
เคร่ืองสำอาง เคร่ืองมอืแพทย และวัตถอุนัตราย เปนตน 

 สวน “การคุมครองผูบรโิภคดานผลติภณัฑสขุภาพ” เปนการดำเนินการ
เพือ่ใหประชาชนไดบรโิภคผลติภณัฑสขุภาพทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั และสมประโยชน 
โดยมีเปาหมายสูงสุดให “ประชาชนปลอดภัย เพื ่อมุ งสู สังคมสุขภาพดี”   
ซึง่ภารกิจหลกั ๆ ของ อย. ประกอบดวย 

 ๑. การออกกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัต ิ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข กฎระเบียบตาง ๆ เพือ่ใชบังคับ และมีการปรับปรุง  
ใหเหมาะสมหรอืสอดคลองกับสภาพปญหาหรอืสถานการณ รวมทัง้พัฒนาระบบ
และกลไกตาง ๆ เพ่ือใหมกีารบังคบัใชกฎหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
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 ๒. การกำกับดูแลกอนผลิตภัณฑออกสู ทองตลาด (Pre-marketing) 
ตวัอยางเชน การรบัขึน้ทะเบยีนตำรบัยา อาหาร เครือ่งมอืแพทย วัตถอุนัตราย
ทีใ่ชในบานเรือน การรับจดแจงหรือแจงรายละเอียดอาหาร เครื ่องสำอาง 
เครือ่งมือแพทย วัตถุอันตรายทีใ่ชในบานเรือน ซึ่งกอนที่จะอนุญาตใหผลิตหรือ
นำเขาเพือ่ขายตองผานการกลั่นกรองดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของ
ผลติภณัฑนั้นโดยผูทรงคณุวุฒ ิรวมถึงความถูกตองเหมาะสมของการแสดงขอมลู
บนฉลากดวย นอกจากน้ี การโฆษณายา อาหาร เครือ่งมอืแพทย กต็องไดรบั
อนุญาตกอนเชนกนั  

 ๓. การกำกับดูแลหลังผลิตภัณฑออกสูทองตลาด (Post-marketing) 
เปนการเฝาระวงั และตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ สถานประกอบการ 
รวมถงึการโฆษณา และผลอนัไมพงึประสงคของผลติภณัฑสขุภาพตาง ๆ ตลอดจน
การติดตามหรือเฝาระวังขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในและ
ภายนอกประเทศดวย 

 ๔. การพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการใหไดมาตรฐาน มกีารประกอบการ
เปนไปตามทีก่ฎหมายกำหนด ผลิตหรือนำเขาผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ   
ไดมาตรฐาน และปลอดภัย 

 ๕. การพัฒนาศกัยภาพผูบรโิภค ใหรูเทา รูทนั รูปองกนัไมตกเปนเหยือ่
การโฆษณา หรอืระบบการขายตรง หรอืการโออวดสรรพคณุเกนิจรงิ สามารถ
เลือกซื ้อ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง มีพฤติกรรมการบริโภค  
ท่ีเหมาะสม และรูจกัรกัษาสทิธผิูบรโิภคโดยการรองเรยีนเมือ่พบปญหา 

 อยางไรก็ตาม การดำเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
ไมสามารถดำเนนิการไดสำเร็จดวยองคกรเพียงองคกรเดยีว ดงันัน้ ภาคเีครอืขาย
จึงเปนสวนสำคญัท่ีจะชวยใหการคุมครองผูบรโิภคประสบผลสำเรจ็ โดยคำนงึถงึ
หลักการทีว่าทุกคนตองสรางภูมิคุมกันเพือ่คุมครองตนเองเปนอันดับแรก และ
รวมมือกับเครือขาย เพือ่ใหเกิดพลังสังคมทีเ่ขมแข็ง สามารถกำหนดมาตรการ
ทางสังคม เพือ่ลด ขจัด และปองกันปญหาทีเ่กิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ
สขุภาพ 

 



6

กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยา 

สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัด 

 

โรงพยาบาลศูนย/  
โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ/กิง่อำเภอ (สสอ.) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) 

ผงัภาคีเครอืขายการดำเนนิงานคุมครองผูบรโิภคดานผลติภณัฑสขุภาพ 

 

  จากผังจะเหน็ไดวาการดำเนนิงานคุมครองผูบรโิภคดานผลติภณัฑสขุภาพใหมี
ประสทิธิภาพ เขาถึงประชาชนอยางแทจรงิทกุพ้ืนที่ ตองอาศยัหนวยงานภาครัฐ
ตั้งแตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สำนกังานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ชมุชน โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจำหมูบาน (อสม.) ชวยกันขับเคลื่อนกิจกรรมในการคุมครองผูบริโภค  
ใหบรรลเุปาหมายสงูสดุ นอกจากนี ้ ยังมภีาคสวนอืน่ ๆ เขามาเกีย่วของ เชน 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคการศึกษา เครือขายภาคประชาชน ชุมชน   
อย. นอย เยาวชน ท่ีเขามามสีวนรวมในการทำงานเพ่ือใหการคุมครองผูบรโิภค
บรรลผุล  
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 กว  าล าน เ สี ย งของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำหมู บาน หรือ อสม .   
ท ัว่ประเทศ รวมเปนพลังอันย ิง่ ใหญที ่ 
รวมขับเคลื ่อนใหคนไทยบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพไดอยางปลอดภัย สงเสริมใหคนใน  
ทุกทองถิน่มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และใหเกิด
ความรวมมือในการจัดการสุขภาพชุมชนไดดวยตัวของ
ชมุชนเอง 

 

 

 

 

 

 

  

ó ª‹ÇÂãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ 
 l อานฉลากปองกนัโฆษณาหลอกลวง 
 ฉลากตองมีภาษาไทยบอกรายละเอียดตาง ๆ ทีส่ำคญั เชน ชือ่ทีอ่ยูของ  
ผู ผลิตหรือผู จัดจำหนาย วันเดือนปทีผ่ลิตและหมดอาย ุ เครื่องหมาย อย.   
(มเีฉพาะอาหาร วตัถอุนัตรายในบานเรอืน และเครือ่งมอืแพทยบางชนดิ) เปนตน 
ฉลากชวยใหเราบริโภคไดถูกตอง เหมาะสมกับสุขภาพ และยังชวยปองกัน  
การโฆษณาโออวดหลอกลวง โดยเปรียบเทียบขอความโฆษณากับขอมูลที่ระบ ุ 
บนฉลาก ถาเกินเลยจากทีร่ะบุบนฉลาก ไมควรซื้อมาบริโภค เพราะนอกจาก  
จะเสยีเงินโดยเปลาประโยชนแลว ยังอาจเกิดอนัตรายตอรางกายอกีดวย 

 

ÍÊÁ...¤Ø³ª‹ÇÂä´Œ ชวยใหความรู 

อสม. ชวยเปนหู 
เปนตา 

ชวยเปนทีพ่ึง่พา 
ของชุมชน 
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 l รูไว...ปลอดภัย 
 อาหาร จำไวสัน้ ๆ 3 ป.  
 : ปลอดภัย  - เลอืกซือ้อาหารท่ีไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั 
 : ประโยชน  - เลือกซื้ออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการตามที่รางกาย  
    ตองการ 
  : ประหยัด  - เลอืกซือ้ตามฤดกูาลจะไดอาหารคณุภาพด ีราคาถกู 

 อยาเลอืกซือ้อาหารโดยหลงเช่ือการโฆษณา เพราะอาจไดรบัอนัตรายจาก
การลกัลอบใสยาแผนปจจบุนั หรอืสารเคมีท่ีเปนอนัตราย เชน ยาลดความอวน 
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน 

 ยา : ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยา และควรอานวิธีใชยา  
ใหเขาใจ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด อยาซื ้อยาจากแหลงที่ผิดกฎหมาย   
หรือซื้อยาจากผูทีไ่มมีความรู เพราะนอกจากจะไมหายแลว อาการปวยยังอาจ
ลุกลามมากขึ้น และยังเสี่ยงตอการไดรับยาเสื่อมคุณภาพ ยาปลอม ยาที่ไมม ี 
เลขทะเบียนตำรับยา กรณียาแผนโบราณ ควรสังเกตเลขทะเบียนยาที่ไดรับ
อนุญาตจาก อย. และไมควรซื้อยาจากตลาดนัด หาบเร รถเร แผงลอย   
เพราะอาจเสีย่งท่ีจะไดรบัยาท่ีผสมสเตยีรอยดได 

 เคร่ืองสำอาง  
 : ซือ้จากแหลงทีเ่ชือ่ถอืได เพราะหากเกดิปญหาสามารถติดตอผูรบัผดิชอบได 
  : ซือ้ท่ีมฉีลากภาษาไทย ระบุรายละเอียดครบถวน ไดแก ชือ่และประเภท
ผลิตภัณฑ ชื่อสารทุกชนิด ชื่อที่ตั้งผูผลิต ผูนำเขา ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต 
เดือนปทีผ่ลิต คำเตือน (ถามี) เลขที่ใบรับแจง มิฉะนั้น อาจไดเครื่องสำอาง  
ท่ีมสีารหามใช ไดแก ไฮโดรควิโนน สารประกอบของปรอท และกรดเรทิโนอกิ
หรือกรดวิตามินเอ ทำใหผิวหนาไดรับอันตรายได ยิง่กรณีมีสารประกอบของ
ปรอทเปนสวนผสม อาจทำใหเกิดกระเพาะปสสาวะและไตอกัเสบได 
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 เครือ่งมือแพทย : อานฉลากและเชื่อสรรพคุณที่ระบุบนฉลากเทานั้น 
อยาหลงเชื่อการโฆษณาโออวดที่อางวาชวยรักษาสารพัดโรค เชน เตียง/เกาอี้
ไฟฟาสถิต 

 วตัถอัุนตราย : ใชวัตถอุนัตรายท่ีขออนญุาต อย. ถกูตอง และอานฉลาก
ผลิตภัณฑหรือใบแทรกใหเขาใจกอนการใชเพื่อความปลอดภัย ซึ่งขอความบนฉลาก
จะมคีำแนะนำ วิธกีารใช การเก็บรกัษา คำเตอืน และการแกพิษเบือ้งตน 

 

ó ª‹ÇÂà»š¹ËÙà»š¹μÒ 
 อสม. สามารถชวยเปนหูเปนตา หากพบเห็นการขายผลิตภัณฑสุขภาพ  
ทีอ่าจกอใหเกิดอันตราย หรือการขายผลิตภัณฑสุขภาพโดยการโฆษณาโออวด
สรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะในรูปแบบขายตรง หรือจากสื่อในชุมชน ทั้งวิทยุ
ชุมชนและเคเบิลทองถิน่ อสม. สามารถใหคำแนะนำ หรือรับรองเรียน และ  
แจงตอไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด หรอืแจงไดทีส่ายดวน อย.1556 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ÍÊÁ. ª‹ÇÂá¹Ð¹
ÓáËÅ‹§¤ÇÒÁÃÙŒ 

ãËŒªØÁª¹à¢ŒÒä»Ë
Ò¢ŒÍÁÙÅ¼ÅÔμÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾ 

à¾ÔèÁàμÔÁä´ŒμÅÍ´
àÇÅÒ·Õè 

www.oryor.com  
ËÃ×Í ÊÒÂ´‹Ç¹ Í

Â. 1556  

(¤ÃÑé§ÅÐ 3 ºÒ·
 â·ÃÈÑ¾· �ºŒÒ¹)  

à»š¹ª‹Í§·Ò§·Õèª‹Ç
ÂÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ¤Ç

ÒÁà¢ŒÒã¨ 

·Õè¶Ù¡μŒÍ§ã¹¡ÒÃº
ÃÔâÀ¤¼ÅÔμÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾ 

ÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ 
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ó ª‹ÇÂà»š¹·Õè¾Öè§¾Ò¢Í§ªØÁª¹ 
 l ใหคำแนะนำการขายผลติภัณฑสขุภาพทีถ่กูตอง 
 อสม. ไมสนับสนุนใหคนในชุมชนขาย
ผลิตภัณฑสุขภาพทีผ่ิดกฎหมาย เพือ่ปองกัน
การกระทำท่ีไมถูกตอง ควรสรางความเขาใจ
และใหขอมูลเก ีย่วก ับผลิตภัณฑสุขภาพที ่ 
ถกูกฎหมาย และอนัตรายหรอืโทษจากการขาย
ผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่จะชวย
ปองกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัคนในชุมชนได 

 l สนับสนุนกจิกรรม อย. นอย 
 “อย. นอย” เปนโครงการท่ีเกิดขึน้เพ่ือชวยใหนกัเรยีนมคีวามรูและบรโิภค
ผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย ซึ่งกลุมเปาหมายของโครงการนี้ไดขยายผล  
ไปยังครอบครัวและชุมชนในพืน้ที ่ โดย อสม. สามารถเปนสวนสำคัญในการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อย.นอย โดยการใหความรูแกนักเรียนและคน  
ในชุมชนในการรูจักปกปองตนเองและรวมกันเฝาระวังไมใหผลิตภัณฑสุขภาพ  
ผิดกฎหมายแพรระบาดในชมุชน 

 l การสรางเครือขายในพื ้นที ่
ไดแก กลุมแมบาน กลุมผูสงูอายุ 

 l รบัเรือ่งรองเรียน ใหคำแนะนำ
ปรกึษา 
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ÍÒËÒÃ 
l โฆษณาอาหารโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  
l ผลิต นำเขา หรือจำหนายอาหารไมบริสุทธิ ์ มีโทษจำคุกไมเกิน 2 ป   

หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
l โฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเปนเท็จ   

หรือหลอกลวงใหหลงเชื่อ มีโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน   
30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ÂÒ 
l ขายยาแผนโบราณโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจำคุกไมเกิน 3 ป และ

ปรับไมเกิน 5,000 บาท  
l ขายยาทีไ่มไดขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ  

ไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
l โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาตจาก อย. โดยทำใหเขาใจวา  

เปนยาบำรุงกามและแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบำบัด บรรเทา รักษา  
หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคที่ประกาศหามโฆษณา มีโทษ  
ปรับไมเกิน 100,000 บาท 

à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ 
l ขายเครื่องสำอางโดยไมมีฉลากภาษาไทย หรือมีแตไมถูกตอง มีโทษ  

จำคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
l  ผลิต นำเขา หรือขายเครื ่องสำอางที ่ไมปลอดภัย เชน มีสารหามใช   

มีโทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â � 
l โฆษณาเครื่องมือแพทยโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน 

หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
l โฆษณาเครื่องมือแพทยอันเปนเท็จหรือหลอกลวง มีโทษจำคุกไมเกิน   

1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ÇÑμ¶ØÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèãªŒã¹ºŒÒ¹àÃ×Í¹ 
l รับจางกำจัดปลวกโดยไมขออนุญาต มีโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือ  

ปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจำทั้งปรับ  
l กรณีขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลาก หรือมีแตไมถูกตอง มีโทษจำคุกไมเกิน 

6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 

â·ÉμÒÁ¡®ËÁÒ
Â 

ÃÙŒ·Ñ¹¡®ËÁÒÂ ÃÙŒ·Ñ¹¼ÅÔμÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾
ËÅÍ¡ÅÇ§ 
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ÍÒËÒÃ 

¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ¡ÒÃ
â¦É³Ò 

¼ÅÔμÀÑ³±�àÊÃÔÁÍÒËÒÃ ¡
Òá¿  

ÍŒÒ§Ç‹ÒÅ´¤ÇÒÁ
ÍŒÇ¹ä´Œ ???  

ÍŒÒ§àÊÃÔÁÊÁÃÃ¶
ÀÒ¾·Ò§à¾È ??

?  

ÍŒÒ§ã¹ÅÑ¡É³Ð·Ò§à¾È ???  
 

à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ¹éÓÊÁØ¹ä¾Ã ÍŒÒ§ÃÑ¡ÉÒâÃ¤ 
??? 

...¡ÒÃâ¦É³Ò¹Ñé¹ ÅŒÇ¹ËÅÍ¡
ÅÇ§  

¶ŒÒÍÂÒ¡ÃÙŒ¤ÇÒÁ¨
ÃÔ§ Í‹Ò¹μ ‹Í... 

ËÁÇ´¼ÅÔμÀÑ³±�ÍÒËÒÃ Ë¹ŒÒ 22
 

à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ 
äÁ‹μ¡à»š¹àËÂ×èÍà¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ÍÑ¹μÃÒÂ  
μŒÍ§äÁ‹ËÅ§àª×èÍà¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§·ÕèÍŒÒ§·ÓãËŒ
Ë¹ŒÒ¢ÒÇ Å´ÊÔÇá¡Œ½‡Ò áÅÐμŒÍ§ÁÍ§ËÒ
©ÅÒ¡ÀÒÉÒä·Â·Ø¡¤ÃÑé§¡‹Í¹«×éÍ 

¶ŒÒÍÂÒ¡àËç¹â©ÁË¹ŒÒà¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ 
¼Ô´¡®ËÁÒÂ ·ÕèËŒÒÁ¼ÅÔμ ¹Óà¢ŒÒ ËÃ×Í 
¢ÒÂ à¾ÃÒÐ¼ÊÁÊÒÃËŒÒÁãªŒ Í‹Ò¹μ ‹Í… 
ËÁÇ´¼ÅÔμÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§  
Ë¹ŒÒ 50 áÅÐ Ë¹ŒÒ 52 

ÇÑμ¶ØÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèãªŒã¹ºŒÒ¹àÃ×Í¹ 
ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò ¼ÅÔμÀÑ³±�¡Ñ¹ÂØ§ áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³±� 
¡Ó Ñ̈´áÁÅ§ ¼ÅÔμÀÑ³±�·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹  
·Õè»ÃØ§áμ‹§¡ÅÔè¹ËÍÁμ‹Ò§ æ ÂÑ§¤§ÁÕÍÑ¹μÃÒÂ 
äÁ‹¹ŒÍÂä»¡Ç‹Ò¼ÅÔμÀÑ³±�·ÕèäÁ‹ä´Œ¼‹Ò¹ 
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÅÔè¹àÅÂ  
¶ŒÒÍÂÒ¡ÃÙŒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ Í‹Ò¹μ ‹Í... 
ËÁÇ´¼ÅÔμÀÑ³±�ÇÑμ¶ØÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèãªŒã¹ºŒÒ¹àÃ×Í¹ 
Ë¹ŒÒ 70  

à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â � àª×èÍäËÁ...à¡ŒÒÍÕéä¿¿‡ÒÊ¶Ôμ  àμÕÂ§¹Ç´ä¿¿‡Ò ÍÇ´ÍŒÒ§ºÓºÑ´ ºÃÃà·ÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤ä´ŒÊÒÃ¾Ñ´   ÅŒÇ¹ËÅÍ¡ÅÇ§·Ñé§ÊÔé¹ ¶ŒÒÍÂÒ¡ÃÙŒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ Í‹Ò¹μ ‹Í... ËÁÇ´¼ÅÔμÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â �  Ë¹ŒÒ 60 áÅÐ Ë¹ŒÒ 66 

μÑÇÍÂ‹Ò§à¤
Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§

 

¼ÊÁÊÒÃËŒÒ
ÁãªŒ 

ÂÒ - à¤ÂÊ§ÊÑÂäËÁÇ‹Ò ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μ‹Ò§ æ  
º¹©ÅÒ¡ÂÒÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ áÅÐÁÕ¢ŒÍÁÙÅ ÍÐäÃ·Õè¤ÇÃ·ÃÒº à¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ � ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ áÅÐäÁ‹àÊÕèÂ§ÍÑ¹μÃÒÂ  - à¤Â¾ºà¨ÍÂÒÊÁØ¹ä¾Ã ËÃ×Í   ÂÒá¼¹âºÃÒ³ ÅÇ§âÅ¡ ÍŒÒ§ÃÑ¡ÉÒ  ÊÒÃ¾Ñ´ºŒÒ§äËÁ...ÍÂ‹Òä´ŒËÅ§àª×èÍ  ¶ŒÒÍÂÒ¡ÃÙŒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Í‹Ò¹μ ‹Í... ËÁÇ´¼ÅÔμÀÑ³±�ÂÒ Ë¹ŒÒ 36 áÅÐ Ë¹ŒÒ 32 



ï ¼ÅÔμÀÑ³±�ÍÒËÒÃ ï 
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»̃ÞËÒ·Õè¾º  
 ปจจุบันมีการบริโภคอาหารทีม่ีรสหวาน มัน เค็ม มากขึ้น   
ซึ่งสวนใหญมาจากอาหารสำเร็จรูป อาหารฟาสตฟูด เครื่องดื่มที่มี
น้ำตาลสูง ประกอบกับไมมีการออกกำลังกายที่เพียงพอ จึงนำมา  
ซึ ่งปญหาโรคภัยไขเจ็บตางๆ โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื ้อรัง ที่เปน  
ปญหาสาธารณสุขที ่สำคัญของประเทศ ไดแก ภาวะอวน ภาวะ  
ไขมันในเลอืด ความดนัโลหติสูง เบาหวาน เปนตน ซึง่การอานฉลาก
โภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) หรือทีเ่รยีกงายๆ 
วา “ฉลากหวาน มนั เค็ม” คอืหนึง่ในวธิท่ีีจะชวยลดการบรโิภคอาหารหวาน มนั เคม็   
ทีไ่ดรบัจากการบรโิภคอาหารสำเรจ็รปูได  
 
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·Õèμ ŒÍ§ÃÙŒ 
 ขอแรก ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากจีดีเอ (GDA) คือฉลากที่แสดง  
คาพลงังาน (กโิลแคลอรี) นำ้ตาล (กรมั) ไขมนั (กรมั) และโซเดียม (มลิลกิรมั) ในหน่ึง
หนวยบรรจุภัณฑ เชน ซอง ถุง กลอง ของผลิตภัณฑอาหารนั้น โดยจะแสดงอยู  
ดานหนาบรรจุภณัฑ  
 ขอที่สอง ประโยชนของฉลากหวาน มัน เค็ม จะสงเสริมใหเกิดการบริโภค
อาหารอยางสมดลุ ผูบรโิภคนำมาใชหลกีเลีย่งอาหารหวาน มนั เคม็ ทีเ่ปนสาเหตขุอง  
โรคเรือ้รังตางๆ เชน โรคอวน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือดอุดตัน 
และโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากการบริโภคน้ำตาล หรืออาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไป   
หรือโรคทีเ่กิดจากการบริโภคอาหารเค็มมากเกินไป ซึ่งจะทำใหไดรับโซเดียมเกินพอดี 
ทำใหมีโอกาสเปนโรคไตและความดันโลหิตสูง อันเปนสาเหตุของโรคเรื ้อรังอื ่น ๆ   
เชน หวัใจ หลอดเลอืด อมัพฤกษ อมัพาต รดิสดีวง ไมเกรน หรือโรคกระดกูพรุน และ  
อาจทำใหเกิดภาวะแทรกซอนจนถึงเสียชวิีตได  
 ขอที่สาม ผูบริโภคจะพบฉลากหวาน มัน เค็ม ในอาหารสำเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันทีบางชนิด ไดแก มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ 
ขาวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded Snack) ขนมปงกรอบหรือ  
แครกเกอรหรือบิสกิต และเวเฟอรสอดไส สำหรับอาหารชนิดอื่นที่ไมเขาขายอาหาร  
ขางตน แตผูผลิตมคีวามประสงคจะแสดงฉลากหวาน มนั เคม็ กส็ามารถดำเนนิการได
เชนกนั โดยใหแสดงตามรปูแบบท่ีกำหนด 
 ขอสดุทาย รปูแบบของฉลากหวาน มนั เคม็ และวธิกีารอาน ตามตวัอยาง
ของการแสดงฉลากหวาน มนั เคม็ ของมนัฝรัง่แผนทอดกรอบ ขางทาย  

©ÅÒ¡ËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ μÑÇª‹ÇÂàÃ×èÍ§ÊØ¢ÀÒ¾ 
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พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม 

กิโลแคลอรี กรัม กรัม มิลลิกรัม 
1,120 7 63 980 

* 56% * 11% * 97% * 41%

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง 
ควรแบงกิน 7 ครั้ง 

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน 

สวนที่ 1 

สวนที่ 3 

สวนที่ 4 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 5 

{
 ทัง้น้ี จากตัวอยางฉลากหวาน มนั เคม็ ของมนัฝรัง่แผนทอดกรอบ สามารถ
บอกขอมูลผูบริโภคได ดงัน้ี 
 สวนที ่ 1 บอกใหทราบวาคณุคาทางโภชนาการ ไดแก พลงังาน นำ้ตาล ไขมนั 
โซเดยีม ท่ีจะไดรับจากการบรโิภคมนัฝรัง่แผนทอดกรอบซองน้ี 1 ซอง 
 สวนที ่ 2 บอกใหทราบวาเพ่ือความเหมาะสมควรแบงบรโิภคมนัฝรัง่แผนทอดกรอบ
ซองน้ี 7 คร้ัง  
 สวนที ่ 3 บอกใหทราบวาเมือ่บรโิภคมนัฝรัง่แผนทอดกรอบหมดท้ังซอง จะไดรบั
พลงังาน นำ้ตาล ไขมนั และโซเดยีม ปรมิาณเทาไร เชน จะไดรบัพลงังาน 1,120 กโิลแคลอร ี
น้ำตาล 7 กรัม ไขมนั 63 กรมั และโซเดยีม 980 มลิลกิรมั ทัง้นีห้ากบรโิภคไมหมด
ซอง จะไดรับพลงังาน นำ้ตาล ไขมนั และโซเดยีมนอยลงตามลำดบั เชน บริโภค ½ ซอง 
จะไดรับพลงังาน 560 กิโลแคลอร ีหรอืถาบรโิภค 1/7 ซอง กจ็ะไดรบัพลังงาน 160 
กิโลแคลอรี เปนตน  
 สวนที ่ 4-5 บอกใหทราบวาเม่ือบรโิภคมนัฝรัง่แผนทอดกรอบหมดทัง้ซอง จะได
รับพลงังาน น้ำตาล ไขมนั และโซเดยีม คดิเปนรอยละเทาไรของปรมิาณสงูสดุทีแ่นะนำ
ใหบริโภคตอวัน โดยใน 1 วัน ควรจำกัดการบรโิภคพลงังาน นำ้ตาล ไขมนั และโซเดียม 
ไมควรเกิน 100 % ซึง่ในกรณขีองมนัฝรัง่แผนทอดกรอบซองน้ี หากบริโภคหมดทัง้ซอง
จะไดรับพลังงาน คิดเปน 56 % ของปริมาณสูงสุดที่แนะนำใหบริโภคตอวัน แสดงวา 
หากบริโภคมนัฝร่ังแผนทอดกรอบซองนี้หมดทัง้ซองในวันนัน้ควรไดรบัพลังงานจากอาหาร
อืน่อกี 44 % เปนตน โดยใชสตูรในการคำนวณ ดงันี้ 

   ปริมาณพลงังานท่ีไดรบัจากการบริโภคท้ังซอง   x 100 = 1,120 x 100 = 56% 
 ปรมิาณพลงังานสงูสดุท่ีแนะนำใหบรโิภคใน 1 วัน        2,000   

ทัง้นี ้ปริมาณสงูสดุท่ีแนะนำใหบรโิภคใน 1 วัน เปนดังนี้  
 พลงังาน เฉลีย่ไมควรเกนิ 2,000 กโิลแคลอร ีนำ้ตาล ไมควรเกนิ 65 กรมั   
ไขมันไมควรเกนิ 65 กรมั และโซเดยีม ไมควรเกนิ 2,400 มลิลกิรมั  

  ชวยใหความรู และแนะนำการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป  
ทีพ่รอมบริโภคทนัท ี เชน มนัฝรัง่ทอดหรอือบกรอบ เวเฟอรสอดไส 
ฯลฯ จากการอานฉลากหวาน มนั เคม็ หรอื “ฉลากจดีเีอ” (GDA) 
ทีแ่สดงใหทราบถึงคาพลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม และ  
ทราบวาอาหารนั้นควรแบงบริโภคกี่ครั้ง ซึ่งก็ควรแบงบริโภค  
ในปรมิาณตามท่ีแนะนำ  
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ปญหาที่พบ 
 โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยเปนปญหาที ่สำคัญและเรื้อรังมา  
โดยตลอด จากการตรวจวัดระดับฮอรโมนกระตุนการทำงานของตอมไทรอยด 
(Thyroid Stimulating Hormone (TSH)) ในเลอืดของเดก็ทารกในป พ.ศ. 2552 
โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีภาวะขาด  
สารไอโอดีน 

ความจริงที่ตองรู 
 ไอโอดีนเปนแรธาตุสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย 
รางกายจำเปนตองใชสารไอโอดีนในการควบคุม
ระบบการทำงาน ถึงแมว าจะใชเพ ียงปริมาณ  
เล็กนอย แตหากบริโภคไมเพียงพอก็อาจสงผลตอ
การดำเนินชีวิตได โดยอาจกอใหเกิดความผิดปกติ
ทางรางกายและสติปญญาในเด็กที่ขาดสารไอโอดีน 

 ความสำคัญของสารไอโอดีนตอรางกาย  

 สารไอโอดีนเปนสวนประกอบที่จําเปนในการผลิตฮอรโมน ที่เรียกวา 
ฮอรโมน “ไทรอกซิน” ของตอมไทรอยด โดยฮอรโมนนี้จำเปนสำหรับควบคุม
การทำหนาทีแ่ละเสริมความเจริญเติบโตตามปกติของสมอง ประสาท และ
เนื้อเยื่อของรางกาย โดยเฉพาะชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ซึ่งถาทารก
ขาดสารไอโอดีนแลว จะสงผลใหสมองเจริญเตบิโตไมเต็มที่ ระดับสติปญญาของ
เด็กจะลดลง และอาจรุนแรงถึงขั้นทำใหทารกตายตั้งแตอยูในครรภหรือพิการ 
หรือปญญาออนได สวนในผูใหญหากไดรับสารไอโอดีนไมเพียงพอ อาจมีอาการ

Ç‹Ò´ŒÇÂàÃ×èÍ§ äÍâÍ Ṍ¹ 
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คอพอก งวงซึม เกียจคราน เชื่องชา ผิวหนังแหง ทนความหนาวเย็นไมคอยได 
เสียงแหบ ปวดเม่ือยกลามเน้ือ และทองผูก  

 ใครมีโอกาสขาดสารไอโอดีนบาง 

 เปนเร ือ่งที ่ เขาใจผิดกันมาเปนเวลานานวาบริเวณที ่ประชาชนขาด  
สารไอโอดีนมักจะเปนพืน้ทีห่างไกลจากทะเล แตที ่จริงแลวพืน้ที ่ท่ีมีการขาด  
สารไอโอดนีน้ันแพรกระจายไปมากกวา 110 ประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจากผลการสำรวจลาสุดของ  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2552 พบวา 
ทุกจังหวัดเปนพื้นที่ที่ประชากรประสบปญหาขาดสารไอโอดีน อีกทั้งเกลือสมุทร
ก็ยังมีปริมาณไอโอดีนเพียง 2-3 มิลลิกรัม/เกลือ 1 กิโลกรัม ซึ่งไมเพียงพอ  
ตอความตองการของรางกาย  

 เพือ่เปนการแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
เรื่อง เกลือบริโภค กำหนดใหเกลือบริโภคทุกชนิดทั้งที่ใชบริโภคโดยตรงและที่ใช
เปนสวนผสมหรือสวนประกอบในอาหารตองผสมสารไอโอดนีใหมปีรมิาณไอโอดนี  
ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 40 มิลลิกรัม/เกลือ 1 กิโลกรัม ซึ่งเปน
ผลใหผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่ใชเกลือเปนวัตถุดิบตองใชเกลือเสริมไอโอดีน  
ไปดวยโดยปริยาย ยกเวน น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑปรุงรส  
ทีไ่ดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง เชน ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว ที่มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะทีก่ำหนดใหสามารถเลือกใชเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีนหร ือเติมสารไอโอดีนในผลิตภัณฑ  สุดทาย  
ในปริมาณไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม และไมเกิน 3 
มลิลกิรัม/1 ลติร โดยผูผลติ/นำเขา ตองย่ืนจดทะเบยีน
เพื่อขอเลข อย. ไปแสดงบนฉลาก  
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 บริโภคไอโอดีนเทาไร ถึงจะพอดี ??? 

 ปริมาณไอโอดนีทีต่องการสำหรบัผูใหญ ประมาณ 150 ไมโครกรมัตอวัน 
เด็กตองการประมาณ 90-120 ไมโครกรัมตอวัน หญิงมีครรภตองการ
ประมาณ 250 ไมโครกรัมตอวัน และหญิงใหนมบุตรตองการประมาณ 220 
ไมโครกรัมตอวัน ซึ่งหากนำมาคำนวณแลวตลอดชีวิตของมนุษยตองการไอโอดีน
นอยกวา 1 ชอนชา แตเนื่องจากไอโอดีนไมสามารถสะสมในรางกายไดนาน   
จึงจำเปนตองบริโภคไอโอดีนเปนประจำ แตก็ไมควรได
รับในปริมาณทีม่ากเกิน 600 ไมโครกรัมตอวัน แมวา
คนปกติจะสามารถขับไอโอดีนที่ไดรับเกินความตองการ
ของรางกายออกทางปสสาวะได แตสำหรับผู สูงอาย ุ  
ผูที่เปนโรคคอพอก โรคไทรอยดเปนพิษนั้น หากไดรับ
ไอโอดีนมากเกินไปจะทำใหเกิดโรคไทรอยดเปนพิษหรือ
โรคหวัใจ หรือโรคมะเรง็ หรอือาจเสยีชวิีตได ทัง้นี ้ผูทีไ่ดรบัไอโอดีนปรมิาณมาก 
จะมีอาการใจสั่น มือสั่น ตื่นเตน กระวนกระวาย นอนไมหลับ เครียด เปนตน 

 รางกายของเราตองการไอโอดนีเพ่ือทีจ่ะนำไปสรางเสริมระบบการทำงาน
ของรางกายทุกวัน ดังน้ัน การรับประทานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนจึงเปน  
วิธีการแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนทีป่ลอดภัยทีสุ่ด เนื่องจากมีความเค็ม  
เปนขอจำกัด  

 ตัดสินใจเลือก “ผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน” อยางไร 
 การเลือกซื้อผลิตภัณฑนอกจากตองสังเกตขอมูลพืน้ฐานบนฉลาก ไดแก 
ชือ่อาหาร เคร่ืองหมาย อย. วันเดอืนปที่ผลติ หรอืวันเดอืนปทีห่มดอายุ เปนตน 
เพื่อใหมั่นใจวาเปนผลิตภัณฑทีไ่ดรับอนุญาตถูกตองและมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามที่กำหนดแลว ผูบริโภคสามารถสังเกตฉลากวาผลิตภัณฑมีการเสริมไอโอดีน
หรือไม โดย 

 ✎ เก ลอืบรโิภค ฉลากตองแสดงขอความวา “เกลอืบริโภคเสรมิไอโอดนี” 
แตยกเวนเกลือไมเสริมไอโอดีน หรือเกลือบริโภคทีม่ีวัตถุประสงคสำหรับผูที่ตอง
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จำกัดการบริโภค ทีจ่ะแสดงขอความวา “เกลือบริโภคไมเสริมไอโอดีน” หรือ 
“เกลือบริโภคสำหรับผูที่ตองจำกัดการบริโภคไอโอดีน” แทน 
 ✎ น้ำปลา ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง   
หรือน้ำเกลอืปรงุอาหาร ฉลากตองมีขอความอยางใดอยางหนึง่ แลวแตกรณ ีดงันี้ 
  ✼ กรณีที่มีเกลือบริโภคเปนสวนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวน  
การผลิตใหแสดงขอความวา “ไอโอดีน......มิลลิกรัม ตอ ลิตร” หรือ “ใชไอโอดีน
เปนสวนผสม” หรือ “ผสมไอโอดีน” 
  ✼ กรณีท่ีใชเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีเปนสวนผสมใหแสดงขอความวา  
“เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน.......%” หรือ “เกลือเสริมไอโอดีน.......%” หรือ “เกลือ
ไอโอดีน . . . . . . .%” ไวที่สูตรสวนประกอบของอาหาร หรือ “ใชเกลือบริโภค  
เสริมไอโอดีน” หรือ “ใชเกลือเสริมไอโอดีน” หรือ “ใชเกลือไอโอดีน” หรือ   
“ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” หรือ “ผสมเกลือเสริมไอโอดีน” หรือ   
“ผสมเกลือไอโอดีน”  

 ทั้งนี้ อาจระบุชนิดของเกลือ 
เชน “เกลือสมุทร” หรือ “เกลือสินเธาว” 
ประกอบดวยก็ได 

 

ชวยใหความรูและแนะนำการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เปน
แหลงของไอโอดีน รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีการเสริมไอโอดีนจาก
การอานฉลากบนผลิตภัณฑอาหาร โดยตองระมัดระวังไมให
บริโภคไอโอดีนมากเกินความตองการดวย 
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ปญหาที่พบ 
 ดวยความรู เทาไมถึงการณเมื ่อหลาย  
ปกอนที่ อ .บานหลวง จ .นาน มีการผลิต  
หนอไมป  บท ีไ่ม ถ ู กตอง ทำใหชาวบ านท ี ่ 
รับประทานหนอไมป บในครั ้งนั ้นเกิดอาการ
อาหารเปนพิษโบทูลิซึ่ม ถึงขั้นเขาโรงพยาบาล 
ดังนั้น การรู วิธีการผลิตและวิธีการเลือกซื ้อ
หนอไมปบที่ถูกตอง จึงจำเปนอยางยิ่ง  

ความจริงที่ตองรู  
 โรคอาหารเปนพิษ “โบทูลิซึ่ม” มีสาเหตุมาจากการบริโภคหนอไมปบ  
ทีไ่มไดผานกระบวนการผลิตทีถ่ ูกตอง ทำใหไมสามารถฆาเชื ้อจุลินทรีย   
“คลอสตริเดียม โบทูลินัม” ที่สรางสารพิษ “โบทูลินัมทอกซิน” ซึ่งมีฤทธิ์ทำลาย  
ระบบประสาท ปนเปอนอยูในหนอไมปบได เชื้อตัวนี้จะไมทำใหกระปองหรือปบ  
ทีบ่รรจุอยูบวม อาหารไมมีกลิ่นบูดหรือเปรี้ยว จึงทำใหผูบริโภคไมสามารถ
สังเกตการปนเป อนของเชื ้อจุลินทรียตัวนี ้ได หากผู ที่ไดรับเชื ้อตัวนี ้เขาไป  
ในรางกาย จะมอีาการเริม่ตัง้แต คลืน่ไส อาเจยีน เวียนศรีษะ หนามืด หายใจขัด 
ปาก คอ เสียงแหง มานตาขยาย ตามองเห็นภาพซอน กลามเนื้อออนแรง 
จนถึงขั้นระบบการหายใจลมเหลว และทำใหเสียชีวิตในที่สุด 

 เคลด็ลบัสำหรับผูผลติ ตองผลติหนอไมปบปรบักรด โดยเตมิกรดมะนาว 
(กรดซิตริก) ใหมีคา pH ต่ำกวา 4.6 (น้ำผสมกรดมะนาวความเขมขน 0.65) 
ไมใชปบตมหนอไมโดยตรง และไมบัดกรีฝาปบ 

Ë¹‹ÍäÁŒ»‚ �º»ÃÑº¡Ã´ à»ÃÕéÂÇÊÑ¡¹Ô´  
ªÕÇÔμ¨Ð»ÅÍ´ÀÑÂ 
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 เคล็ดลับสำหรับผูบริโภค ควรเลือกบริโภค
หนอไมปบปรับกรด โดยสังเกตฉลาก ตองระบุชื่อ
สถานท่ีผลติ เดอืนปทีผ่ลติหรอืวันเดอืนปทีห่มดอายุ 
และมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบ
เครือ่งหมาย อย . และมีสติ ๊กเกอรระบุว าเป น  
หนอไมปบปรับกรด ภาชนะบรรจุตองเปนปบใหม 
ไมมีรอยบัดกรีฝา ตัวปบไมมีรอยบุบ บวม รั่ว และไมควรซื้อหนอไมที่มีกน  
ปบดำจากการเผาไหมโดยตรงกับเปลวไฟ เพราะจะทำใหเกิดการปนเปอนของ
โลหะหนักจากภาชนะบรรจุ 

 วธีิการปรงุหนอไมปบใหอรอยปลอดภัย ไมวาจะเปนหนอไมปบปรบักรด 
หรือแบบธรรมดา กอนบริโภคทุกครั้ง ใหตมในน้ำเดือดนาน 20-30 นาที   
แลวเทน้ำทิง้ เพือ่ความปลอดภัย เพราะสารพิษโบทูลินัมไมทนตอความรอน 
และยังชวยลดความเปรี้ยวของหนอไมปบปรับกรด ทำใหหนอไมปบปรับกรดได
รสชาติที่ถูกปาก 

 

ชวยใหควา
มรูกับประชาชนในการเลือก

บริ โภคหนอไมปบใหปลอดภัย และให

ประชาชนต
ระหนกัถงึอ

นัตรายของ
หนอไมปบ

ที่มีกระบวน
การการผล

ิตที่ไมถูกตอ
งวาเปน

อันตรายถึง
ขั้นเสียชีวิต 
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ปญหาที่พบ 
 หลายคนหลงเชื ่อคำโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ  
เสริมอาหาร เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อางลดความอวน รักษาสารพัดโรค 
น้ำสมนุไพรอางรักษาโรค กาแฟอางลดนำ้หนัก เสรมิสมรรถภาพทางเพศ เปนตน 
ทำใหเสียเงิน เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกตอง  

ความจริงที่ตองรู 
 อาหารหลายชนิดมักพบปญหาการโฆษณา
อวดอางสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะสรรพคุณ  
ในการบำบัด รักษาโรคแบบเดียวกับยา เชน รักษา
โรคปวดเขา บำรุงหวัใจ บำรงุสมอง บำรงุผวิพรรณ 
เสริมสมรรถภาพทางเพศ ไปจนถึงการรักษาโรค
รายแรงอยางมะเร็ง เบาหวาน เกาต อัมพฤกษ 
หรืออัมพาต เปนตน ทัง้ทีใ่นความเปนจริงแลว 
อาหารไมใชยา การบริโภคอาหารเพือ่มุ งหวัง
สรรพคุณดังกลาว จึงไมใชเรื ่องที ่ควรคาดหวัง 
เพราะนอกจากจะเสียเงิน เสียทองไปโดยเปลา
ประโยชนแลว ยังอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายจากยาที่ถูกลักลอบใสลงไป
ในอาหาร เพือ่ใหเห็นผลตามคำโฆษณา และทำใหเสียโอกาสในการรักษา  
ที่ถูกตอง 

 การลักลอบใสยาลงไปในอาหาร ผูบริโภคไมมีโอกาสรับทราบเลย หาก  
ผูบริโภคนั้นแพยาตัวนั้น หรือมีปญหาสุขภาพที่ตองหลีกเลี่ยงยาที่ใสลงไป ก็อาจ
สงผลเปนอันตรายถึงชีวิตได เชน คนที่เปนโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ หากได

 (ÍÒËÒÃ·Õèâ¦É³ÒÍÇ´ÍŒÒ§ÊÃÃ¾¤Ø³à¡Ô¹¨ÃÔ§) ÍÂ‹ÒËÅ§àª×èÍ
§‹ÒÂ 

â¦É³ÒËÅÍ¡ÅÇ§ 
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ร ับยาลดความอวน “ไซบูทรามีน” ทีม่ีการ
ลักลอบใสในกาแฟหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
โฆษณาลดความอวน อาจทำใหเสียชีวิตได 

 ผลิตภัณฑอาหารทีม่ักโฆษณาอวดอาง
สรรพคุณเกินจริง ซึ่งตรวจพบบอย ไดแก 

 ✮ ผลิตภัณฑเสริมอาหารทีอ่างลดความอวน กระชับสดัสวน รกัษาโรค  

ความจริง: ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหารชนิดหนึ่ง ไมมีประเทศใดอนุญาต
ใหโฆษณาลักษณะเปนยา เพราะจะทำใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม 
และท่ีสำคญัทำใหผูมปีญหาดานสขุภาพเสยีโอกาสในการรักษาทีถ่กูตองเหมาะสม 
ถึงขั้นทำใหโรครุนแรงจนยากแกการรักษา 

 ✮ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรอางรักษาโรค 

ความจริง: สมนุไพรบางตวั แมจะมกีารยอมรบัในวงการ
แพทยวาสามารถรักษาโรคได จึงถูกนำมาใชทำเปนยา
สมุนไพรรักษาโรคตาง ๆ แตสำหรับกรณีน้ำสมุนไพร
นั้นเปนเพียงเครื่องดื่ม ซึ่งมีสวนประกอบของตัวสมุน
ไพรเขมขนนอยกวายา จึงไมสามารถรักษาโรคได และ
ทีส่ำคัญคือ สวนใหญยังไมมีผลการวิจัยทางการแพทย
มายืนยันวาเครือ่งดื่มเหลานั้นมีสรรพคุณในการบำบัดหรือรักษาโรคอยางแนชัด 
การหลงเชื่อโฆษณาทีโ่ออวดสรรพคุณเกินจริง นอกจากทำใหเสียเงินเสียทอง 
และเสียเวลาแลว ยังทำใหเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกตองอีกดวย 

 ✮ กาแฟอางลดน้ำหนัก อางเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

ความจริง: กาแฟเปนอาหารชนิดหนึ่ง ปจจุบันมีการเติมสารอาหารบางอยาง 
เชน คอลลาเจน ถ่ัวขาว โสม เปนตน และโฆษณาวาชวยลดความอวน แตการ  
ดื่มกาแฟประเภทนี้มาก ๆ อาจยิง่ทำใหอวนจากการเติมน้ำตาล ครีม หรือนม  
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ในกาแฟ และไดรับสารที่มีอยูในกาแฟที่เรียกวา “กาเฟอีน” มาก ซึ่งมีผลทำให
หัวใจทำงานหนักขึ ้นดวย และทีร่ายไปกวานั ้นหากมีการลักลอบใสยาลงไป  
ก็ทำใหเกิดอันตรายแกสุขภาพได 

 วิธีการควบคุมน้ำหนักหรือลดความอวนที ่ดีที ่สุด และเปนที ่ยอมรับ  
ทัว่โลก คือ การออกกำลังกายใหสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร ผัก ผลไม   
มากขึ้น ควบคุมอาหารหวาน มัน เค็ม พักผอนใหเพียงพอ และไมดื่มเหลา   
ไมสูบบุหรี่ก็ชวยใหหุนดี สุขภาพแข็งแรงโดยไมตองพึ่งพากาแฟ หรือผลิตภัณฑ
เสริมอาหารใด ๆ ใหสิ้นเปลืองเงินทอง 

ËÁÒÂàËμØ: การโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหารเปนเท็จ หรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร   
เชน มีคุณสมบัติในการชวยลดน้ำหนัก รักษาโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง 
ความดันโลหิตสงู ถอืเปนการลวงใหผูบรโิภคเขาใจผดิในสรรพคณุอาหาร
นัน้ ๆ จะมีโทษตามมาตรา 70 ของพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

หากพบเห็นผูจำหนายในพ้ืนที่มีการใช 
ขอความเพื่อโฆษณาสรรพคุณของอาหารที่โออวด  
เกินจริง อสม. ควรเตือนผูจำหนายใหปฏิบัติใหถูกตอง และ
ใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ในการเลือกซื้อเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารที่ถูกตอง หากไมแนใจวาอาหารน้ันโฆษณา
เกินจริงหรือไม หรือตองการใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ใหแจง
ไปยัง รพ.สต. ในพื้นที่ที่ตนเองสังกัดอยู หรือรองเรียน  
ที่สายดวน อย. 1556 



25

ตัวอยางขอความท่ีไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาอาหาร 
 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร โออวดสรรพคุณ 
 การโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารโออวดสรรพคุณเกินจริงมีทั้งในรูปแบบ
เม็ด แคปซูล ของเหลว เกล็ด ฯลฯ มีตัวอยาง ดังนี้ 
 อาง อย . รับรองวารักษาโรคได   
ลดไขมันได ชวยใหความจำดี ปองกัน
มะเร ็ง ชวยลดระดับน้ำตาลในเลือด   
ขับสารพ ิษและไขมันในรางกาย เสริม
สมรรถภาพทางเพศ อวดอางทำให   
“อกฟู ร ูฟต ไร กลิ ่น” อวดอางรักษา  
โรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ ความดันโลหิตสูง ลดโคเลสเตอรอล   
เพิ ่มภูมิตานทานโรค เพิ ่มออกซิเจนในเซลลรางกาย ปรับสีผิวใหขาวขึ ้นได   
“ขาวใส วิ้ง วิ้ง แบบเกาหลี” “ขาวเวอร ขาวเรงรัด ภายใน 1 สัปดาห”  
 
 

ผลิตภัณฑกาแฟปรุงสำเร็จ โออวดสรรพคุณ 
 มีตัวอยาง ดังนี้  
 ใชดื่มเพื่อชวยลดน้ำหนัก เผาผลาญ
ไขม ัน กระชับสัดสวน หุ นสวย “ เร ง  
เผาผลาญไขมัน ควบคุมน้ำหนัก ไมมีผล  
ขางเคียงตอสมอง” ชวยใหผิวพรรณสดใส 
ชวยปรับระดับน้ำตาลในเลือด ชวยเพิ่มพลัง
ทางเพศ “ไมวาหนุมเล็กหนุมใหญ ออนปวกเปยก ไมสู หมดสมรรถภาพ 
รับรองตัวนี้แข็งปงแนนอน แผงเดียวเห็นผล 100%”  
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เครื่องดืม่ อาทิ เครื่องดืม่สมุนไพร น้ำผลไมผสมสมุนไพร ชาเขียว
พรอมดื่ม โออวดสรรพคุณ 
 มีตัวอยาง ดังนี้  
 กินแลวบำรุงผิวพรรณใหสดใส 
รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต 
วัณโรค โรคเรือ้น โรคหรืออาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต   
ลดอวน ทำใหน้ำหนักรางกาย รอบเอว สะโพก รอบแขนลดลง ชวยกำจัด
และขับสารพิษออกจากรางกาย สรางภูมิคุมกันในรางกาย ทำลายอนุมูลอิสระ 
ลดโคเสลเตอรอล 

 

 

 

 

 

น้ำคลอโรฟลล โออวดสรรพคุณ  
 มีตัวอยาง ดังนี้  
 ลางสารพิษออกจากรางกาย อวดอางสรรพคุณ 
ใชหยอดตารักษาตอกระจก  
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ปญหาที่พบ 
  ในปจจุบนัยังมผีูบรโิภคสวนใหญเชือ่วาอาหารทีม่คีณุภาพและปลอดภัยนัน้
จะตองมีเครือ่งหมาย อย. จึงเปนชองทางใหผูประกอบการบางรายฉวยโอกาส
นำเครื่องหมาย อย. มาโฆษณาสินคาของตนเอง  

ความจริงที่ตองรู 
 ความจริงแลวเลข 13 หลักในกรอบ
เคร่ืองหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑอาหาร
นั้น เปนรหัสของขอมูลเกี่ยวกับสถานทีผ่ลิตและผลิตภัณฑ ที่กำหนดขึ้นเพือ่ให
งายในการตรวจสอบยอนกลับกรณีที่เกิดปญหา เครื่องหมาย อย. จึงไมใช
สัญลักษณทีใ่ชรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑตามที่โฆษณา แตผลิตภัณฑที่มี
เครือ่งหมาย อย. นั้นหมายความวาไดมีการขึ้นทะเบียนถูกตองตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยผานการตรวจประเมินความปลอดภัยเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ผลิต 
สวนประกอบที่นำมาใช และการรับรองขอความที่ระบุอยูบนฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑ
อาหารตาง ๆ จะมีทั้งที่จำเปนตองมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก เชน ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร เครื ่องดื ่ม และอาหารกระปอง เปนตน และที่ไมจำเปนตอง  
มีเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก เชน กะป ปลาแหง ปลาเค็ม เปนตน  

Í‹Ò¹©ÅÒ¡¡‹Í¹«×éÍ 
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 การเลือกซื้ออาหารไมควรคำนึงแความีเครื่องหมาย อย. หรือไม แตสิ่ง
ทีจ่ำเปน นัน่ก็คือการอานขอมูลทีร่ะบุอยูบนฉลากเพือ่เปนประโยชนในการใช
พิจารณาตัดสินใจเลือกซื ้อ และควรมีการศึกษาขอมูลเพิม่เติมกรณีอาหาร  
บางประเภท อยางเชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพราะการรับประทานผลิตภัณฑ
เสริมอาหารอยางรูเทาไมถึงการณอาจทำใหรางกายเสี่ยงตอการสะสมสารเคมี
มากเกินไป และเพิม่ภาระใหก ับตับ และไต ในการกำจัดสารเคมีสวนที ่ 
ไมจำเปนออกจากรางกาย 

 

 

ใหคำแนะนำแ
กประชาชนใน

การเลือกซื้อเ
ลือก

บริโภคผลิตภ
ัณฑอาหารโดยก

ารอานฉลากก
อน

ตดัสนิใจซือ้ อ
ยาหลงเช่ือคำโ

ฆษณาโออวดเกนิจร
งิ

ของผูขาย แล
ะหากพบเห็นฉ

ลากอาหารที่ไ
ม  

ถูกตอง แสดง
ขอมูลไมครบ

ถวน หรือมีค
วาม

สงสัยเก่ียวกับ
ฉลากอาหารใ

หแจงไปยัง   

รพ.สต. ที่ตน
เองสังกัดอยู 

หรือรองเรียน
  

ที่สายดวน อ
ย. 1556 

ËÁÒÂàËμØ: การแสดงฉลากเพือ่ลวงหรือพยายามลวงผูซ้ือใหเขาใจผิด  
ในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น เขาขาย
เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27(4) ฝาฝนมาตรา 25(2) โทษตาม
มาตรา 59 ของพระราชบัญญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 ตองระวางโทษจำคกุ
ตัง้แต 6 เดอืนถึง 10 ป และปรบัตัง้แต 5,000 บาทถงึ 100,000 บาท 
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ตัวอยาง ฉลากอาหารทั่วไป 

ตัวอยาง ฉลากผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
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ตัวอยาง ฉลากโภชนาการแบบเต็ม 

ตัวอยาง ฉลากโภชนาการแบบยอ 



ï ¼ÅÔμÀÑ³±�ÂÒ ï 
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ปญหาที่พบ 
 ยังมีคนไทยจำนวนมากนิยมหาซื้อยามากินเพือ่รักษาอาการเจ็บปวยเอง 
โดยเฉพาะยาสมุนไพร ซึ่งเมื่อพูดถึงสมุนไพร คนสวนใหญนึกถึงการรักษาโรค
โดยใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยกวายาที่ใชสารเคมี แตขณะน้ี  
พบการโฆษณาขายยาสมนุไพรบางกรณีผานทางโทรทัศนชองดาวเทยีม เคเบลิทวีี 
รวมทั้งวิทยุชุมชน ที่โออวดสรรพคุณในลักษณะเกินจริงเพื่อใหประชาชนหลงเช่ือ 
วาเปนยาบำรุงรางกาย ฟนฟูตับไต รักษาเบาหวาน ความดัน บำรุงเลือด 
เสริมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน 

ความจริงที่ตองรู 

 ยาแผนโบราณเปนยาที่อาศัยองคความรูสืบตอกันมา โดยนำเอาสมุนไพร
มาผสม ปรุง หรือแปรสภาพ สมุนไพรที่ถูกแปรรูปเปนยาแผนโบราณจะมีทั้ง  
ในรูปยาน้ำ ยาเม็ด หรือยาลูกกลอน ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบปญหามักมีผลิตภัณฑยา
ทำจากสมุนไพรโดยไมไดมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาวางขาย ซึ ่งจัดเปนยาที ่ 
ไมถูกตองตามกฎหมาย และจากผลการตรวจวิเคราะหยาเหลานี้ บอยครั้งพบวา

มีการลักลอบนำสารเคมีที ่ ไมปลอดภัยมาใส  
ในยาแผนโบราณ หรือพบยาสเตียรอยดอยู ดวย   
ซึ ่งเปนยาที ่มีผลขางเคียงตอรางกายสูง ทั้งนี้   
การผสมสารเคมีลงไปก็เพือ่ใหเกิดผลในทางที่ผิด 
คือ ตองการใหเห็นผลการใชที่รวดเร็ว แตเปน
อันตรายตอผูบริโภค 

¡ÒÃâ¦É³Ò¢ÒÂÂÒÊÁØ¹ä¾Ã·ÕèÅÇ§âÅ¡ ÃÐÇÑ§ !!!
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 โดยยาสมุนไพรทีไ่มไดมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาสวนใหญมักโฆษณา  
อวดอางสรรพคุณเกินจริงวาสามารถรักษาโรคที่รัฐมนตรีประกาศหามโฆษณา 
เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ เปนตน การโฆษณาเหลานี้ถือ
เปนการกระทำท่ีผดิกฎหมาย อย. ขอชีแ้จงวาไมเคยอนุญาตหรือรับรองสรรพคุณ 
คุณประโยชนในการรักษาโรคในลักษณะน้ี และ อย. ก็ไมเคยอนุญาตใหโฆษณา
ลักษณะดังกลาว  

 เพือ่ไมใหตกเปนเหยือ่หลงเชื ่อผลิตภัณฑสมุนไพรและยาแผนโบราณ  
ทีโ่ฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริง ดังนั้น ประชาชนควรซื้อยาจากรานขายยา  
ทีไ่ดรับอนุญาตจาก อย. และมีเภสัชกรประจำรานคอยใหคำแนะนำ ที่สำคัญ
อยาซื้อยาจากรถเร แผงลอย และทางอินเทอรเน็ต เพราะยาสวนใหญเปนยา  
ทีไ่มไดขึ ้นทะเบียนตำรับยา อาจแฝงดวยสารอันตราย และหากพบเห็นการ
โฆษณาขายยาที่โออวดเกินจริง หรือคาดวาเปนผลิตภัณฑยาที่ไมไดมาตรฐาน 
สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดที่ สายดวน อย.1556 

 

ชวยสอดสองการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่ชุมชน  
ที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนวิทยุชุมชน โทรทัศนดาวเทียม 
เคเบิลทีวี และสื่ออืน่ ๆ วามีการโออวดสรรพคุณเกินจริง
หรือไม และนำแจงให รพ.สต. ทราบเพื่อดำเนินการตอไป 
นอกจากนี้ ควรชวยเขาไปใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน
วาใหซื้อยาจากแหลงที่เชื่อถือได อยาซื้อจากรถเรแผงลอย 
หรือทางอินเทอรเน็ต 
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ปญหาที่พบ 
 คนไทยมียาสะสมไวที่บานเกินความจำเปน ประมาณ 3-4 เทาของยาที่
ควรมี ทัง้ยาทีไ่ดรับมาจากโรงพยาบาล หรือคลินิกแลวกินไมหมด ซึ่งมีคน
จำนวนไมนอยทีเ่ลือกกินยาที่เหลืออยูในบานมากกวาออกไปหาหมอเมื่อมีอาการ
เจ็บปวย แตที่เสี่ยงอันตราย คือ ยาทุกชนิดมีวันหมดอายุ ซึ่งหมายถึงยาที่หมด
ประสิทธิภาพในการรักษาแลว ถาหากกินยาเสื่อมคุณภาพโดยไมรูตัว อาจเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิต 

ความจริงที่ตองรู 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง ยาที่ตองแจงกำหนดสิ้นอายุไว  
ในฉลาก พ.ศ. 2543 กำหนดใหยาแผนปจจุบันทุกชนิดตองแจงกำหนดสิ้นอายุ
ของยาไวในฉลาก 

 สำหรับวิธีการสังเกตวันหมดอาย ุ ใหดูทีฉ่ลากหรือกลองหรือแผงยา   
โดยสังเกตคำวา “ยาสิ้นอายุ” ตามดวย วัน เดือน และป ที่ยาหมดอายุ 

 นอกจากวันหมดอายขุองยาที่เราควรสังเกตกอนจะกินยาแลว เรายังตอง
สังเกตสภาพของยาดวยวา มีลักษณะเปลี่ยนไปหรือไม โดยสังเกตจากสภาพยา 
วาแตกบ่ิน ขึ้นรา บวม พอง เหลวเยิ้ม สี กลิ่น รส เปลี่ยนไปหรือไม ซึ่งการ
เสื่อมสภาพของยาสามารถเกิดไดกอนวันหมดอายุตามที่ระบุบนฉลากได ซึ่งมัก
เกิดจากการเก็บรักษาที่ไมถูกวิธี 

ÂÒàÊ×èÍÁ¤Ø³ÀÒ¾...ÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¢ŒÒÁ 
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 ตัวอยางลักษณะของยาที่เสื่อมสภาพแลว 

 - ยาเม็ด สังเกตวายาเม็ดจะแตกรวน สีเปลี่ยนไป มีจุดดาง ขึ้นรา เย้ิม  
  เหนียว หรือมีกลิ่นผิดไปจากเดิม 
 - ยาแคปซูล สงัเกตวาแคปซลูจะบวม พองออก ผงยาในแคปซูลเปลีย่นส ี  
  เชน ยาเตตราซัยคลินที ่เสียแลว ผงยาจะเปลี ่ยนจากสีเหลืองเปน  
  สีน้ำตาล ซึ่งเปนอันตรายตอไตมาก 
 - ยาน้ำแขวนตะกอน เชน ยาลดกรดสำหรับรับประทาน ยาคาลาไมน  
  ทากันยุง แกผื่นคัน ซึ่งเปนยาทาภายนอก หากเสื่อมสภาพจะจับกัน  
  เปนกอน มีความเขมขน กลิ่น สี และรสเปลี่ยนไป 
 - ยาน้ำเชื่อม เชน ยาแกไอ หากหมดอายุ ยาจะมีลักษณะขุนมีตะกอน   
  ผงตัวยาละลายไมหมด สีเปลี่ยน มีกลิ่นบูดเปรี้ยวหรือรสเปร้ียว 
 - ยาหยอดตา ถาเสื่อมจะเปลี่ยนจากน้ำใส ๆ เปนน้ำขุน หรือหยอดแลว  
  มีอาการแสบตามากกวาปกติ 
 - ยาขี ้ผึ้งและครีม หากเสื ่อมสภาพเนื ้อยาจะแข็งหรือออนกวาเดิม   
  เนื้อไมเรียบ หรือสีของยาเปลี่ยนไป 

 ดังนั้น กอนใชยาใด ๆ จึงควรดูวันหมดอาย ุ และสังเกตสภาพยาวา
เปลีย่นแปลงหรอืไม เพราะนอกจากจะรกัษาไมหายแลว ยังเปนอนัตรายถึงชีวิตได 
ทั้งนี้ หากไมแนใจใหทิง้ไปดีกวา และเพือ่ความปลอดภัย ปรึกษาแพทยหรือ
เภสัชกรกอนใชยาทุกครั้ง 

ชวยใหความรูก
ับประชาชนวาก

อนกินยา  

ควรดูวนัหมดอา
ยุ และสงัเกตสภ

าพของยา 

วามีลักษณะผิดปกติไปจาก
เดิมหรือไม  

แตถาหากยังไม
แนใจ แนะนำใ

หไป 

ปรึกษาเภสัชกร
เพื่อความปลอด

ภัย 
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ปญหาที่พบ 
 บอยครัง้ทีเ่ราพบเห็นขาวการไดรับอันตรายจากการใชยา ทั้งขาวการ  
แพยา การไดรับยาซ้ำซอน เกินขนาด หรือการใชยาผิดประเภท สาเหตุที่เกิด
อนัตรายเหลาน้ี สวนหนึง่มาจากการละเลยการอานฉลากยาหรือเอกสารกำกบัยา 
ซึ่งเปนเรื่องสำคัญที่คนสวนใหญมักมองขาม 

ความจริงที่ตองรู 
 การใชยาเพื่อลดอาการปวยเปนสิ่งทีห่ลีกเลี่ยงไมไดสำหรับคนไข แตการ
จะเลือกใชยาใหเกิดประโยชนในการรักษาและไมเสี่ยงอันตราย งาย ๆ เพียงมอง
หาฉลากยากอนใชยาทุกครั้ง ซึ่งบนฉลากยามีขอมูลสำคัญที่ควรทราบ ไดแก 
“เลขทะเบียนตำรับยา” หรืออาจเปนคำวา Reg. No. ตัวอยางการแสดง  
เลขทะเบียนตำรับยา เชน 1A 12/35 

 - 1 คือ ยาเดี่ยว มียาสำคัญ 1 ตัว ถาเปนเลข 2 คือ ยาผสม   
  มียาสำคัญมากกวา 1 ตัว 
 - A คือ ประเภทของยาและสถานที่ผลิต 
 - 12 คือ เลขลำดับที่ ที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนตำรับยา 
 - 35 คือ เลขทายของป พ.ศ. ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 

 สวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีความหมายดังน้ี  
 A ยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย ที่ผลิตในประเทศ                  
 B  ยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย ที่แบงบรรจุ                         
 C  ยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย ที่นำหรือสั่งเขามาในประเทศ     
 D  ยาแผนปจจุบันสำหรับสัตว ที่ผลิตในประเทศ                     
 E  ยาแผนปจจุบันสำหรับสัตว ที่แบงบรรจุ                            
 F  ยาแผนปจจุบันสำหรับสัตว ที่นำหรือสั่งเขามาในประเทศ        

à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹ �ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ  
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 G  ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย ที่ผลิตในประเทศ                    
 H  ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย ที่แบงบรรจุ 
 K  ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย ที่นำหรือสั่งเขามาในประเทศ 
 L  ยาแผนโบราณสำหรับสัตว ที่ผลิตในประเทศ 
 M  ยาแผนโบราณสำหรับสัตว ที่แบงบรรจุ 
 N  ยาแผนโบราณสำหรับสัตว ที่นำหรือสั่งเขามาในประเทศ 

 เมื่อเขาใจความหมายของเลขทะเบียนตำรับยาแลว “ตัวยาสำคัญ” ก็เปน
ขอมูลทีไ่มควรละเลยเชนกัน เพราะจะทำใหเรารูวากำลังใชยาอะไร เพือ่จะได
หลีกเลี ่ยงการใชยาซ้ำซอน และปองกันการไดรับยาเกินขนาด นอกจากนี ้  
ควรใชตาม “ขอบงใช” ท้ังระยะเวลาการใชและ
ขนาดของยาทีเ่หมาะสมในการรักษา ผูใชควร
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมควรปรับเพิ่มหรือ
ลดขนาดดวยตนเอง ทั้งนี้ ไมควรซื้อยาตาม  
คำบอกเลาของคนอื่น หรือคำโฆษณาชวนเชื่อ 
เพราะอาการปวยของคนอื่นอาจไมตรงกับทีเ่ราเปน ซึ่งนอกจากจะไมไดผล  
ในการรักษาแลว ยังอาจกอใหเกิดโรคแทรกซอนหรืออันตรายอื่น ๆ ตามมาได 

 อยางไรก็ดี ในเบื้องตนใหสังเกตตนเอง หากใชยาตัวใดแลวเกิดอาการ
ผิดปกติ เชน มีผื่นขึ้นตามตัว ปากบวม ใจสั่น หายใจติดขัด ซึ่งอาจเปนอาการ
ที่เกิดจากการแพยา ใหหยุดยานั้นทันที ทั้งนี้ หากมีปญหาหรือขอสงสัยเก่ียวกับ
การใชยา ตองปรึกษาเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย 

ชวยใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน
ของการอานฉลากยาหรือเอกสารกำกับยา รวมถึงขอมูลสำคัญ  
บนฉลากยาที ่ประชาชนควรทราบ และแนะนำใหปรึกษาเภสัชกร   
หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชยา เพื่อจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
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ปญหาที่พบ 
 แมวายาจะมีประโยชนมากมาย แตผลขางเคียงจากการใชยาก็เปนสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นไดเชนกัน ยิง่ใชยาบอย ก็ยิง่มีโอกาสเสี่ยงตอผลขางเคียงเพิม่ขึ้น   
ยาทุกชนิดไมวาจะไดรับมาจากโรงพยาบาลหรือรานขายยา หากใชไมถูกตอง  
ไมเหมาะสม ก็อาจทำใหเกิดอันตรายได   

ความจริงที่ตองรู 
 การเลือกใชยาควรคำนึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

 - ถูกคน  : ผู  ใชยานั ้นเป นใคร เป นเด็ก ผู ใหญ ผู  สูงอาย ุ และ  
      มีโรคประจำตัวหรือไม อยูในระหวางตั้งครรภ หรือให  
      นมบุตรหรือไม เปนตน 
 - ถูกโรค : อาการเจ็บปวยนั้นเปนอยางไร ไดรับการวินจิฉัยจากแพทย  
      อยางไร สามารถที่จะใชยานี้ไดหรือไม 
 - ถูกขนาด : ขนาดของยาที่เหมาะสมในการรักษา โดยเกิดผลขางเคียง  
      นอยที่สุด 
 - ถูกทาง : เลือกวิธีการบริหารยาที่เหมาะสม เชน ชนิดรับประทาน    
      ยาใชภายนอก ยาใชเฉพาะที่ เปนตน 
 - ถูกวิธี : การใชยานี้ทีถู่กตองจะตองทำอยางไร ตองกินยานี้กอน   
      หรือหลังอาหารนานเทาไร และควรกินยานี้ตอเนื่องนาน  
      เทาไร 

ÂÒÁÕ·Ñé§¤Ø³áÅÐâ·É  
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 จากองคประกอบตาง ๆ ขางตน จะเหน็วาการทีจ่ะเลอืกใชยาอยางเหมาะสม 
เปนสิ่งที่มีความจำเปนตองไดรับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทยหรือเภสัชกร
กอนทีจ่ะเลอืกใชยา เพ่ือความปลอดภยัจากการใชยา ยกเวนยาสามญัประจำบาน
เพียงกลุมเดียวเทานั้นที่ผูบริโภคสามารถที่จะอานฉลากอยางรอบคอบกอนที่จะ
ตัดสินใจใชยาดวยตนเองได 

 ยกตัวอยางเชน ผูปวยมีอาการเจ็บคอจึงนำยาปฏิชีวนะของเพือ่นมา  
รับประทาน ซึ่งนับวาอันตรายมากเพราะนอกจากจะทำใหเพือ่นนั้นไมไดรับยา  
ครบตามระยะเวลาแลว ยาปฏชิวีนะทีเ่รานำมารบัประทานก็อาจไมมคีวามเหมาะสม
ตอเชื้อโรคทีเ่ปนสาเหตุของการเจ็บปวยของเรา รวมทั้งยังอาจเกิดอาการแพยา
และที่สำคัญทำใหเชื้อดื้อยา สรางความยุงยากในการรักษามากขึ้น 

 ดังนั้น กอนกินยาทุกครั้งควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร อานฉลาก และ
วิธกีารใชยาใหเขาใจ และปฏิบตัติามอยางเครงครดั กรณขีองยาสามัญประจำบาน
ทีผู่ปวยสามารถเลือกใชยาไดตามความเหมาะสม ก็ควรอานฉลากใหรอบคอบ
กอนใชเสมอ สังเกตวันหมดอาย ุ และสภาพของยาวามีการเสื่อมสภาพหรือไม   
มีสี กลิ่น หรือลักษณะตาง ๆ แตกตางไปจากเดิมหรือเปลา หากไมแนใจ  
ก็ไมควรนำมารับประทาน หรืออาจนำยานั้นไปปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร  
ที่รานยาใกลบานทาน 

 

ชวยใหคำแนะนำเรื่องการใชยาที่ถูกตองกับประชาชน โดยใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยา ไมนำยาของผูอืน่มาใช และใหสงัเกตวนัหมดอาย ุหรือการเสื่อมสภาพของยา กอนที่จะใชยาดวย   หากไมแนใจก็ไมควรใชยานั้น   
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ปญหาที่พบ 
 ดวยความทีย่าพาราเซตามอลเปนยา
สามัญประจำบานทีส่ามารถหาซื้องาย และเปน
ยาทีค่อนขางปลอดภัยในความรูสึกของผูบริโภค 
จึงอาจทำใหผูบริโภคขาดความระมัดระวัง และ
ใชยาเกินขนาด ซึ่งทำใหเกิดผลเสียตอตับได 

ความจริงที่ตองรู 
 ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) มีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งคือ อะเซตา  
มิโนเฟน (Acetaminophen) เปนยาที่มีขอบงใชเพ่ือการบรรเทาปวด ลดไข มีทั้ง
รูปแบบยาเม็ดและยาน้ำ รูจักกันในชื่อการคาตาง ๆ มีทั้งรูปแบบยาเดี่ยว หรือ
ผสมอยูในยาแกหวัดหลาย ๆ ยี่หอ หรือผสมรวมกับยาคลายกลามเนื้อ/แกปวด
กลามเนื้อ 

 ทัง้นี ้ มรีายงานพบการใชยาท่ีมสีวนผสมของยาพาราเซตามอลซ้ำซอนกนั 
จนอาจทำใหไดรับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ซึ่งจะนำไปสูการเกิดพิษตอตับ  
และอาการจะแยลงจนนำไปสูภาวะตับวาย เสียชีวิตในที่สุด  

 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใชยาพาราเซตามอล ไมควรบรโิภคเกิน
กำหนดตามเอกสารกำกับยาทีร่ะบุไว โดยปริมาณการใชยาพาราเซตามอล  
ที่เหมาะสมสำหรับผูใหญ คือ รับประทาน 1-2 เม็ด (500-1,000 มิลลิกรัม) 
ทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เม่ือมีอาการ และไมควรเกินวันละ 4 ครั้ง หรือ 4,000 
มิลลิกรัม สำหรับการใชยาในเด็ก ควรลดขนาดการใชยาลง โดยใชยาครั้งละ 
10-15 มิลลิกรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และไมควรเกินวันละ 5 ครั้ง 

 ¡Ô¹ÂÒÅ´ä¢Œ á¡Œ»Ç´à¡Ô¹¢¹Ò´ ÍÑ¹μÃÒÂμ‹ÍμÑº 
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 นอกจากนี ้ ไมควรใชยาติดตอกันเกิน 5 วัน ทั้งนี้ หากใชแลวอาการ  
ไมดขีึน้ ควรปรกึษาแพทย เพ่ือความปลอดภยัในการรกัษาอยางถูกตองที่ตนเหตุ
ตอไป ที่สำคัญกรณีที่ตองไดรับยาหลายตัว โดยเฉพาะยาในกลุมคลายกลามเนื้อ 
ยาแกปวด หรือยาสูตรผสมแกหวัด ควรอานฉลากใหละเอียดกอนโดยสังเกต
วามียาพาราเซตามอล หรอื อะเซตามิโนเฟนผสมอยูดวยหรอืไม เพ่ือหลีกเลีย่ง
อันตรายจากการไดรับยาเกินขนาดจนอาจทำใหเกิดพิษตอตับได 

 อนึ่ง ยาพาราเซตามอลนี้ ไมควรใชในผูที่เปนโรคตับ และควรระมัดระวัง
การใชยาในผูที่เสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากยา เชน ผูที่ดื่มสุราจัด หรือผูที่ไดรับ
ยาบางชนิด เชน ยารักษาเชื้อราบางกลุม เปนตน 

 ดังนั้น กอนใชยาจึงควรอานฉลากยาอยางละเอียดทุกครั้งวา มีวิธีการใช  
มีคำเตือนอยางไรเพื่อปองกันอันตรายจากผลขางเคียงของการใชยา   

 ยามีทัง้คุณและโทษ และเพือ่ความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย หรือ
เภสัชกรกอนใชยาจะดีที่สุด   

ชวยใหความรู กับประชาชนใหทราบวาการใชยาพาราเซตามอล  
เพื ่อบรรเทาปวด หรือลดไขน ัน้ควรใชเทาที ่จำเปน และควร
ระมัดระวังการไดร ับยาเกินขนาดเนื ่องจากมียาบางชนิดจะมี
พาราเซตามอลผสมอยูดวย เชน ยาแกหวัดสูตรผสม ยาคลาย  
กลามเน ือ้ ยาแกปวดลดไข เปนตน กรณีที่ ผูปวยไดรับยา
พาราเซตามอลเกินขนาดควรรีบนำสงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
อยางทันทวงทีตอไป ทั้งนีม้ีรายงานการใชยาพาราเซตามอลเกิน
ขนาด โดยใชยาหลายชนิดที ่มียาพาราเซตามอลผสมอยู ทำให  
เปนพิษตอตับ และอาการแยลงจนนำไปสูตับวาย และเสียชีวิต 
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ปญหาที่พบ 
 ยาแผนโบราณที่ผสมสารสเตียรอยด เมื่อกินเขาไปครั้งแรกจะทำใหรูสึกดี
อาการปวยหายไดเร็วทันใจ เนื่องจากสเตียรอยดไปบดบังภาวะโรค เขาใจวา  
เปนยาดี กินแลวถูกกับโรค ทำใหมีการกินอยางตอเนื่อง เกิดการสะสมพิษของ  
สเตียรอยดนำมาซึ่งความเจ็บปวยหนักกวาเดิม บางรายเสียชีวิตไปในที่สุด 

ความจริงที่ตองรู 
 ยาสเตียรอยดจัดเปนยาควบคุมพิเศษ เน่ืองจากเปนยาที่มีผลขางเคียงสูง
ตองอยูภายใตการดูแลของแพทย หากใชติดตอกันเปนเวลานาน จะทำใหเกิด
อันตรายตอระบบตาง ๆ เชน  

 | กดภูมิตานทานของรางกาย ทำใหเกิดการติดเช้ืองาย  
 | บดบงัการแสดงอาการของโรค ทำใหตรวจพบโรคเมือ่อาการรนุแรงแลว  
 | ทำใหกระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร   
 | เกิดการสะสมของไขมนัผดิบรเิวณ ทำใหใบหนาดกูลมขึน้ มไีขมนัสะสม  
   บรเิวณฐานลำคอดานหลัง หรือบริเวณเหนือกระดูกไหปลารา หรือ  
   ดูอวนผิดปกติโดยเฉพาะอวนบริเวณลำตัวมากกวาแขนขามาก 
 | ทำใหกระดูกพรุน กลามเนื้อออนแรง และอาจทำใหเกิดอาการอัน  
   ไมพึงประสงค เชน อวน เปนสิว ขนดก ระบบประจำเดือนผิดปกติ   
   ความดันโลหิตสูง ปวดหลัง บวมน้ำ หัวใจลมเหลว เปนตน  

 ดงัน้ัน เพ่ือหลกีเล่ียงอนัตรายท่ีมาพรอมกับยาแผนโบราณทีไ่มไดคณุภาพ
สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำงาย ๆ ดังนี้  

ÍÑ¹μÃÒÂ ÂÒá¼¹âºÃÒ³äÁ‹¢Ö é¹·ÐàºÕÂ¹  
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 อยาซื้อยาชุด ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณอื่น ๆ จากรถเรที่ขายตาม
งานวัด หรือตามตลาดนดั เพราะอาจไดรบัยาทีผ่ลติไมไดมาตรฐานหรือยาปลอม 

 อยาซื้อยาตามคำโฆษณาชวนเชื่อวายานั้นสามารถรักษาโรคไดครอบ
จักรวาลและหายขาดทันใจ 

 ถามอีาการท่ีสงสยัวาอาจเกิดจากการใชยาทีผ่สมสารสเตยีรอยด อยาหยุด
ใชยากะทันหนัเพราะอาจจะเกดิอนัตราย ใหรบีนำยาทีก่นิประจำมาปรึกษาแพทย
โดยดวน นอกจากนี ้ ควรซื้อยาจากรานขายยาที่มีใบอนุญาต และมีเภสัชกร
ประจำรานเทานั้น และหากพบเห็นการจำหนาย หรือโฆษณายาที่นาสงสัย  
แจงเบาะแสมาไดที ่ สายดวน อย . 1556 กรณีที ่สงสัยว าผลิตภัณฑใด
มีสเตียรอยดผสมอยู  สามารถตรวจสอบเบื ้องตนได โดยใชชุดทดสอบของ  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 

ชวยใหความรู กับประชาชนวา การซื ้อยา
แผนโบราณจากตลาดน ัด หรือรถเร  
นอกจากจะมีความเสี่ยงที่จะไดรับยาปลอม หรือยาที่ไมมีทะเบียน
แลว ยงัมีความเสีย่งทีจ่ะไดรับยาทีเ่สือ่มสภาพ หรอืไดรบัสเตยีรอยด
ผสมอยูดวย ทำใหเกิดอันตรายจากผลขางเคียงของสเตียรอยด  
ตอผูบริโภคอยางมากหากรับประทานเขาไป ใหซื้อยาจากรานยา  
ที่มีใบอนุญาตและมีเภสัชกรประจำรานเทานั้น และหากพบเห็น  
การลักลอบจำหนายยาแผนโบราณที่สงสัยวาจะไมปลอดภัยใหแจง 
รพ.สต. ทราบ เพื่อดำเนินการตอไป 
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อาการ  
“Moon Face”  

หนากลม 
พระจันทร 

อาการบวมน้ำ อาการ 
ขั้นรุนแรง 
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ปญหาที่พบ 
 สถานการณการใชยาปฏิชีวนะในประเทศไทยกำลังเขาสู ขั ้นวกิฤติ 
เนือ่งจากพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อ ไมสมเหตุสมผล ทำใหอัตรา
การดื้อยาโดยภาพรวมของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น การดื้อยานั้นโดยสวนใหญ
เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะทีพ่ร่ำเพรื่อเกินความจำเปน หรือยาปฏิชีวนะที่ใชนั้น
ไมเหมาะสมกับเชื้อโรคทีเ่ปนสาเหต ุ หรืออาจเกิดจากผูใชยาไมรับประทานยาให
ครบตามกำหนดระยะเวลาที่ควรไดรับ เหลานี้ทำใหเชื้อโรคดื้อตอยาปฏิชีวนะนั้น  
รักษาไมหายตองใชยาปฏิชวีนะตวัใหม เสยีคาใชจายในการรักษาทีส่งูขึน้ เสีย่งตอ
ผลขางเคียงทีม่ากขึ้น และอาจเลวรายถึงขั้นไมมียาทีจ่ะใชรักษาเชื้อโรคที่ดื้อยา
นั้นเลยทีเดียว   

ความจริงที่ตองรู 
 ความเขาใจวายาปฏิชีวนะเปนยาแกอักเสบ หรือยาฆาเชื้อ ทำใหเกิดการ
ใชยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ เชน คิดวาเมื่อเริ่มเปนหวัด น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ และ
มีอาการแสบคอ จะตองกิน “ยาปฏิชีวนะ” ทันทีจึงจะหายปวย ซึ่งไมถูกตอง  
เนื ่องจากอาการหวัดในระยะเริ ่มตนนั้นสวนใหญมักเกิดจากเชื ้อไวรัส แตยา
ปฏชิวีนะท่ีใชกันอยางพรำ่เพรือ่นัน้เปนยาที่มีผลตอเชื้อแบคทีเรีย ไมใชเชื้อไวรัส  
จึงไมมีผลในการรักษาแตอยางใด 

 การเปนหว ัดในระยะเริ ่มแรก  
จึงสามารถหายไดเองโดยดื่มน้ำมาก ๆ  
และพกัผอนใหเพยีงพอ สวนจะตองใช 
“ยาปฏิชีวนะ” หรือไมนั้น ควรไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยกอนวามีการติดเชื ้อ
แบคทีเรียรวมดวยหรือไม  

 ผลเสียทีเ่กิดจากการกินยาปฏิชีวนะที ่ไมถูกตองนั ้น นอกจากจะเปน  
การสงเสริมใหเกิดการดือ้ยาแลว ยังเปนการเพิม่ความเสี่ยงในการแพยาดวย 

 ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐãªŒ¾ÃèÓà¾Ã×èÍ....ÍÑ¹μÃÒÂ !!! 
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โดยการแพยาที่เกิดขึ้นนั้น มีทัง้แบบไมรุนแรงจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได เชน   
มีอาการคัน เปนผื่นตามรางกาย เกิดแผลคลายแผลไฟไหมตามบริเวณตาง ๆ  
แนนหนาอก หายใจไมสะดวก และอาจรุนแรงถึงขัน้ชอ็กจนเปนเหตใุหเสยีชีวติได 

 เชื ้อโรคที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะนั ้นไมเพียงแตจะสงผลตอผู ที่ใชยาอยาง
พร่ำเพร่ือเทาน้ัน แตจะมผีลกระทบถึงคนรอบขางดวย เนือ่งจากเชือ้โรคทีพ่ฒันา
ตนเองใหดื้อตอยาปฏิชีวนะสามารถที่จะแพรกระจายสูคนอื่นในสังคมได   

 ดงัน้ัน เพ่ือความปลอดภยัเราไมควรใชยาปฏชิวีนะอยางพร่ำเพรือ่ ใชเฉพาะ
กรณีที่จำเปนเทานั้น และหากมีความจำเปนตองใช ก็จะตองปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของแพทยและเภสัชกรอยางเครงครัด โดย 

 J กินยาใหครบตามขนาด และระยะเวลาที่กำหนด 
 J หามแบงยาใหผู อื่น เพราะจะทำใหทั ้งเราและผูอื่นกินยาไมครบ  
   ตามขนาด 
 J ไมควรเก็บยาปฏิชีวนะทีไ่ดรับมานั้นไวกินครั้งตอไป ควรกินตอเนื่อง  
   จนหมด  
 J อยาใชยาปฏิชีวนะตามทีค่นอื่นแนะนำ เพราะเขาอาจหวังดีแตเขา  
   ไมมีความรูเรื่องยาและโรคที่เราเปน จึงอาจเปนอันตรายกับเราได   
   และอาจเปนยาที่ไมเหมาะสมตอการเจ็บปวยของเรา 

 ยามีทัง้คุณและโทษ หากเมื่อใดจำเปนตองใชยาปฏิชีวนะตองปรึกษา
แพทยหรือเภสัชกรกอนใช ทีส่ำคัญตองปฏิบัติตนตามคำแนะนำอยางเครงครัด 
เพือ่ทำใหหายจากอาการเจ็บปวยไดดียิง่ขึ ้น อีกทั ้งสามารถปองกันการเกิด
อาการขางเคียงจากการใชยาไดอีกดวย 

ชวยเขาไปเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะรักษา
ไขหวดั วาจำเปนตองใชหรอืไม โดยควรปรกึษาแพทยกอนวาเปนการตดิเชือ้
แบคทีเรียหรือไม และชี้ใหเห็นถึงโทษของการใชยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ   
ซึ่งไมเปนผลดีตอสุขภาพของตนเองและผูอื่น 



48



ï ¼ÅÔμÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ ï 



50

ปญหาที่พบ 
 เครือ่งสำอางตามตลาดนัด แผงลอย สวนใหญไมมีฉลากภาษาไทย   
หรือมีการแสดงฉลากไมถูกตองครบถวนตามที ่กฎหมายกำหนด และเกือบ
ทั้งหมดเปนผลิตภัณฑที่มีการลักลอบผสมสารหามใชที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 

ความจริงที่ตองรู 
 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางทุกชนิดตองมีฉลากภาษาไทย ถึงแมจะเปนสินคา
ทีน่ำเขามาจากตางประเทศก็ตองจัดทำฉลากภาษาไทยมาติดไวที่กลองหรือขวด 
เพื่อใหคนไทยไดรูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

 ฉลากภาษาไทยจะตองมีขอความอันจำเปนอยางครบถวน แสดงไวให  
ผูบริโภคสามารถมองเห็นและอานไดอยางชัดเจน เพราะผูบริโภคจำเปนตองรู
ขอมูลเหลานี้กอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑ 

 เครือ่งสำอางบางรายมกีารโฆษณาวา “ผาน อย. แลว...รบัรองวาปลอดภยั” 
ซึ่งความจริงผู ผลิตหรือผู นำเขาตองแจงขอมูลเบื ้องตนเกี ่ยวกับเครื ่องสำอาง  
ตอ อย. หรือ สสจ. กอนผลิตหรือนำเขา หากพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว
วาเอกสารครบถวน ถูกตอง จะออกใบรับแจงใหไวเปนหลักฐาน ซึ่งจะมี “เลขที่
ใบรับแจง” กำกับไวดวย อนึ่ง ผูบริโภคสามารถรูวาเครื่องสำอางนั้นไดแจง  
รายละเอียดแลวหรือไม ดวยการสังเกต “เลขทีใ่บรับแจง” ที่แสดงไวบนฉลาก
เคร่ืองสำอาง (เร่ิมมผีลบงัคบัใชสำหรบัเครือ่งสำอางท่ีผลติตัง้แตวันที่ 14 กนัยายน 
พ.ศ. 2554 โดยดูจากวนั เดือน ป ที่ผลิต) 

 ขอแนะนำใหผูบริโภคซื้อเครื่องสำอางจากรานคาที่มีหลักแหลงแนนอน 
หากมีปญหาเกิดขึ้น จะสามารถติดตามยอนกลับได และเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มี
ฉลากภาษาไทย ทีแ่สดงขอความอันจำเปนครบถวน อานไดชัดเจน รวมทั้ง  
เลือกซื้อเครื่องสำอางที่แจงรายละเอียดแลว เพราะแสดงวาเจาหนาที่ไดตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนแลววาไมขัดตอกฎหมาย 

 

äÁ‹ÍÂÒ¡μ¡à»š¹àËÂ×èÍà¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ÍÑ¹μÃÒÂ  
ÁÍ§ËÒ©ÅÒ¡ÀÒÉÒä·Â¡‹Í¹«×éÍ·Ø¡¤ÃÑé§ 
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ขอความอันจำเปนที่ฉลากเครื่องสำอาง 

ใหคำแนะนำกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสำ
อาง

ใหปลอดภัย เชน ซื้อจากรานท่ีมีหลักแหลงแนนอน แน
ะนำ

ใหอานขอมูลบนฉลากกอนตัดสินใจซื้อ รวมถึงแจกเอกสาร

แผนพับเพื่อใหความรู ความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใชเครื่องสำอางที่ถูกตอง 

เครื่องสำอางทุกชนิด ทุกประเภท ต�องมีฉลากภาษาไทย   
โดยต�องระบุข�อความ ดังน้ีคือ 

........................................  
.................................................. 

........................................  
.................................................. 

สวนประกอบ 
........................................  

.................................................. 
วิธีใช 

........................................  
.................................................. 

คำเตือน 
........................................  

.................................................. 
 ผูผลิต/ผูนำเขา.......................... 

สถานที่ตั้งของผูผลิต................... 
สถานที่ตั้งของผูนำเขา................ 

................. เดือนปที่ผลิต  06/2553 

................. เดือนปที่หมดอายุ 06/2555 
เลขที่ใบรับแจง XX-X-XXXXXXX 

1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการคา 

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง 

3. ชื่อสารทุกชนิดที่ใชเปนสวนผสม 

4. วิธีใช 

5. คำเตือน (ถามี) 

6. ชื่อที่ตั้งผูผลิตหรือผูนำเขา 

9. เดือนปที่ผลิต หรือ ปเดือนที่ผลิต 

10. เดือนปที่หมดอายุ  
 (กรณีเครื่องสำอางท่ีมีอายุ 
 การใชนอยกวา 30 เดือน) 

11. เลขที่ใบรับแจง 8. เลขที่แสดงคร้ังที่ผลิต 

7. ปริมาณสุทธิ 
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ปญหาที่พบ 
 จากกรณีนักรองสาวผูตกเปนเหยื่อการใชผลิตภัณฑที่ทำให
หนาขาวยี่หอหนึ่ง จากคำแนะนำของเพื่อน โดยในระยะแรกที่ใช   
ผิวหนาลอกและขาวอยางรวดเร็ว แตเมื่อใชไดประมาณ 2 เดือน 
ผิวหนากลับมีรอยดางดำ และมีอาการปวดแสบปวดรอน จนเกิด
รอยดางทั่วใบหนาและลำคอ เห็นอยางนี้แลว ยังจะเสี่ยงอีกหรือ?? 

ความจริงที่ตองรู 
 เครือ่งสำอางทีม่กัพบมกีารนำสารอนัตรายทีห่ามใชมาผสม ไดแก ผลติภณัฑทีอ่างวา
ขจดัสวิ ฝา ทำใหหนาขาว หนาเดง ซึง่อนัตรายทีแ่ฝงอยูในสารหามใชในเคร่ืองสำอาง ไดแก 

    • สารไฮโดรควิโนน ทำใหเกิดการแพ ระคายเคือง เกิดจุดดางขาวที่หนา   
  ผิวหนาดำ เปนฝาถาวรรักษาไมหาย 
    •  สารประกอบของปรอท ทำใหเกิดการแพ ผื่นแดง ผิวหนาดำ ผิวบางลง   
  เกิดพิษสะสมของปรอท ทำใหทางเดินปสสาวะอักเสบและไตอักเสบ 
    •  กรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ ใชแลวหนาแดง ระคายเคือง แสบรอน  
  รุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหนาลอกอยางรุนแรง และอาจเปนอันตรายตอ  
  ทารกในครรภ 

 แมวาเครื่องสำอางที่ผสมสารอันตรายเหลานี ้ จะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลง  
ในระยะแรกที่ชวยใหผิวดูขาวใสขึ้น แตถาใชไประยะหนึ่ง อาจกลับดำคล้ำหรือดางขาว  
จนหนาเสยีโฉมได เพือ่ความปลอดภยักอนใช ทานสามารถตรวจสอบรายช่ือเครือ่งสำอาง
อนัตรายไดทีเ่วบ็ไซต อย. www.fda.moph.go.th เลอืก “เครือ่งสำอาง” เลอืก “อย.แฉรายช่ือ
และภาพเครือ่งสำอางอนัตราย” และหากเกิดผลขางเคยีงใด ๆ จากการใชเคร่ืองสำอาง หรอื
พบเหน็แหลงผลิตหรือจำหนายผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย  
สามารถรองเรียนไดที่ สายดวน อย.1556 

ÁËÑ¹μÀÑÂ¤ÃÕÁË¹ŒÒ¢ÒÇ  
àÊÕèÂ§¾ºÊÒÃËŒÒÁãªŒã¹à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ 

ใหคำแนะนำกับประชาชนเก่ียวกับการเลือกซ้ือเครื่องสำอาง 
ใหปลอดภัย เชน ซื้อจากรานท่ีมีหลักแหลงแนนอน แนะนำใหอานขอมูล 
บนฉลากกอนตัดสินใจซื้อ รวมถึงแจกเอกสารแผนพับเพื่อใหความรู ความเขาใจ 
กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเลือกซ้ือเลือกใชเครื่องสำอางที่ถูกตอง 
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รายชื่อเครื่องสำอางผิดกฎหมายที่หามผลิต  
นำเขา หรือขาย จำนวน 34 รายการ 

สารหามใชที่พบในเคร่ืองสำอาง 
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ปญหาที่พบ 
 นอกจากตองรู วิธีการเลือกซื ้อเครื ่องสำอางอยางปลอดภัยแลว การรู จักใช  
เครื่องสำอางก็ถือเปนสิ่งสำคัญที่ละเลยไมไดเชนกัน แมวาเครื่องสำอางจะเปนผลิตภัณฑ  
ที่ใชเพียงเพื่อทำความสะอาด และเพื่อใหเกิดความสวยงามเทานั้น แตถาหากใชไมถูกวิธี
หรือใชโดยขาดความระมัดระวัง งานน้ีมีเสี่ยงหนาพัง 

ความจริงที่ตองรู 
 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางทุกชนิดที่วางขายในทองตลาด ไมวาจะเปนสบู แชมพ ู
ยาสฟีน โลชัน่บำรงุผวิ ผลติภณัฑยอมผม ลปิสติก เครือ่งสำอางทาแกม แตงตา ทาเล็บ 
ลวนมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตรายหรืออาการขางเคียงได ถาหากเราใชโดยขาด
ความระมัดระวัง สวนใหญจะเกิดบริเวณที่เราสัมผัสกับเครื่องสำอางโดยตรง เพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น มีขอแนะนำงาย ๆ ที่จะชวยใหปลอดภัยจากการใชเครื่องสำอาง 
ไดแก การใชเครื่องสำอางใหถูกวิธี โดยควรเอาใจใสตั้งแตปริมาณเครื่องสำอางที่ใชใน
แตละครั้ง บริเวณที่ใช เวลาที่ใช ความถี่ในการใช รวมทั้งระยะเวลาที่ผลิตภัณฑสัมผัสกับ
ผิวหนัง ดังนั้น จึงตองรูจักอานฉลากผลิตภัณฑใหละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะวิธใีชและคำเตอืน และกอนใชผลติภณัฑเครือ่งสำอางใด ๆ เปนครัง้แรก ควรทำ  
การทดสอบการแพกอนใช โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กนอยที่บริเวณทองแขน 
แลวทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง หากไมมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น แสดงวาสามารถใชได  

 ทั้งนี้ สิ่งสำคัญสำหรับการใชเครื่องสำอาง คือ อยาแบงปนหรือใชเครื่องสำอาง
รวมกับผูอื่น เพราะอาจติดเชื้อโรคไดงาย โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ใชแตงตา เมื่อใช
เครื ่องสำอางเสร็จแลวตองปดใหสนิท และเก็บไวในที ่ไมโดนแสงแดด และสำหรับ  
เครื่องสำอางใดที่มีลักษณะสี กลิ่น ความขนเปลี่ยนไปจากเดิม อยาเสียดาย ใหทิ้งไป   
แตถาหากใชเครื่องสำอางใดแลว มีความผิดปกติเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการใชครั้งแรก  
หรือใชมานานแลวก็ตาม ตองหยุดใชทันที หากอาการไมดีขึ้นใหรีบไปพบแพทย  
อยาลืมนำเครื่องสำอางน้ันติดไปดวย เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำ 
การใชเครื่องสำอางงาย ๆ แคนี้ก็ชวยใหปลอดภัยจากการใช 
ผลิตภัณฑเครื่องสำอางไดแลว 

»‡Í§¡Ñ¹ÍÑ¹μÃÒÂ μŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡ãªŒ (à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§) 

แนะนำใหผูบริโภคหยุดใช 
เครื่องสำอางนั้นทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น   
และหากอาการยังไมดีขึ้น ใหแจงขอมูลตอ รพ.สต. 
และแนะนำใหไปพบแพทย 
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ปญหาที่พบ 
 ยังคงมีใหเห็นมากมายกับการโฆษณาขายเครื่องสำอางอวดอางสรรพคุณ
ตาง ๆ โดยเฉพาะทางอินเทอรเน็ต หรือตามตลาดนัดแผงลอยที่โฆษณาวาใชแลว
สามารถเพิม่ขนาดทรวงอก หรือทำใหทรวงอกเตงตึงได หรือโฆษณาอาง  
ชวยทำใหผิวขาวขึ้นได ภายใน 7 วัน 10 วัน ...โฆษณาแบบนี ้ โกหกทัง้เพ... 
หากหลงเช่ือซือ้มาใช มแีตจะเสยีเงินฟรี แถมยังเสี่ยงอันตรายอีกดวย 

ความจริงที่ตองรู 
 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางเปนผลิตภัณฑที่มีจุดประสงคใชเพือ่ความสวยงาม
หรือความสะอาดในชีวิตประจำวัน แตผลิตภัณฑบางประเภทที่วางขายตาม  
ทองตลาด กลับพบวามีการโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริง ใหคนหลงเชื่อวา
สามารถเปนไดมากกวาเครื่องสำอาง เชน “......ชวยใหผิวขาวทันใจ หนาใสทันตา 
เปลี่ยนจากผิวดำเปนผิวขาว เห็นผล 100%” “....ชวยปรับผิวขาวเรงดวนได 
เห็นผลจริง พิสูจนเลย” “หนาอกเล็กแคไหนรับรองขึ้นเปนนิ้วแนนอน ปลอดภัย 
100% ดวยสวนผสมจากธรรมชาติที่ลงตัว แกปญหาอกไขดาวอยางไดผลที่สุด” 
ซึง่ขอความโฆษณาเหลานีช้วยสรางแรงจงูใจใหผูซือ้อยางมาก โดยเฉพาะคนผิวคล้ำ
ทีอ่ยากมีผิวขาว หรือสาวอกไขดาวที่อยากจะมีอกอึ๋ม ซึ่งเปนคานิยมของคน  
ในสังคมสมัยนี้ 

 แตแทจรงิแลว ผลติภณัฑเครือ่งสำอางไมสามารถเปลีย่นแปลงโครงสราง  
ของรางกาย ไมสามารถเพ่ิมขนาดทรวงอกหรอืทำใหทรวงอกเตงตงึ ไมหยอนยาน 
ไมสามารทำใหสัดสวนของรูปหนาหรือรูปรางเปลี่ยนแปลงได และเครื่องสำอาง
ก็ไมมีผลตอการทำงานของระบบภายในรางกายดวย คือ ไมสามารถยับยั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงการผลิตเม็ดสีเมลานิน ไมสามารถทำใหสีผิวมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือทำใหสีผิวขาวขึ้นมากกวาหรือแตกตางจากสีผิวธรรมชาติ  
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 ดงัน้ัน อยาไดหลงเชือ่ผูขายโดยซือ้เคร่ืองสำอางท่ีโออวดสรรพคณุเกนิจรงิ
ลักษณะนี้มาใช เพราะนอกจากจะทำใหเสียเงินฟรีแลว ยังอาจเสี่ยงกับผลิตภัณฑ
ทีล่ักลอบผสมสารอันตรายทีห่ามใชลงไปดวย และหากสงสัยหรือพบเห็น  
การโฆษณาผลิตภัณฑเครื ่องสำอางในลักษณะทีก่ลาวมา สามารถแจงมาได  
ที่สายดวน อย.1556 

ใหคำแนะนำแกผูบริโภควาเครื่องสำ
อางม ี 

จุดประสงคในการใชเพื่อท
ำความสะอาดและ

เพิ่มความสวยงามเทานั้น
 ไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางขอ
งรางกาย ดังนั้น 

อยาหลงเชื่อโฆษณาโออวดเกินจริง และ

สามารถรองเรียนไดที่สาย
ดวน อย.1556 

และประสาน รพ.สต. 
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ปญหาที่พบ 
 จากที่มีขาวผูปวยอัมพฤกษไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟาช็อต หลังหลงเชื่อ
ซือ้อปุกรณบำบดัดวยกระแสไฟฟาสถติทีโ่ฆษณาวาสามารถรักษาโรคอมัพฤกษ อมัพาตได 
มูลคากวา 90,000 บาท มาใชไมถึงเดือน มีอาการสาหัส เกิดบาดแผลไฟไหมที่ขา
ทัง้สองขางและมอื เปนกรณตีวัอยางทีผู่บรโิภคตองใสใจ จะไดไมตกเปนเหยือ่รายตอไป 

ความจริงที่ตองรู 
 ธุรกิจขายอุปกรณหรือเกาอี้ไฟฟาสถิต รวมทั้งเตียงนวดและใหความรอน  
ดวยไฟฟามีใหเห็นกันเกลื่อน โดยเฉพาะในตางจังหวัด ทั้งในรูปแบบขายตรง หรือ  
การเปดบริการใหทดลองใช แถมโฆษณาอางรักษาโรคตาง ๆ ได อุปกรณหรือ  
เกาอีไ้ฟฟาสถิต เตียงนวดและใหความรอนดวยไฟฟา เครื่องกระตุนประสาท  
จัดเปนเครื่องมือแพทยที่ใชเพื่อกายภาพบำบัด ไดรับอนุญาตจาก อย. ใหแสดง
สรรพคุณไดเพียงชวยในการไหลเวียนของโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว ใหผลผอนคลาย
กลามเนื ้อเฉพาะที่ชั่วคราว และบรรเทาอาการปวดเฉพาะที ่ชั่วคราวเทานั ้น   
ไมสามารถบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรคได แตขอมูลท่ีผูบริโภคสวนใหญไดรับ คือ 
“เตยีงนวดไฟฟาบำบัดดวยกระแสไฟฟาสถติ เหมาะสำหรบัโรคตาง ๆ ความดันโลหติสงู 
เบาหวาน อัมพาต เกาต หัวใจ ตับ ไต มะเร็งชนิดตาง ๆ ผูที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ ใชแลวไดประสิทธิภาพเยี่ยม สามารถปรับแนวกระดูกสันหลัง อุปกรณ  
เสริมพิเศษที่เปนหยก สามารถปองกันโรคตาง ๆ ขจัดของเสีย ทำลายแบคทีเรีย 
บรรเทาอาการอักเสบ และกระตุนระบบประสาทใหกลับคืนสูสภาพปกติได”  

 โฆษณาผลิตภัณฑจนเกือบจะกลายเปนเกาอี้หรือเตียงเทวดา แถมผูขายยังงัด
กลยุทธตาง ๆ หลอกลอใหผู ซื้อหลงเชื ่อ เชน การสัมภาษณผู ที่เคยใช ซึ ่งจะทำ  
การบรรยายสรรพคุณใหรู สึกเห็นดวยและคลอยตาม หรือใหมีการทดลองใชฟรี   
พรอมเสนอทางเลอืกในการซือ้ใหผูทีท่ดลองใช เชน สามารถผอนชำระไดนาน 6 เดอืน 
12 เดือน หรือมีการลด แลก แจก แถมอุปกรณอื่น ๆ 
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  โดยขอเท็จจริงแลวผลิตภัณฑดังกลาวไมมีขอบงใชในการรักษาโรคแตอยางใด 
ที่สำคัญผูใชจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะอาจทำใหเกิดอาการช็อก หมดสติ   
การไหมจากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรือกระแสไฟฟารั่ว ภาวะหัวใจวายจากการ
ผานกระแสไฟฟาปริมาณสูงบริเวณหัวใจ อีกทั้งตองระมัดระวังเปนพิเศษ สำหรับผูมี
ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตผิดปกติ ผูปวย
ลมชัก ผูปวยหลังผาตัดมดลูก หญิงขณะมีประจำเดือน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูพิการท่ี  
ไมสามารถสื่อสารได นอกจากนี ้ ยังหามใชในหญิงมีครรภ ผูปวยมะเร็ง วัณโรค 
ภาวะโรคหัวใจรุนแรง ภาวะเสนเลือดขอด ผิวหนังบริเวณที่บวม ติดเช้ือ อักเสบ   
ผูทีใ่ชอปุกรณฝงในรางกาย และหามกระตุนผานหวัใจและสมองเพราะอาจเปนอนัตราย
ถึงชีวิต หรืออาจทำใหโรคที่เปนรุนแรงขึ้น 

 อุปกรณเหลานี้ควรใชภายใตการดูแลของแพทยหรือนักกายภาพบำบัดเทานั้น 

 

ชวยใหความรูกบัประชาชนเก
ีย่วกบัสรรพคณุทีแ่ทจรงิ

ของเตยีงนวดหรอือปุกรณบำบดัดวยกระแสไฟฟาสถติ 

มีเพียงชวยในการไหลเวีย
นโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว 

ผอนคลายกลามเนื้อเฉพาะท
ี่ชั่วคราว และบรรเทา

อาการปวดเฉพาะที่ชั่วคราว
เทานั้น  

กรณีพบรานที่จำหนายหรือเปดบ
ริการ 

ใหทดลองใช โดยโฆษณาอางรักษาโรคตาง ๆ  

ใหแจง รพ.สต. เพื่อดำเนิน
การตอไป 
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ปญหาที่พบ 
 กระแสแฟชั่นใสคอนแทคเลนสตาโต หรือที ่รูจักกันใน  
หมูวัยรุนวา “บิ๊กอาย” (Big eye) เปนคอนแทคเลนสแฟชั่น  
ที่ชวยทำใหดวงตาแลดูกลมโต เปนประกาย ตามแบบดาราเกาหลี
และญี่ปุน ซึ่งกำลังเปนที่นิยมอยางมากในกลุมวัยรุน แตอาจเปนอันตรายถึง  
ขั้นตาบอดได หากใชไมถูกวิธี ดังกรณีดาราสาวหวิดกลายเปนนางเอกโลกมืด 
เมื ่อรูเทาไมถึงการณ ใส “บิ๊กอาย” คอนแทคเลนสหลากสีเสริมความงาม  
จนตาดำอักเสบ ซึ่งแพทยระบุวาเกิดอาการแพขั้นรุนแรง 

 

ความจริงที่ตองรู 
 คอนแทคเลนสแฟชั่นประเภทนี้เหมือนกับคอนแทคเลนสทั่วไป เพียงแตมี
สีสันและลวดลายแบบตาง ๆ ตามแฟชั่นบนตัวเลนส ยกเวนตรงกลางของเลนส 
ซึ่งมีลักษณะใส จึงทำใหมองเห็นวาตาดำขยายใหญและกลมโตกวาปกติ คลายแบบ
ดาราเกาหลีในปจจุบัน จึงเปนที่นิยมในหมูวัยรุน ประกอบกับมีการโฆษณาทำให
เขาใจผิดคิดวาใสแลวทำใหดวงตามีขนาดใหญขึ้น แถมยังสามารถหาซื้อไดงาย
ตามแหลงแฟชั่นทัว่ไป หรือสั่งซื้อไดทางอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
อยางมาก หากซื้อมาใชโดยขาดความรูที่ถูกตองในการใชคอนแทคเลนส เพราะ
อาจทำใหเกิดอาการขางเคียงตาง ๆ ได เชน เกิดตุมอักเสบบนหนังตาดานใน 
การอักเสบลักษณะเปนจุดเล็ก ๆ ทีเ่ยือ่บุของกระจกตา และยังเสี ่ยงตอการ
อักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา จนอาจทำใหตาบอดได 
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ใหความรูกับประชาชนใ
นพื้นที่เกี่ยวกับ

การใสคอนแทคเลนส วาควรไดรับการ

ตรวจตาจากจักษุแพทย ไ
มควรไปซื้อเอง

จากรานคาแผงลอยทัว่ไป 
รวมทัง้แนะนำ

วิธีการใชที่ถูกตอง เชน ไมใชรวมกับ  

ผูอื่น ไมใชเกินเวลาที่กำห
นด เปนตน 

 ดังนั้น ในการเลือกซื ้อคอนแทคเลนสตองซื ้อคอนแทคเลนสที ่ไดรับ
อนุญาตจาก อย. โดยสังเกตฉลากภาษาไทยซึ่งมีเครื่องหมาย อย. ที่มีเลขที่  
ใบอนุญาตเครื ่องมือแพทย และสังเกตรายละเอียดบนฉลาก เชน การใช
คอนแทคเลนสควรไดรับการสั ่งใชและตรวจติดตามทุกปโดยจักษุแพทย   
คาสายตา ระยะเวลาการใชงาน เชน “ใชงานไดไมเกิน 1 วัน” และ เดือน ป 
ที่หมดอายุ  
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ปญหาที่พบ 
 วยัรุนสมัยนีเ้ห็นการดัดฟนแฟชั่นเปนเรื่องโกเก ทันสมัย ซื้อลวดดัดฟน
แฟชั ่นมาใสเองหรือหันไปพึง่การบริการดัดฟนเถือ่นราคาถูก โดยที ่ไมรู วา
อุปกรณทีน่ำมาใชในการดัดฟนแฟชั่นเหลานั้นไมไดมาตรฐาน เสี่ยงตออาการ  
ไตวายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต  

ความจริงที่ตองรู 
 สาเหตท่ีุแทจรงิของการดดัฟนหรอืการจดัฟน คอื การแกไขความผดิปกติ
ของการเรียงตัวของฟน เชน ฟนซอนเก ฟนหาง ฟนยื่น ฟนบนลางไมสบกัน   
ซึ่งจะชวยใหการบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจลดปจจัยเสี่ยงในการ
เกิดฟนผุ หรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟน
และเหงือกในบริเวณทีฟ่นเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดรอยสึกของฟน  
จากการเรียงฟนหรือสบฟนทีไ่มเหมาะสม และยังอาจชวยเสริมบุคลิกภาพ  
จากการท่ีฟนมกีารเรยีงท่ีสวยงาม แตปจจบุนักลุมวัยรุนเหน็การดดัฟนเปนแฟชัน่ 
หรือเคร่ืองประดับเพิ่มความสวยงาม โกเก ทันสมัยใหกับตัวเอง 

 แทจริงแลวนั ้นการดัดฟนแฟชั่นถือวาเปนการจัดฟนที่ไมไดมาตรฐาน
เพราะผูทีใ่หบริการไมใชทันตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญที่มีความรูดานนี้โดยเฉพาะ 
และยิง่ไปกวานัน้วัสดุอุปกรณที่นำมาใชสวนใหญจะเปนลวดสเตนเลส ลวดที่รอย
ดอกไม หรืออาจมีการใสลูกปดหลากสี พลาสติกยาง กากเพชรตาง ๆ ซึ่งวัสดุ
เหลานีจ้ะมีสารปนเปอน เชน ตะกั่ว พลวง ซิลิเนียม โครเมียม และสารหนู 
หากสะสมในรางกายมาก ๆ จะเปนอนัตรายตอไต อาจทำใหไตวายถึงข้ันเสยีชวีติได  
อีกทัง้ขั ้นตอนการทำจะมีการใชหัวกรอ กรอเอาเคลือบฟนที่ดีออกไป ทำให
ความแข็งแรงของฟนลดลง เกิดอาการเสียวฟนไดงาย รวมถึงการใสเครื่องมือ
จัดฟนแฟชั ่น มักทำใหเกิดการบาดกระพุ งแกมจนกลายเปนแผล เสี ่ยงตอ  
การเปนมะเร็งเนื้อเย่ือในชองปาก 
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 ลวดดัดฟนจัดเปนเครื่องมือแพทยทั่วไปทีต่องขออนุญาตนำเขาจาก อย. 
และตองมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค ลวดดัดฟนแฟชั่นที่ขายกัน  
ตามตลาดนัด เปดทายขายของหรือรานคาใหบริการดัดฟนเถื ่อนเปนวัสดุ  
ทีเ่ลียนแบบการจัดฟนของทันตแพทย ไมไดชวยในเรื่องการจัดฟนแตอยางใด 
แตกลับจะสรางปญหาใหผูใช หากจำเปนตองจัดฟน ควรปรึกษาทันตแพทยหรือ
ผูเชี่ยวชาญดานทนัตกรรมจัดฟนที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ไดมาตรฐานเทานั้น 
ไมควรรับบริการจัดฟนตามทองตลาด หรือซื้อลวดดัดฟนมาใชเอง เพราะอาจ
เปนอุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน กอใหเกิดอันตรายได 

อุปกรณในการจัดฟนแฟชั่น แบบติดแนน แบบถอดได 

ชวยประชาสมัพนัธ แจงเตอืนพรอมทัง้ใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ถึงอันตรายของการดัดฟนแฟชั่น กรณีพบการขายหรือใหบริการดัดฟนแฟชั่นในพื้นที่ ควรรวบรวมขอมูล เอกสารตาง ๆ และแจงหนวยงานที่เก่ียวของ เชน รพช. สสอ. หรอื สสจ. เปนตน เพือ่รวมกันดำเนนิการแกไขปญหาตอไป 
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ปญหาที่พบ 
 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยบวกกับกระแสนิยม  
ในการดูแลสุขภาพ ทำใหเกิดนวัตกรรมเครื่องมือแพทยสำหรับการดูแลรักษา
สุขภาพมากมาย ทั้งที่ไดผลจริงหรือไมไดผลตามคำโฆษณา แถมเคร่ืองมือแพทย
บางยีห่อมีราคาสูงเกินความเปนจริง ซ้ำรายทำใหเกิดผลขางเคียงจากการใช 
หรืออาจถึงขั้นทำใหโรคเกากำเริบหรือแยลงจากเดิม สูญเสียโอกาสในการไดรับ
การรักษาทีถู่กตอง ดังนั้น การรูเทาทันโฆษณาและรูจักวิธีการเลือกซื้อเลือกใช
เคร่ืองมือแพทยที่ถูกตอง เหมาะสม จึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง เพื่อปองกันไมให
ตกเปนเหยือ่คำโฆษณาจนกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยสินไปโดยเปลาประโยชน
หรือไมคุมคา และอาจไดรับอันตรายจากการใชเครื่องมือแพทยได 

ความจริงที่ตองรู 
 การโฆษณาเครื ่องมือแพทยที่โออวดเกินจริงมีใหเห็นตามสื ่อตาง ๆ 
มากมาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว เปนตน  
สือ่โทรทัศน เคเบลิทีวี จานดาวเทยีม อนิเทอรเนต็ และการขายตรง โดยรปูแบบ
การโฆษณานั้นมักจะเนนการเชิญชวน โนมนาววาสามารถรักษาโรคตาง ๆ ได 

ÃÐÇÑ§ !!! ÍÂ‹ÒËÅ§àª×èÍâ¦É³Òà¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â �  
á½§¤ÇÒÁËÅÍ¡ÅÇ§ 
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เชน โฆษณาวา 

 ✌  “เตียงนวดไฟฟาบำบัดดวยแสงอนิฟราเรด เหมาะสำหรบัโรคความดนั  
โลหิตสูง เบาหวาน อัมพาต เกาต หัวใจ ตับ มะเร็งชนิดตาง ๆ ผูที่มีภาวะ  
เสื ่อมสมรรถภาพทางเพศ ชวยขจัดของเสีย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย บรรเทา
อาการอักเสบ กระตุนระบบประสาทใหกลับคืนสูสภาพปกติ”   
 ✌  “เกาอีก้ระแสไฟฟาสถิต ความดนัโลหติสงู เบาหวาน หวัใจ หายขาดได” 
 ✌ “ชุดชั้นในอินฟราเรด เพิม่การเผาผลาญอาหารในรางกาย กระชับ  
สดัสวน กำจัดไขมนัสวนเกิน ลดหนาทอง แกปญหาทองผูก และโรครดิสดีวงทวาร”  
 ✌  “ถุงนองรักษาเสนเลือดขอดได ผลิตจากทองคำขาว”  
 ✌  “ถุงยางอนามัยเสริมหวงล็อคปองกันหลุด นวัตกรรม หวงรัดถุงยาง  
อนามัยอัจฉริยะ กระชับปองกันถุงยางอนามัยหลุดขณะมีเพศสัมพันธ” เปนตน  

 ขอความโฆษณาเกินจรงิเหลานี้ บางสวนมกีารกลาวอางวาไดรบัการรบัรอง
จาก อย. แลว หรือขึ้นทะเบียนกับ อย. แลว โดยมีการแสดงเลขท่ีใบอนุญาต
ตาง ๆ เพือ่ใหดูนาเชื ่อถือยิง่ขึ ้น ซึ่งที่จริง อย. รับรองเฉพาะตัวผลิตภัณฑ  
เครือ่งมือแพทยวา ไดปฏิบัติตามกฎหมายในเบื้องตนแลวเทานั้น แตไมรับรอง
รวมไปถึงขอความโฆษณาที่ชักจูงใหผู บริโภคหลงเชื ่อและหาซื ้อสินคามาใช  
แตอยางใด อยางไรก็ดี คุณสมบัติหรือสรรพคุณที่แทจริงของเครื่องมือแพทย  
จะมีการระบุอยางชัดเจนที ่ฉลากหรือเอกสารกำกับเครื ่องมือแพทย ดังนั้น   
กอนการเลือกซื้อเครื่องมือแพทยใด ๆ มาใช จึงควรอานประโยชน ขอบงใชและ  
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาบนฉลากเครื่องมือแพทยหรือในเอกสารกำกับ
เครือ่งมือแพทยหรือคูมือการใชเครื่องมือแพทย และอยาหลงเชื่อคำโฆษณา  
ที่ผูขายพยายามกลาวอางวาผานการรับรองจาก อย. แลว 

 อนึ่ง เพื่อไมใหตกเปนเหยือ่เครื่องมือแพทยที่โฆษณาโออวดสรรพคุณ  
เกินจริง ใหสงัเกตวาโฆษณาตาง ๆ ของเครือ่งมอืแพทยทกุชนดิ จะตองมีการระบุ
เลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาเครือ่งมอืแพทย (ฆพ. .../ปพ.ศ.) ปรากฏบนหนาสือ่โฆษณา 
เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน 
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 ดงัน้ัน การรูเทาทันโฆษณาทีโ่ออวดสรรพคณุเกนิจริงของเคร่ืองมอืแพทย 
การอานฉลากหรือเอกสารกำกับเครื ่องมือแพทยกอนการเลือกซื ้อหรือใช  
เคร่ืองมือแพทยใด ๆ จะทำใหเรามีขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมประกอบการตัดสินใจ
ในการซือ้หรอืใชเครือ่งมอืแพทย อกีท้ังไมตกเปนเหย่ือการโฆษณาขายเครือ่งมอืแพทย
ท่ีไมมคีณุภาพ ไมไดมาตรฐาน อยางไรก็ด ี หากไมไดรบัความเปนธรรมจากการซ้ือ
หรือใชเคร่ืองมอืแพทย หรอืพบเหน็การโฆษณาเครือ่งมอืแพทยทีโ่ออวดสรรพคณุ
เกินจริง สามารถแจงเบาะแส หรือ รองเรียนไดที่ สายดวน อย. 1556 

ชวยใหความรูทีถ่กูตองแกประชาชนเก่ียวกบัลักษณะการโฆษณาที่โออวดสรรพคุณเกินจรงิของเครือ่งมอืแพทย และการอานฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอน  การเลือกซื้อหรือใช และชวยเฝาระวังการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุชุมชน  โทรทศันดาวเทียม เคเบิลทวี ีและสือ่สิง่พมิพ เปนตน 
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ปญหาที่พบ 
 ในอดีตผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข เชน 
ผลิตภัณฑปองกันกำจัดแมลงและสัตวอื่น ผลิตภัณฑฆาเชื ้อโรค ผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดและผลิตภัณฑอุปโภคทั่วไป มักมีกลิ่นที่ไมพึงประสงคจากสารเคมี
ทีอ่ยู ในผลิตภัณฑ จึงทำใหในปจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงกลิ่นใหสอดคลอง  
ตรงตามความตองการของตลาด ซึ่งอาจทำใหผูใชไมระมัดระวังอันตรายที่มีอยู
ในผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนนั้น ๆ  

ความท่ีจริงตองรู 
 แมวาวิธีการจัดการกับกลิ่นในผลิตภัณฑวัตถุอันตรายจะมีวัตถุประสงค
เพือ่ปรับปรุงกลิ่นของผลิตภัณฑใหเปนที่พึงปรารถนา แตหากมองอีกมุมหนึ่ง  
จะพบวา ผูใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายบางกลุมกลับมีความคิดที่ผิด ๆ ในเรื่องของ
ความเปนอันตรายวา ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม ไมมีกลิ่นฉุน หรือ  
มีกลิ่นออนมีความเปนอันตรายนอย หรือไมเปนอันตรายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
ทีม่ีกลิ่นเหม็น ฉุนหรือกลิ่นฉุนรุนแรง สวนหนึ่งทำใหเกิดความเขาใจผิดในเรื่อง
ความเปนอันตรายนี ้ เกิดจากรูปแบบของการโฆษณาผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ปจจุบันที่มีการเนนย้ำใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของความปลอดภัย 
เชน การแสดงทาทางการสูดดมพรอมกับกลาวคำที่สื่อใหผูชมรูสึกวาผลิตภัณฑ
หอมนาสูดดม หรือการแสดงขอความทีส่ื ่อใหเขาใจว าผลิตภัณฑทำจาก  
สารธรรมชาติ แตในความเปนจริงแลวเปนเพียงสูตรที่เติมกลิ่นซึ่งเปนน้ำมันหอม
ระเหยสกัดจากพืชธรรมชาติเทานั้น กลิ่นหอมตาง ๆ เหลานี้อาจจะจูงใจให  
ผูบริโภคมีการใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายมากกวาปกติ หรือมีการสูดดมกลิ่น  

¼ÅÔμÀÑ³±�ÇÑμ¶ØÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèãªŒã¹ºŒÒ¹àÃ×Í¹  
ËÃ×Í·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢... ¶Ö§ÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ   
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เปนเวลานานกวาปกติโดยไมคำนึงถึงความเปนอันตรายจากการรับหรือสัมผัส
วัตถุอันตรายได ตลอดจนละเลยที่จะทำตามคำแนะนำที่ปรากฏอยูบนฉลาก  
จนอาจทำใหเกิดอันตรายจากการใชผลิตภัณฑวัตถุอันตราย เพราะในความ  
เปนจริงแลวผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม ไมมีกลิ่นฉุน หรือมีกลิ่นออน  
ไมไดมีความเปนอันตรายนอยกวาผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที ่ไมไดผานการ
ปรับปรุงกลิ่นเลย 

 ดังนั้น หนทางทีจ่ะปองกันอันตรายจากการใชงานที่ดีที่สุดคือ ผูบริโภค
ตองเลือกซื ้อผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที ่ไดรับการขึ ้นทะเบียนจากสำนักงาน  
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบรอยแลว และผูบริโภคตองมีความ
ระมัดระวังและพึงระลึกอยูเสมอวาผลิตภัณฑที่กำลังใชอยูนั้นเปนวัตถุอันตราย 
ควรศึกษาวิธีใชใหเขาใจกอนเพือ่จะไดใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายนั้น ๆ ไดอยาง
ปลอดภัย โดยการอานฉลากและปฏิบัติตามวิธีใชและคำเตือนในฉลากอยาง
เครงครัด 

ชวยใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับกลิ่นของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใช
ในบานเรือนวา ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม ไมมีกลิ่นฉุน 
หรือมีกลิ่นออนไมไดมีความเปนอันตรายนอยกวาผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ที่ไมไดผานการปรับปรุงกลิ่นเลย และแนะนำใหประชาชนระมัดระวัง
และพึงระลึกอยูเสมอวาผลิตภัณฑที่กำลังใชอยูนั้นเปนวัตถุอันตราย 
ควรศึกษาวิธีใชใหเขาใจกอนเพื่อจะไดใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายน้ัน ๆ 
ไดอยางปลอดภัย โดยการอานฉลากและปฏิบัติตามวิธีใชและคำเตือน
ในฉลากอยางเครงครัด 
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ปญหาที่พบ 
 ทุก ๆ วัน เราอยูกับวัตถุอันตรายไมมากก็นอย 
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑจุดกันยุง สเปรยฉีดแมลง 
ผลิตภัณฑกำจ ัดลูกน้ำย ุง ผลิตภัณฑ ทาไลย ุง 
ผลิตภัณฑกำจัดเหา เห็บ หมัด หนู ผลิตภัณฑ  
ลางจาน ผลิตภัณฑซักผา ผลิตภัณฑลางหองน้ำ 
เช็ดกระจก ลางรถ สเปรยฆาเชื ้อ ไปจนถึง
ผลิตภัณฑลบคำผิด ซึ่งวัตถุอันตราย ชื่อก็บอกแลว
วามีความเปนอันตรายหากใชไมถูกตอง หรือขาด
ความระมัดระวัง 

ความจริงที่ตองรู 
 ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข เปนผลิตภัณฑ
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อย. ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
แบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ คือ ผลิตภัณฑปองกันกำจัดแมลงและสัตวแทะ 
ผลิตภัณฑทำความสะอาด ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค และผลิตภัณฑอุปโภคอื่น เชน 
ผลิตภัณฑลบคำผิด 

 พิษภัยของวัตถุอันตรายมีทั ้งที ่กัดกรอนหรือทำใหระคายเคืองผิวหนัง 
ดวงตา หรือทางเดินหายใจ และที่ถูกดูดซึมเขาสูรางกาย เปนพิษตอระบบตาง ๆ 
ในรางกาย ซึ่งหากไมไดรับการแกพิษทันทวงที อาจทำใหเสียชีวิตได 

 การใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายจึงควรใชดวยความระมัดระวัง ใชเทาที่จำเปน 
และใชใหถูกวิธีตามคำแนะนำการใชบนฉลากของแตละผลิตภัณฑ รวมทั้งเลือกใช
ใหตรงวัตถุประสงคของการใช อานคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑหรือใบแทรก  
ใหเขาใจกอนการใช บนฉลากจะมีคำแนะนำวิธีการใช การเก็บรักษา คำเตือน 
และการแกพิษเบื้องตน หามใชผลิตภัณฑฉีดพนกำจัดแมลงในบริเวณที่มีอาหาร 
เครื่องดื่มวางอยู หลังการใชใหทำความสะอาดมือ หรือชำระรางกายใหสะอาด
ทุกคร้ัง 
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การเลือกซื้อผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน  
 เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลากและแสดงขอความครบถวนโดยเฉพาะภาษาไทย 
เชน วิธีใช การเก็บรักษา คำเตือน การแกพิษเบื้องตน ชื่อ ที่อยูผูผลิตหรือ  
ผูนำเขา เลือกผลิตภัณฑที่มีภาชนะบรรจุอยูในสภาพเรียบรอย ไมมีรอยรั่วซึม 
ใชไดสะดวก ผลิตภัณฑฉีดพนไมควรมีของเหลวซึมบริเวณที่กดหัวฉีด 

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
  เก็บผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามคำแนะนำบนฉลากแตละผลิตภัณฑ โดย
ทั่วไปใหเก็บไวในที่มิดชิดหางจากเด็ก อาหาร สัตวเลี้ยง เปลวไฟ และความรอน 
เก็บในที่แหงเพื่อปองกันการผุกรอนของภาชนะบรรจุ ปดฝาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ
กอนเก็บใหเรียบรอย และตรวจสอบวาฉลากผลิตภัณฑยังอยูในสภาพเรียบรอย 
ไมควรถายเทผลิตภัณฑเก็บในภาชนะอื่น ยกเวนกรณีจำเปน เชน ภาชนะชำรุด 
และตองมีฉลากติดใหชัดเจน 

 

ชวยใหคำแนะนำรานคาเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
วัตถุอันตรายท่ีไดรับอนุญาตถูกตอง และ  
การเก็บวัตถุอันตรายอยางเหมาะสม เชน 
เก็บแยกจากผลิตภัณฑอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ยา อาหาร เครื่องสำอาง และเก็บใหพนจาก
แสงแดด ความรอน เปนตน 
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ตัวอยางฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน 

(1) ชื่อและปริมาณของสารสำคัญและสารที่เปนอันตรายในผลิตภัณฑ 
(2) ชื่อการคา หรือ ชื่อผลิตภัณฑ 
(3) ประโยชน  
(4) วิธีใช และอัตราสวนการผสม 
(5) คำเตือน 
(6) วิธีเก็บรักษา วันเดือนปที่ผลิตและหมดอายุ  
(7) วิธีการแกพิษเบื้องตน  
(8) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ในกรอบเครื่องหมาย อย. เชน วอส. 53/2553 
(9) ปริมาณสุทธิ 
(10) ชื่อและที่อยูสถานที่ผลิตหรือนำเขา และหมายเลขโทรศัพท 
(11) วัน เดือน ปที่ผลิต เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 
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ปญหาท่ีพบ 
 มผูีเรียกใชบรกิารไมนอยตองมาเสยีใจกบัโฆษณา “รบัจางกำจดัปลวก ราคาถกู 
รบัรองผล 100%” หรอืรบัจางใชสมนุไพรกำจดัปลวก เพราะปลวกไมตาย บานก็พงั 
จะฟองรองก็หาบรษิทัไมเจอ แถมอาจไดรบัอนัตรายจากบริการท่ีไมไดมาตรฐานอกีดวย 
 

ความจรงิทีต่องรู  
 การจะใชบริการรับจางเพื่อกำจัดปลวก มด 
แมลง หรือหนู จะดูแตคำโฆษณาอยางเดียวไมได 
ตองพิจารณาในเรือ่งตาง ๆ ดงันี ้

 1) ตรวจสอบวาบริษัทที่รับจางมใีบอนุญาตครอบครอง หรือใบรับแจงการ
ดำเนนิการวตัถอุนัตราย ทีอ่อกโดยสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือไม ซึ่งในใบอนุญาตจะบอกวาบริษัทใช  
วตัถอุนัตรายตวัไหนในการใหบรกิาร 

 2) ตรวจสอบการทำสัญญาการใหบริการ ตองทำเปนลายลักษณอักษร   
โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ วัตถุอันตรายที่ใช ชื่อของสารเคม ี คำเตือน ความเปนพิษ   
หรอือันตราย อาการเกดิพษิ  

 3) ตรวจสอบผลิตภัณฑที่นำมาใชวามีเลขทะเบียน อย. ฉลากมีรายละเอียด 
เชน คำเตอืน อาการพษิ วธิแีกพษิ เปนตน 

 4) สังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานวาใชผลิตภัณฑที่ถูกตอง ตรงตาม
วตัถปุระสงคทีฉ่ลากระบหุรอืไม เชน ตรงกบัแมลงเปาหมาย อตัราการผสม การใช
อปุกรณ ตามท่ีระบบุนฉลาก เปนตน 

 5) คำนึงถึงความปลอดภัยของผูอยูอาศัย และสัตวเลี้ยง โดยใหออกจาก
บรเิวณทีฉ่ดีหรอืใชวตัถอุนัตรายจนกวาพนกังานจะดำเนนิการเสร็จ และพ้ืนผวิปราศจาก  
วตัถอุนัตรายแลว 

¨ŒÒ§¡Ó Ñ̈´»ÅÇ¡ μŒÍ§´ÙãËŒ´Õ ËÅÕ¡Ë¹ÕºÃÔÉÑ·à¶×èÍ¹ 

ชวยใหความรูกับประชาชนในพ้ืนที่โดยผานเครือขายและ 
สื่อตาง ๆ ในการเลือกใชบริการกำจัดปลวกที่ถูกตอง 
ไดมาตรฐาน จะไดไมตกเปนเหยื่อของกิจการรับจางที่หลอกลวง  
หากพบผูประกอบการรับจางกำจัดปลวกเถื่อน ไมมีใบอนุญาตวัตถุอันตราย  
ควรเขาไปใหความรู แตหากผูประกอบการน้ันไมใหความรวมมือ ขอใหแจง 
รพ.สต. ดำเนินการตอไป 
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 ปญหาดานอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที ่มีมาก แตบางครั ้ง  
เราไมรู หรือเคยชินจนดูวาไมเปนปญหา เชน การใชยาชุดหรือยาลูกกลอนท่ีเขาแอบ
ใสยาสเตยีรอยด คนทีก่นิกร็ูสกึด ีกนิขาวได นอนหลบั ไมปวดเมือ่ย เวลารางกายบวม
ก็นึกวาอวนเพราะกินขาว ปญหาการโฆษณาโออวดเปนเท็จทางวิทยุชุมชน บางทีเราก็
รูสึกวาไมเห็นเปนไร เพราะเรามองไมเห็นวาจะเปนผลเสียอะไร แตคนที่มีปญหาดาน
สุขภาพและหลงเชื่อไปซื้อมาบริโภค โดยละทิ้งการรักษาที่ถูกตอง หลายคนโรคที่เปน
รุนแรงขึ้นจนเสียชีวิต เชน คนท่ีเปนโรคเบาหวาน หลายคนมีพฤติกรรมดานสุขภาพ  
ที ่ไมเหมาะสม เชน ไมออกกำลังกาย เพราะโฆษณาบอกวาหุนดีไดโดยไมตอง  
ออกกำลังกาย แตสวนใหญเสียเงินจำนวนมากโดยผลที่ไดไมคุมคาเลย และยังมีปญหา
อื่น ๆ ที่ลวนนำมาซึ่งผลเสียตอสุขภาพ ตามที่กลาวไวในบทกอน ๆ หากสามารถ  
ลดปญหาเหลานี ้ ก็จะสงผลที ่ดีตอสุขภาพของคนในชุมชน ทำใหลดภาระดาน  
การรักษาพยาบาล และลดคาใชจายทางดานสาธารณสุข 

 อสม. ไมไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย แต อสม. มีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากกวาเจาหนาที ่ ชุมชนก็ใหความเชื่อถือในบทบาทของ อสม. การจะแก
ปญหาการบริโภคที่ไมเหมาะสมในชุมชนไดดีที่สุด ก็คือ ประชาชนในชุมชนไดตระหนัก
ในปญหาและรวมแกปญหาดวยตนเอง อสม. จึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำใหชุมชน
ตระหนักในปญหา และเขามามีสวนรวม 

 แนวทางดำเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพสำหรับ อสม.   
จะประกอบดวย  ✿ การตรวจแนะนำผูผลิต ผูขาย ผลิตภัณฑสุขภาพ 
    ✿ การเฝาระวังปญหาในพื้นที่ 
    ✿ การเผยแพรความรูใหกับประชาชน 
    ✿ การประสานความรวมมือกับเครือขายในพ้ืนที่ 

§Ò¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ 
¼ÙŒºÃÔâÀ¤  

´ŒÒ¹¼ÅÔμÀÑ³±�
ÊØ¢ÀÒ¾ 

ÍÊÁ...¤Ø³ª‹ÇÂä´Œ 



77

 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูผลิต ผูขายผลิตภัณฑสุขภาพ มีการผลิตและขาย
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีการแสดงฉลากที่ถูกตอง 

 แนวทางดำเนินงาน 
 1. อสม . ควรแสดงตนและขออนุญาตในการเขาไปตรวจเพ ือ่ให  
คำแนะนำ ในครั้งแรกอาจรวมดำเนินการกับพนักงานเจาหนาที ่ เชน เภสัชกร
โรงพยาบาลชุมชน ผูอำนวยการ รพ.สต. หรือสาธารณสุขอำเภอ เปนตน   
เพื่อใหเกิดการยอมรับ 
 2. สำหรับสถานที่ผลิต อสม. ควรศึกษาเรื่องเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิต หรือ จี.เอ็ม.พี. เพ่ือใหคำแนะนำที่เหมาะสมได รวมถึงวิธีการแสดงฉลาก  
ที่ถูกตอง 
 3. สำหรับสถานที ่จำหนาย เชน รานชำ ตลาดนัด รถเร อสม . 
สามารถใหคำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงฉลากที่ถูกตอง การเก็บรักษาที่เหมาะสม 
การสงัเกตสภาพการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑทีบ่งบอกวาเสยี หรอืไมเหมาะสม
ตอการบริโภค และผลิตภัณฑที่ไมควรนำมาจำหนาย 
 4. ในบางกรณี อสม. อาจตรวจสอบเบื้องตน โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน 
เชน การตรวจหาสารบอแรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกสี ในอาหาร ไฮโดรควิโนน
ในเครือ่งสำอาง สเตียรอยดในยาลูกกลอน เปนตน ผลทดสอบที่ได อสม.   
อาจใชสำหรับใหคำแนะนำกับผูขายเพือ่ใหนำผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาจำหนาย
แทน หรือแจงผลกับทาง รพ .สต . หรือเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน หรือ
สาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการทางกฎหมายตอไป 

¡ÒÃμÃÇ¨á¹Ð¹Ó¼ÙŒ¼ÅÔμ  
¼ÙŒ¢ÒÂ¼ÅÔμÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾ 
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 วัตถุประสงค เพือ่เปนหูเปนตาไมใหมีผลิตภัณฑที ่เปนอันตรายตอ
ประชาชนเขามาจำหนาย หรือไมใหมีการโฆษณาทีเ่ปนเท็จ โออวด หลอกลวง 
อันจะทำใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม หรือไดรับอันตราย
จากผลของโฆษณานั้น 

 แนวทางดำเนินงาน 
 1. ตรวจสอบการโฆษณายา อาหาร เครื่องสำอาง และเคร่ืองมือแพทย
ทางวิทยุชุมชน การขายตรง หรือการจัดกิจกรรมเพือ่ขายผลิตภัณฑ เชน   
การขายเตียงไฟฟาสถิต โดยใหทดลองใชและมีการโฆษณาที่โออวด รักษาได
สารพัดโรค เปนตน โดยบันทึกรายละเอียดของขอความที่โฆษณา ชองทาง   
วันและเวลาท่ีมกีารโฆษณา และแจงทาง รพ.สต. หรอืเภสชักรโรงพยาบาลชุมชน 
หรือสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการทางกฎหมายตอไป 
 2. ตรวจสอบเฝาระวังรถเรที่จำหนายผลิตภัณฑที่ไมถูกตอง เชน ยาชุด   
ยาลูกกลอนไมมีเลขทะเบียนตำรับ เปนตน ถาพบใหประสานแจงเภสัชกร  
โรงพยาบาลชุมชน หรือสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการทางกฎหมายตอไป 
 3. ชวยรายงานอาการทีไ่มพึงประสงคจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ  
ของประชาชนทีอ่อกเยีย่มเยือน โดยใหมีรายละเอียดของผลิตภัณฑที่เปนปญหา 
ลักษณะอาการท่ีเปน หากมีรายละเอียดอื่น ๆ เชน ลักษณะของผูกิน ไดแก เพศ 
อายุ ขนาดที่กิน หรือวิธีที่กินดวยยิ่งดี และรายงานใหกับ รพ.สต. หรือเภสัชกร
โรงพยาบาลชุมชน 
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 วัตถุประสงค เพือ่ใหประชาชนในพืน้ที่มีความรูที่ถูกตองในการเลือกซื้อ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และเปน
ประโยชนตอสุขภาพ ลดโรคหรือการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการบริโภค 

 แนวทางดำเนินงาน 
 1. ใหความรูกบัประชาชนโดยใชชองทางทีม่ใีนพ้ืนที ่ เชน หอกระจายขาว 
วิทยุชุมชน บอรดความรูในชุมชน การประชุม และการเย่ียมบานเรือน เปนตน 
โดยใชขอมูลความรู จากสื ่อทีร่ับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือสื่อที่ทางจังหวัดผลิตขึ้น 
 2. การเยี่ยมบานเพ่ือสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑทีเ่หมาะสม และใหความรูกับประชาชนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค 
การเก็บ และการทำลายผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ 
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 วตัถปุระสงค เพ่ือใหเกิดความรวมมอืจากทกุฝายในการแกปญหาในพ้ืนที่ 
โดยชุมชนมีการบูรณาการทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน  

 แนวทางดำเนินงาน 
 1. อสม. สามารถมีสวนรวมในการคิดและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน   
เพื ่อผลักดันใหงานคุ มครองผู บริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพเขาไปอยู ในแผน 
เนื่องจากเปนผูที่เขาใจปญหาดานการบริโภคในพื้นที่ไดดี 
 2. อสม. สามารถมีสวนสนับสนุนการดำเนินงานคุ มครองผูบริโภค  
ในโรงเรียน เชน การทำกิจกรรม อย. นอยในโรงเรียน โดยเปนวิทยากร  
ใหความรูดานการบริโภค การตรวจสอบเบื้องตนดวยชุดทดสอบ และการเปน  
พ่ีเลีย้งในการลงพ้ืนท่ีของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 3. อสม. อาจจัดทำโครงการเพือ่แกปญหาการบริโภคในชุมชน เชน 
โครงการแกปญหาสเตียรอยดในพืน้ที ่ โครงการเฝาระวังการโฆษณาที่ไมถูกตอง
ทางวิทยุชุมชน โครงการแกปญหาเครื่องสำอางที่มีสารหามใช เปนตน โดย  
มีกิจกรรมที่หลากหลาย และการมีสวนรวมจากทุกฝายในแตละกิจกรรม 
 4. อสม. ควรทำงานและประสานโดยใกลชิดกับหนวยงานในพืน้ที ่ เชน 
รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน เพือ่การสนับสนุนดานสื่อ 
องคความรู คำปรึกษาในการปฏิบตังิาน และวัสดอุปุกรณทีจ่ำเปนในการปฏิบตังิาน 
และทีส่ำคัญอาจตองมีระบบรายงานที่จะทำให อสม. มีผลงานที่เปนรูปธรรม 
เปนประโยชนสำหรับใชในการประเมิน อสม. ดีเดนในระดับตาง ๆ ตอไป 
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