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	 ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ	 ส่ วนใหญ่ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน	 ได้แก่	
อาหาร	ยา	เครือ่งสำอาง	เครือ่งมอืแพทย	์และ
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน	 ซึ่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพดังกล่าวอยู่ ในการกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้หากใช้ไม่ถูกต้องเหมาะสม	 อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สขุภาพ	จงึมกีฎหมายของแตล่ะผลติภณัฑอ์อกมาบงัคบัใช	้เพือ่ใหม้กีารดำเนนิการ
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	เชน่	กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร	ยา	เครือ่งสำอาง	เครือ่งมอื
แพทย์	และวัตถุอันตราย	เป็นต้น	

 ส่วน	 “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”	 เป็นการดำเนิน
การเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ	 ปลอดภัย	 และสม
ประโยชน	์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้	 “ประชาชนปลอดภัย เพื่อมุ่งสู่สังคม
สุขภาพดี”	ซึ่งภารกิจหลัก ๆ	ของ	อย.	ประกอบด้วย	

	 1.	 การออกกฎหมาย	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติ	 กฎกระทรวง	 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	 กฎระเบียบต่าง ๆ	 เพื่อใช้บังคับ	 และมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือสถานการณ์	 รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกต่างๆ	เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 2.	 การกำกับดูแลก่อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด	 (Pre-marketing)	
ตัวอย่างเช่น	การรับขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร	ยา	เครื่องมือแพทย์	วัตถุอันตราย
ที่ใช้ในบ้านเรือน	 การรับจดแจ้งหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร	 เครื่องสำอาง	
เครื่องมือแพทย์	 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน	 ซึ่งก่อนที่จะอนุญาตให้ผลิตหรือ
นำเข้าเพื่อขายต้องผ่านการกลั่นกรองด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์นั้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของการแสดง
ข้อมูลบนฉลากด้วย	นอกจากนี้	การโฆษณาอาหาร	ยา	เครื่องมือแพทย์	ก็ต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนเช่นกัน		

  

การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค  

ด้านผลิตภัณฑ์  
สุขภาพกับภาคี  

เครือข่าย 
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 3.	 การกำกบัดแูลหลงัผลติภณัฑอ์อกสูท่อ้งตลาด	(Post-marketing)	เปน็	
การเฝา้ระวงั	 และตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ์	 สถานประกอบการ 
รวมถงึการโฆษณา	และผลอนัไมพ่งึประสงคข์องผลติภณัฑส์ขุภาพตา่ง ๆ	ตลอดจน
การติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในและ
ภายนอกประเทศด้วย	
	 4.	 การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหไ้ดม้าตรฐาน	มกีารประกอบการ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	 ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ		 
ได้มาตรฐาน	และปลอดภัย	
	 5.	 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ให้รู้เท่า	รู้ทัน	รู้ป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อ
การโฆษณา	หรือระบบการขายตรง	หรือการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	สามารถ
เลือกซื้อ	 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง	 มีพฤติกรรมการบริโภค	 
ที่เหมาะสม	และรู้จักรักษาสิทธิผู้บริโภคโดยการร้องเรียนเมื่อพบปัญหา	

	 อย่างไรก็ตาม	 การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 
ไมส่ามารถดำเนนิการไดส้ำเรจ็ดว้ยองคก์รเพยีงองคก์รเดยีว	ดงันัน้	ภาคเีครอืขา่ย  
จงึเปน็สว่นสำคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภคประสบผลสำเรจ็ โดยคำนงึ
ถึงหลักการที่ว่าทุกคนต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองตนเองเป็นอันดับแรก  
และร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อให้เกิดพลังสังคมที่เข้มแข็ง สามารถกำหนด
มาตรการทางสังคม เพื่อลด ขจัด และป้องกันปัญหาที่เกิดจากการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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 จากผงัจะเหน็ไดว้า่การดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ

ให้มีประสิทธิภาพ	 เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงทุกพื้นที่	 ต้องอาศัยหน่วยงาน

ภาครัฐตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	 โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป		 

โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 (รพ.สต.)	 และอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	 ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมในการ

คุ้มครองผู้บริโภคให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด	นอกจากนี้	ยังมีภาคส่วนอื่น ๆ	เข้ามา

เกี่ยวข้อง	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคการศึกษา	 เครือข่ายภาค

ประชาชน	 ชุมชน	 อย.น้อย	 เยาวชน	 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้	 

การคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผล	

ผังภาคีเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยา 

สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัด 

 

โรงพยาบาลศูนย์/  
โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน 
สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ/กิง่อำเภอ (สสอ.) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
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อสม. 

พลังยิ่งใหญ่...  

คนไทยปลอดภัย

บริโภค 

☞ ช่วยให้ความรู้ 

 J อ่านฉลากป้องกันโฆษณาหลอกลวง 

	 ฉลากต้องมีภาษาไทยบอกรายละเอียดต่าง ๆ	ที่สำคัญ	 เช่น	ชื่อที่อยู่ของ	 

ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย	 วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ	 เครื่องหมาย	 อย.		 

(มเีฉพาะอาหาร	วตัถอุนัตรายในบา้นเรอืน	และเครือ่งมอืแพทยบ์างชนดิ)	เปน็ตน้ 

ฉลากช่วยให้เราบริโภคได้ถูกต้อง	 เหมาะสมกับสุขภาพ	 และยังช่วยป้องกัน	 

การโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง	 โดยเปรียบเทียบข้อความโฆษณากับข้อมูลที่ระบุ

บนฉลาก	 ถ้าเกินเลยจากที่ระบุบนฉลาก	 ไม่ควรซื้อมาบริโภค	 เพราะนอกจาก	 

จะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว	ยังอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย	

	 กว่ าล้ าน เสี ยงของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	 หรือ	 อสม.		 

ทั่วประเทศ	 รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ร่วม

ขบัเคลือ่นใหค้นไทยบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ
ได้อย่างปลอดภัย	 ส่งเสริมให้คนในทุกท้องถิ่น	 

มีสุขภาพสมบูรณ์	 แข็งแรง	 และให้เกิดความร่วมมือ	 

ในการจัดการสุขภาพชุมชนได้ด้วยตัวของชุมชนเอง 

อสม...
คุณช่วยได

้ 
ช่วยให้ความรู้ 

อสม. ช่วยเป็นหู 

เป็นตา 

ชว่ยเปน็ทีพ่ึง่พา 
ของชุมชน 
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	 J  รู้ไว้...ปลอดภัย 

  อาหาร	จำไว้สั้น ๆ	3	ป.	

  •	 ปลอดภัย	-	เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐาน	สะอาด	ปลอดภัย	
        •  ประโยชน	์-	เลอืกซือ้อาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการตามทีร่า่งกาย  
ต้องการ	
        • ประหยัด	-	เลือกซื้อตามฤดูกาลจะได้อาหารคุณภาพดี	ราคาถูก	

 อยา่เลอืกซือ้อาหารโดยหลงเชือ่การโฆษณา	 เพราะอาจไดร้บัอนัตรายจาก	 
การลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน	หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย	เช่น	ยาลดความอ้วน	
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ	เป็นต้น	

  ยา	 :	 ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา	 และควรอ่านวิธีใช้ยา
ให้เข้าใจ	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	อย่าซื้อยาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย	 เช่น	
ซือ้ยาตามอนิเทอรเ์นต็	หรอืซือ้ยาจากผูท้ีไ่มม่คีวามรู	้เพราะนอกจากจะไมห่ายแลว้ 
อาการป่วยยังอาจลุกลามมากขึ้น	 และยังเสี่ยงต่อการได้รับยาเสื่อมคุณภาพ		 
ยาปลอม	 ยาที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา	 กรณียาแผนโบราณ	 ควรสังเกต	 
เลขทะเบียนยาที่ได้รับอนุญาตจาก	 อย.	 และไม่ควรซื้อยาจากตลาดนัด	 หาบเร่	
รถเร่	แผงลอย	เพราะอาจเสี่ยงที่จะได้รับยาที่ผสมสเตียรอยด์ได้	

  เครื่องสำอาง	เคล็ดลับ	2 ซ.	

  •	 ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้	 เพราะหากเกิดปัญหาสามารถติดต่อ	 
ผู้รับผิดชอบได้	
        • ซื้อที่มีฉลากภาษาไทย	 ระบุรายละเอียดครบถ้วน	 ได้แก่	 ชื่อและ
ประเภทผลิตภัณฑ์	ชื่อสารทุกชนิด	ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต	ผู้นำเข้า	ปริมาณสุทธิ	ครั้งที่
ผลิต	เดือนปีที่ผลิต	คำเตือน	(ถ้ามี)	มิฉะนั้น	อาจได้เครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้	
ไดแ้ก	่ไฮโดรควโินน	สารประกอบของปรอท	และกรดเรทโินอกิหรอืกรดวติามนิเอ 
ทำให้ผิวหน้าได้รับอันตรายได้	 ยิ่งกรณีมีสารประกอบของปรอทเป็นส่วนผสม	
อาจทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะและไตอักเสบได ้



10

  เครื่องมือแพทย	์ :	 อ่านฉลากและชื่อสรรพคุณที่ระบุบนฉลากเท่านั้น	

อย่าหลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดที่อ้างว่าช่วยรักษาสารพัดโรค	 เช่น	 เตียง/	 

เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต	

  วัตถุอันตราย	:	ใช้วัตถุอันตรายที่ขออนุญาต	อย.	ถูกต้อง	และอ่าน

ฉลากผลติภณัฑห์รอืใบแทรกใหเ้ขา้ใจกอ่นการใช	้ เพือ่ความปลอดภยั	 ซึง่ขอ้ความ

บนฉลากจะมคีำแนะนำ	วธิกีารใช	้การเกบ็รกัษา	คำเตอืน	และการแกพ้ษิเบือ้งตน้ 

☞ ช่วยเป็นหูเป็นตา 

	 อสม.	 สามารถช่วยเป็นหูเป็นตา	 หากพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 

ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	 หรือการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการโฆษณาโอ้อวด

สรรพคุณเกินจริง	 โดยเฉพาะในรูปแบบขายตรง	 หรือจากสื่อในชุมชน	 ทั้งวิทยุ

ชุมชน	 โทรทัศน์ดาวเทียม	 และเคเบิลท้องถิ่น	 อสม.	 สามารถให้คำแนะนำ		 

หรือรับร้องเรียน	และแจ้งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	สำนักงาน

สาธารณสขุอำเภอ	สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั	หรอืแจง้ไดท้ีส่ายดว่น	อย.1556 

อสม. ช่ว
ยแนะนำ

แหล่งคว
ามรู้  

ให้ชุมชนเ
ข้าไปหาข

้อมูลผลิต
ภัณฑ์-  

สุขภาพเพ
ิ่มเติมได้ต

ลอดเวลา
  

ที่ www.o
ryor.com

  

หรือ สาย
ดว่น อย.

 1556  

(ครั้งละ 
3 บาท โ

ทรศัพท์บ
้าน)  

เป็นช่องท
างที่ช่วยส

ร้างความ
รู้  

ความเข้า
ใจที่ถูกต้อ

งในการบ
ริโภค  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ
ย่างปลอด

ภัย 
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☞ ช่วยเป็นที่พึ่งพาของชุมชน 

	 J	ให้คำแนะนำการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

อสม. ช่ว
ยแนะนำ

แหล่งคว
ามรู้  

ให้ชุมชนเ
ข้าไปหาข

้อมูลผลิต
ภัณฑ์-  

สุขภาพเพ
ิ่มเติมได้ต

ลอดเวลา
  

ที่ www.o
ryor.com

  

หรือ สาย
ดว่น อย.

 1556  

(ครั้งละ 
3 บาท โ

ทรศัพท์บ
้าน)  

เป็นช่องท
างที่ช่วยส

ร้างความ
รู้  

ความเข้า
ใจที่ถูกต้อ

งในการบ
ริโภค  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ
ย่างปลอด

ภัย 

	 อสม.	 ไม่สนับสนุนให้คนในชุมชน

ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย	 เพื่อ

ป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้อง	 ควรสร้าง

ความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ถูกกฎหมาย	และอันตรายหรือโทษ

จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ซึ่งเป็น	 

จุดเริ่มต้นที่จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นกับคนในชุมชนได้	

 J สนับสนุนกิจกรรม อย. น้อย 

	 “อย.น้อย”	 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้และบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ได้ขยายผล

ไปยังครอบครัวและชุมชนในพื้นที่	 โดย	 อสม.	 สามารถเป็นส่วนสำคัญในการ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ของ	 อย.น้อย	 โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนและคน	 

ในชุมชนในการรู้จักปกป้องตนเองและร่วมกันเฝ้าระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 

ผิดกฎหมายแพร่ระบาดในชุมชน	

 J	การสร้างเครือข่ายในพื้นที ่
ไดแ้ก ่กลุม่แมบ่า้น กลุม่ผูส้งูอาย ุ 

 J	รบัเรือ่งรอ้งเรยีน ใหค้ำแนะนำ
ปรึกษา 
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อาหาร 

•	 โฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต	มีโทษปรับไม่เกิน	5,000	บาท		 
•	 ผลิต	นำเข้า	หรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์	มีโทษจำคุกไม่เกิน	2	ปี		 
	 หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	 
•	 โฆษณาคุณประโยชน์	คุณภาพ	หรือสรรพคุณของอาหารเป็นเท็จ		 
	 หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อ	มีโทษจำคุกไม่เกิน	3	ปี		 
	 หรือปรับไม่เกิน	30,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	
ยา 

•		ขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต	มีโทษจำคุกไม่เกิน	3	ปี		 
	 และปรับไม่เกิน	5,000	บาท		 
•	 ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา	มีโทษจำคุกไม่เกิน	3	ปี		 
	 หรือปรับไม่เกิน	5,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ						 
•	 โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก	อย.	หรือโฆษณาทำให้เข้าใจว่า	 
	 เป็นยาบำรุงกาม	หรือโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด	บรรเทา	รักษา	 
	 หรือป้องกันโรค	หรืออาการของโรคที่ประกาศห้ามโฆษณา		 
	 มีโทษปรับไม่เกิน	100,000	บาท	
เครื่องสำอาง 

•		ขายเครื่องสำอางโดยไม่มีฉลากภาษาไทย	หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง	มีโทษจำคุก	 
	 ไม่เกิน	3	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ		 
•	 ผลิต	นำเข้าหรือขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย	เช่น	มีสารห้ามใช้		 
	 มีโทษจำคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	
เครื่องมือแพทย์ 

•		โฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	มีโทษจำคุกไม่เกิน	6	เดือน	 
	 หรือปรับไม่เกิน	50,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	 
•	 โฆษณาเครื่องมือแพทย์อันเป็นเท็จหรือหลอกลวง	มีโทษจำคุกไม่เกิน	1	ปี		 
	 หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 

•		รับจ้างกำจัดปลวกโดยไม่ขออนุญาต	มีโทษจำคุกไม่เกิน	2	ปี		 
	 หรือปรับไม่เกิน	200,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ		 
•	 กรณีขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลาก	หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง	มีโทษจำคุก	 
	 ไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	50,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ 

โทษตา
มกฎห

มาย 

รู้ทันกฎหมาย รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลอกลวง 



13

ปญัหา  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ที่มักพบในท้องถิ่น 

และแนวทาง  

ดำเนินการ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลิตภัณฑ์ยา 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  

ที่ใช้ในบ้านเรือน 
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อาหาร
ยา

เครื่อ
งสำ

อาง


เครื่องมือแพทย์

วัตถุอันตราย
ที่ใช้ในบ้านเรือน

เคยสงสัยไหมว่ารายละเอียดต่างๆ

บนฉลากยามีความสำคัญและมีข้อมูล

อะไรที่ควรทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการรักษาและไม่เสี่ยงอันตราย

ถ้าอยากรู้รายละเอียด
อ่านต่อ...หมวดผลิตภัณฑ์ยาหน้า36

เชื่อไหม...เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต

เตียงนวดไฟฟ้าอวดอ้างบำบัด

บรรเทารักษาโรคได้สารพัด

ล้วนหลอกลวงทั้งสิ้น
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ปัญหาที่พบ 

	 โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญและเรื้อรังมา	 

โดยตลอด	 จากการตรวจวัดระดับฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์	

(Thyroid	Stimulating	Hormone	(TSH))	ในเลอืดของเดก็ทารกในป	ีพ.ศ.	2552 

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาวะขาด	 

สารไอโอดีน	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์	

ร่างกายจำเป็นต้องใช้สารไอโอดีนในการควบคุม

ระบบการทำงาน	 ถึงแม้ว่าจะใช้เพียงปริมาณ	 

เล็กน้อย	 แต่หากบริโภคไม่เพียงพอก็อาจส่งผลต่อ

การดำเนินชีวิตได้	 โดยอาจก่อให้เกิดความผิดปกติ

ทางร่างกายและสติปัญญาในเด็กที่ขาดสารไอโอดีน	

 ความสำคัญของสารไอโอดีนต่อร่างกาย  

	 สารไอโอดีนเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นในการผลิตฮอร์โมน	 ที่เรียกว่า	

ฮอร์โมน	 “ไทร๊อกซิน”	 ของต่อมไทรอยด์	 โดยฮอร์โมนนี้จำเป็นสำหรับควบคุม

การทำหน้าที่และเสริมความเจริญเติบโตตามปกติของสมอง	 ประสาท	 และ

เนื้อเยื่อของร่างกาย	 โดยเฉพาะช่วง	3	 เดือนแรกของการตั้งครรภ์	 ซึ่งถ้าทารก

ขาดสารไอโอดีนแล้ว	จะส่งผลให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่	ระดับสติปัญญาของ

เด็กจะลดลง	 และอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือพิการ	

หรือปัญญาอ่อนได้	ส่วนในผู้ใหญ่หากได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ	อาจมีอาการ

ว่าด้วยเรื่อง ไอโอดีน 
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คอพอก	ง่วงซึม	เกียจคร้าน	เชื่องช้า	ผิวหนังแห้ง	ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้	

เสียงแหบ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	และท้องผูก		

 ใครมีโอกาสขาดสารไอโอดีนบ้าง 

	 เป็นเรื่องที่ เข้าใจผิดกันมาเป็นเวลานานว่าบริเวณที่ประชาชนขาด	 

สารไอโอดีนมักจะเป็นพื้นที่ห่างไกลจากทะเล	 แต่ที่จริงแล้วพื้นที่ที่มีการขาด	 

สารไอโอดนีนัน้แพรก่ระจายไปมากกวา่	110	ประเทศทัว่โลก	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในประเทศกำลังพัฒนา	 รวมทั้งประเทศไทย	 ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดของ	 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 พบว่า	

ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ประชากรประสบปัญหาขาดสารไอโอดีน	อีกทั้งเกลือสมุทร

ก็ยังมีปริมาณไอโอดีนเพียง	 2-3	 มิลลิกรัม/เกลือ	 1	 กิโลกรัม	 ซึ่งไม่เพียงพอ	 

ต่อความต้องการของร่างกาย		

	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข		 

เรื่อง	 เกลือบริโภค	กำหนดให้เกลือบริโภคทุกชนิดทั้งที่ใช้บริโภคโดยตรงและที่ใช้

เปน็สว่นผสมหรอืสว่นประกอบในอาหารตอ้งผสมสารไอโอดนีใหม้ปีรมิาณไอโอดนี  

ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม	และไม่เกิน	40	มิลลิกรัม/เกลือ	1	กิโลกรัม	ซึ่งเป็น

ผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบต้องใช้เกลือเสริมไอโอดีน	 

ไปด้วยโดยปริยาย	 ยกเว้น	 น้ำปลา	 น้ำเกลือปรุงอาหาร	 และผลิตภัณฑ์ปรุงรส	 

ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง	 เช่น	 ซอสปรุงรส	 ซีอิ๊ว	 ที่มีประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะที่กำหนดให้สามารถเลือกใช้เกลือบริโภคเสริม

ไอโอดีนหรือเติมสารไอโอดีนในผลิตภัณฑ์สุดท้าย	 

ในปริมาณไม่น้อยกว่า	 2	 มิลลิกรัม	 และไม่เกิน	 3	

มลิลกิรมั/1	 ลติร	 โดยผูผ้ลติ/นำเขา้	 ตอ้งยืน่จดทะเบยีน

เพื่อขอเลข	อย.	ไปแสดงบนฉลาก		
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 บริโภคไอโอดีนเท่าไร ถึงจะพอดี ??? 

 ปรมิาณไอโอดนีทีต่อ้งการสำหรบัผูใ้หญ	่ประมาณ	150	ไมโครกรมัตอ่วนั	
เด็กต้องการประมาณ	 90-120	 ไมโครกรัมต่อวัน	 หญิงมีครรภ์ต้องการ
ประมาณ	 250	 ไมโครกรัมต่อวัน	 และหญิงให้นมบุตรต้องการประมาณ	 220	
ไมโครกรัมต่อวัน	ซึ่งหากนำมาคำนวณแล้วตลอดชีวิตของมนุษย์ต้องการไอโอดีน
น้อยกว่า	 1	 ช้อนชา	 แต่เนื่องจากไอโอดีนไม่สามารถสะสมในร่างกายได้นาน		 
จึงจำเป็นต้องบริโภคไอโอดีนเป็นประจำ	 แต่ก็ไม่ควรได้
รับในปริมาณที่มากเกิน	 600	 ไมโครกรัมต่อวัน	 แม้ว่า
คนปกติจะสามารถขับไอโอดีนที่ได้รับเกินความต้องการ
ของร่างกายออกทางปัสสาวะได้	 แต่สำหรับผู้สูงอายุ		 
ผู้ที่เป็นโรคคอพอก	 โรคไทรอยด์เป็นพิษนั้น	 หากได้รับ
ไอโอดีนมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือ
โรคหวัใจ	หรอืโรคมะเรง็	หรอือาจเสยีชวีติได	้ทัง้นี	้ผูท้ีไ่ดร้บัไอโอดนีปรมิาณมาก 
จะมีอาการใจสั่น	มือสั่น	ตื่นเต้น	กระวนกระวาย	นอนไม่หลับ	เครียด	เป็นต้น	

 รา่งกายของเราตอ้งการไอโอดนีเพือ่ทีจ่ะนำไปสรา้งเสรมิระบบการทำงาน
ของร่างกายทุกวัน	 ดังนั้น	 การรับประทานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนจึงเป็น	 
วิธีการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนที่ปลอดภัยที่สุด	 เนื่องจากมีความเค็ม	 
เป็นข้อจำกัด		

 ตัดสินใจเลือก “ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน” อย่างไร 

	 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากต้องสังเกตข้อมูลพื้นฐานบนฉลาก	 ได้แก่	
ชือ่อาหาร	เครือ่งหมาย	อย.	วนัเดอืนปทีีผ่ลติ	หรอืวนัเดอืนปทีีห่มดอาย	ุเปน็ตน้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามที่กำหนดแล้ว	 ผู้บริโภคสามารถสังเกตฉลากว่าผลิตภัณฑ์มีการเสริมไอโอดีน
หรือไม่	โดย	

 ✎ เกลอืบรโิภค	ฉลากตอ้งแสดงขอ้ความวา่	 “เกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี” 

แต่ยกเว้นเกลือไม่เสริมไอโอดีน	 หรือเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้อง
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จำกัดการบริโภค	 ที่จะแสดงข้อความว่า	 “เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน”	 หรือ	

“เกลือบริโภคสำหรับผู้ที่ต้องจำกัดการบริโภคไอโอดีน”	แทน	

 ✎ น้ำปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง   

หรอืนำ้เกลอืปรงุอาหาร ฉลากตอ้งมขีอ้ความอยา่งใดอยา่งหนึง่	แลว้แตก่รณ	ีดงันี ้

  ✼	 กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวน	 

การผลิตให้แสดงข้อความว่า	“ไอโอดีน......มิลลิกรัม	ต่อ	ลิตร”	หรือ	“ใช้ไอโอดีน

เป็นส่วนผสม”	หรือ	“ผสมไอโอดีน”	

  ✼	 กรณทีีใ่ชเ้กลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีเปน็สว่นผสมใหแ้สดงขอ้ความวา่	 

“เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน.......%”	 หรือ	 “เกลือเสริมไอโอดีน.......%”	 หรือ	 “เกลือ

ไอโอดีน.... . . .%”	 ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร	 หรือ	 “ใช้เกลือบริโภค	 

เสริมไอโอดีน”	 หรือ	 “ใช้เกลือเสริมไอโอดีน”	 หรือ	 “ใช้เกลือไอโอดีน”	 หรือ   

“ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน”	 หรือ	 “ผสมเกลือเสริมไอโอดีน”	 หรือ		 

“ผสมเกลือไอโอดีน”		

	 ทั้งนี้	 อาจระบุชนิดของเกลือ	

เช่น “เกลือสมุทร” หรือ “เกลือสินเธาว์”	

ประกอบด้วยก็ได้	

 

ช่วยให้ความรู้และแนะนำการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เป็น

แหล่งของไอโอดีน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมไอโอดีนจาก

การอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร โดยต้องระมัดระวังไม่ให้

บริโภคไอโอดีนมากเกินความต้องการด้วย 
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ปัญหาที่พบ 

	 ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เมื่อหลาย	 

ปีก่อนที่	 อ.บ้านหลวง	 จ.น่าน	 มีการผลิต	 

หน่อไม้ปี๊ บที่ ไม่ถู กต้อง	 ทำให้ชาวบ้ านที่	 

รับประทานหน่อไม้ปี๊บในครั้งนั้นเกิดอาการ

อาหารเป็นพิษโบทูลิซึ่ม	 ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล	

ดังนั้น	 การรู้วิธีการผลิตและวิธีการเลือกซื้อ

หน่อไม้ปี๊บที่ถูกต้อง	จึงจำเป็นอย่างยิ่ง		

ความจริงที่ต้องรู้  

	 โรคอาหารเป็นพิษ	 “โบทูลิซึ่ม”	 มีสาเหตุมาจากการบริโภคหน่อไม้ปี๊บ	 

ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง	 ทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์		 

“คลอสตริเดียม	โบทูลินัม”	ที่สร้างสารพิษ	“โบทูลินัมทอกซิน”	ซึ่งมีฤทธิ์ทำลาย	 

ระบบประสาท	 ปนเปื้อนอยู่ในหน่อไม้ปี๊บได้	 เชื้อตัวนี้จะไม่ทำให้กระป๋องหรือปี๊บ	 

ที่บรรจุอยู่บวม	 อาหารไม่มีกลิ่นบูดหรือเปรี้ยว	 จึงทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถ

สังเกตการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ได้	 หากผู้ที่ได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไป	 

ในรา่งกาย	จะมอีาการเริม่ตัง้แต	่คลืน่ไส	้อาเจยีน	เวยีนศรีษะ	หนา้มดื	หายใจขดั 

ปาก	 คอ	 เสียงแห้ง	 ม่านตาขยาย	 ตามองเห็นภาพซ้อน	 กล้ามเนื้ออ่อนแรง	

จนถึงขั้นระบบการหายใจล้มเหลว	และทำให้เสียชีวิตในที่สุด	

 เคลด็ลบัสำหรบัผูผ้ลติ	ตอ้งผลติหนอ่ไมป้ีบ๊ปรบักรด	โดยเตมิกรดมะนาว 

(กรดซิตริก)	 ให้มีค่า	pH	ต่ำกว่า	4.6	 (น้ำผสมกรดมะนาวความเข้มข้น	0.65)	

ไม่ใช้ปี๊บต้มหน่อไม้โดยตรง	และไม่บัดกรีฝาปี๊บ	

หน่อไม้ปี๊บปรับกรด เปรี้ยวสักนิด  

ชีวิตจะปลอดภัย 
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 เคล็ดลับสำหรับผู้บริโภค	 ควรเลือกบริโภค

หน่อไม้ปี๊บปรับกรด	 โดยสังเกตฉลาก	 ต้องระบุชื่อ

สถานทีผ่ลติ	เดอืนปทีีผ่ลติหรอืวนัเดอืนปทีีห่มดอาย ุ

และมีเลขสารบบอาหาร	 13	 หลัก	 ในกรอบ

เครื่องหมาย	 อย.	 และมีสติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็น	 

หน่อไม้ปี๊บปรับกรด	 ภาชนะบรรจุต้องเป็นปี๊บใหม่	

ไม่มีรอยบัดกรีฝา	 ตัวปี๊บไม่มีรอยบุบ	 บวม	 รั่ว	 และไม่ควรซื้อหน่อไม้ที่มีก้น	 

ปี๊บดำจากการเผาไหม้โดยตรงกับเปลวไฟ	 เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของ

โลหะหนักจากภาชนะบรรจุ	

 วธิกีารปรงุหนอ่ไมป้ีบ๊ใหอ้รอ่ยปลอดภยั	 ไมว่า่จะเปน็หนอ่ไมป้ีบ๊ปรบักรด 

หรือแบบธรรมดา	 ก่อนบริโภคทุกครั้ง	 ให้ต้มในน้ำเดือดนาน	 20-30	 นาที		 

แล้วเทน้ำทิ้ง	 เพื่อความปลอดภัย	 เพราะสารพิษโบทูลินัมไม่ทนต่อความร้อน	

และยังช่วยลดความเปรี้ยวของหน่อไม้ปี๊บปรับกรด	 ทำให้หน่อไม้ปี๊บปรับกรดได้

รสชาติที่ถูกปาก	

 

ช่วยให้ค
วามรู้กับ

ประชาช
นในการเลือ

ก

บริ โภคหน่อไม้ปี๊บ
ให้ปลอดภัย 

และให้

ประชาชน
ตระหนกัถ

งึอนัตราย
ของหนอ่ไ

มป้ีบ๊

ที่มีกระบ
วนการกา

รผลิตที่ไม
่ถูกต้องว่า

เป็น

อันตรายถ
ึงขั้นเสียช

ีวิต 
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ปัญหาที่พบ 

	 หลายคนหลงเชื่อคำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์	 

เสริมอาหาร	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างลดความอ้วน	 รักษาสารพัดโรค	

นำ้สมนุไพรอา้งรกัษาโรค	กาแฟอา้งลดนำ้หนกั	เสรมิสมรรถภาพทางเพศ	เปน็ตน้ 

ทำให้เสียเงิน	เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง		

ความจริงที่ต้องรู ้

	 อาหารหลายชนิดมักพบปัญหาการโฆษณา

อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง	 โดยเฉพาะสรรพคุณ	 

ในการบำบัด	รักษาโรคแบบเดียวกับยา	เช่น	รักษา

โรคปวดเขา่	บำรงุหวัใจ	บำรงุสมอง	บำรงุผวิพรรณ 

เสริมสมรรถภาพทางเพศ	 ไปจนถึงการรักษาโรค

ร้ายแรงอย่างมะเร็ง	 เบาหวาน	 เกาต์	 อัมพฤกษ์	

หรืออัมพาต	 เป็นต้น	 ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว	

อาหารไม่ใช่ยา	 การบริโภคอาหารเพื่อมุ่งหวัง

สรรพคุณดังกล่าว	 จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรคาดหวัง	

เพราะนอกจากจะเสียเงิน	 เสียทองไปโดยเปล่า

ประโยชน์แล้ว	 ยังอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจากยาที่ถูกลักลอบใส่ลงไป

ในอาหาร	 เพื่อให้เห็นผลตามคำโฆษณา	 และทำให้เสียโอกาสในการรักษา	 

ที่ถูกต้อง	

	 การลักลอบใส่ยาลงไปในอาหาร	 ผู้บริโภคไม่มีโอกาสรับทราบเลย	 หาก	 

ผู้บริโภคนั้นแพ้ยาตัวนั้น	หรือมีปัญหาสุขภาพที่ต้องหลีกเลี่ยงยาที่ใส่ลงไป	ก็อาจ

ส่งผลเป็นอันตรายถึงชีวิตได้	เช่น	คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ	หากได้

 (อาหารที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง) อย่าหล
งเชื่อง่า

ย 
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รับยาลดความอ้วน	 “ไซบูทรามีน”	 ที่มีการ

ลักลอบใส่ในกาแฟหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่

โฆษณาลดความอ้วน	อาจทำให้เสียชีวิตได้	

	 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มักโฆษณาอวดอ้าง

สรรพคุณเกินจริง	ซึ่งตรวจพบบ่อย	ได้แก่	

 ✮ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีอ่า้งลดความอว้น กระชบัสดัสว่น รกัษาโรค  

ความจริง:	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารชนิดหนึ่ง	 ไม่มีประเทศใดอนุญาต

ให้โฆษณาลักษณะเป็นยา	 เพราะจะทำให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม	

และทีส่ำคญัทำใหผู้ม้ปีญัหาดา้นสขุภาพเสยีโอกาสในการรกัษาทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 

ถึงขั้นทำให้โรครุนแรงจนยากแก่การรักษา	

 ✮ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรอ้างรักษาโรค 

ความจรงิ:	สมนุไพรบางตวั	 แมจ้ะมกีารยอมรบัในวงการ

แพทย์ว่าสามารถรักษาโรคได้	 จึงถูกนำมาใช้ทำเป็นยา

สมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ	 แต่สำหรับกรณีน้ำสมุนไพร

นั้นเป็นเพียงเครื่องดื่ม	 ซึ่งมีส่วนประกอบของตัวสมุน

ไพรเข้มข้นน้อยกว่ายา	จึงไม่สามารถรักษาโรคได้	และ

ที่สำคัญคือ	 ส่วนใหญ่ยังไม่มีผลการวิจัยทางการแพทย์

มายืนยันว่าเครื่องดื่มเหล่านั้นมีสรรพคุณในการบำบัดหรือรักษาโรคอย่างแน่ชัด	

การหลงเชื่อโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	 นอกจากทำให้เสียเงินเสียทอง	

และเสียเวลาแล้ว	ยังทำให้เสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องอีกด้วย	

 ✮ กาแฟอ้างลดน้ำหนัก อ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

ความจริง:	กาแฟเป็นอาหารชนิดหนึ่ง	 ปัจจุบันมีการเติมสารอาหารบางอย่าง	

เชน่	 คอลลาเจน	 ถัว่ขาว	 โสม	 เปน็ตน้	 และโฆษณาวา่ชว่ยลดความอว้น	 แตก่าร	 

ดื่มกาแฟประเภทนี้มาก ๆ	 อาจยิ่งทำให้อ้วนจากการเติมน้ำตาล	 ครีม	 หรือนม	 
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ในกาแฟ	 และได้รับสารที่มีอยู่ในกาแฟที่เรียกว่า	 “กาเฟอีน”	 มาก	 ซึ่งมีผลทำให้

หัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย	 และที่ร้ายไปกว่านั้นหากมีการลักลอบใส่ยาลงไป	 

ก็ทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพได้	

	 วิธีการควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วนที่ดีที่สุด	 และเป็นที่ยอมรับ	 

ทั่วโลก	 คือ	 การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ	 รับประทานอาหาร	 ผัก	 ผลไม้		 

มากขึ้น	 ควบคุมอาหาร	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 พักผ่อนให้เพียงพอ	 และไม่ดื่มเหล้า		 

ไม่สูบบุหรี่ก็ช่วยให้หุ่นดี	 สุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพากาแฟ	 หรือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารใด ๆ	ให้สิ้นเปลืองเงินทอง	

หมายเหตุ: การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหารเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร   
เช่น มีคุณสมบัติในการช่วยลดน้ำหนัก รักษาโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง 
ความดนัโลหติสงู ถอืเปน็การลวงใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิในสรรพคณุอาหาร
นัน้ ๆ จะมโีทษตามมาตรา 70 ของพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

หากพบเห็นผู้จำหน่ายในพื้นที่มีการใช้ 

ข้อความเพื่อโฆษณาสรรพคุณของอาหารที่โอ้อวด  

เกินจริง อสม. ควรเตือนผู้จำหน่ายให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และ

ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเลือกซื้อเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง หากไม่แน่ใจว่าอาหารนั้นโฆษณา

เกินจริงหรือไม่ หรือต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้แจ้ง

ไปยัง รพ.สต. ในพื้นที่ที่ตนเองสังกัดอยู่ หรือร้องเรียน  

ที่สายด่วน อย. 1556 
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 ตัวอย่างข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาอาหาร 

 

“ชาสมนุไพร	ชว่ยลา้งพษิ	ลดเบาหวาน	นำ้ตาลในเสน้เลอืด	ชว่ยใหก้ารหมนุเวยีน

โลหิตในร่างกายดีขึ้น	 ทำให้กลูโคสเดินทางไปยังเซลล์ได้สะดวก	 ทำให้น้ำตาล	 

ในเลือดถูกนำไปใช้เป็นพลังงานในเซลล์	 สามารถลดระดับไขมัน	 ลดความดัน	

ทำให้แผลแห้ง”	

 

“สารสกดัจากธรรมชาต	ิทีอ่อกฤทธิก์ระตุน้กำหนดั	มคีวามแนน่อนของประสทิธผิล

ในการใช้และได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ	

กระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึและเพิม่อารมณข์ณะมเีพศสมัพนัธ	์ และยงัไดร้บัการรบัรอง

ทางวิทยาศาสตร์	 ในแง่ของปฏิกิริยาการออกฤทธิ์ของสมุนไพรแต่ละตัวที่ทดลอง

แล้วว่าเกิดการกระตุ้นให้ร่างกายมีความกระชุ่มกระชวยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้

อย่างปกติสุข	แม้ว่าร่างกายเคยมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพมาก่อนก็ตาม”	

  

“ออกซิเจนบริสุทธิ์ในรูปของน้ำ	 สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการย่อยของร่างกาย	 ยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย	 คือ	 แร่ธาตุ	
เอนไซม์	 กรดอะมิโน	 ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ	 ซึ่งจะเป็นตัวให้พลังงาน	 
กับเซลล์ของร่างกาย	 ทำให้เซลล์แข็งแรงมีพลังงานทำหน้าที่ของมัน	 นี่แหละคือ
การจดัการกบัตน้เหตขุองการเกดิโรคในปจัจบุนั	ซึง่เปน็โรคของความเสือ่ม	ดงัเชน่ 
โรคเบาหวาน	อมัพฤกษ	์มะเรง็	หวัใจ	หอบหดื	ลำไสอ้กัเสบ	ปวดหลงั	สะเกด็เงนิ 
ผมร่วง	 ถุงลมโป่งพอง	 ภูมิแพ้	 ปวดหัว	 ปวดท้อง	 โรคเก๊าต์	 โรคข้อ		 
โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหืดหอบ	 โรคไมเกรน	 โรคกระเพาะ	ริดสีดวง	 โรคไต	
โรคตบั	โรคไทรอยด	์เหนบ็ชา	ปวดกลา้มเนือ้	ปวดตามเสน้	สวิ	ฝา้	ประจำเดอืน
มาไม่ปกติ	 ตกขาว	 พังผืดในมดลูก	 ซีส	 หย่อนสมรรถภาพ	 ต่อมลูกหมากโต	

และอื่น ๆ” 
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“เครื่องดื่มช่วยให้ผิวพรรณสดใส	สบายท้อง	หมดกังวลเรื่องไขมันสะสม		 

และน้ำหนักส่วนเกิน”	

 

	 “มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ,	คุณค่าสารอาหาร	 

	 สำคัญที่สมดุล,	คุณค่าสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย”	

 

“เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ	เสริมจากอาหาร	 

ที่รับประทานปกติ	เพื่อมั่นใจได้ว่าร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน”	

 

“ทำให้ผิวขาวเนียน	เปล่งปลั่ง	ผิวพรรณสดใส”	

 

“ช่วยดับกลิ่นตัว	กลิ่นปาก”	

 

	 	 	 	 “ช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินได้รวดเร็ว	และปลอดภัย	

	 	 	 	 ด้วยอาหารลดน้ำหนัก”	

 

“เครื่องดื่มสมุนไพรจีน	ป้องกันโรคสมองฝ่อ		

สมองเสื่อม	โลหิตจาง	เบาหวาน	ไตวาย”	
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ปัญหาที่พบ 

 	 ในปจัจบุนั	 ยงัมผีูบ้รโิภคสว่นใหญเ่ชือ่วา่อาหารทีม่คีณุภาพและปลอดภยันัน้

จะต้องมีเครื่องหมาย	 อย.	 จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาส

นำเครื่องหมาย	อย.	มาโฆษณาสินค้าของตนเอง		

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ความจริงแล้วเลข	13	หลักในกรอบ

เครื่องหมาย	อย.	บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

นั้น	 เป็นรหัสของข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิต	 และผลิตภัณฑ์	 ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้

ง่ายในการตรวจสอบย้อนกลับกรณีที่เกิดปัญหา	 เครื่องหมาย	 อย.	 จึงไม่ใช่

สัญลักษณ์ที่ใช้รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณา	 แต่ผลิตภัณฑ์ที่มี

เครื่องหมาย	 อย.	 นั้นหมายความว่าได้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมาย

กำหนด	 โดยผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ผลิต	

ส่วนประกอบที่นำมาใช้	และการรับรองข้อความที่ระบุอยู่บนฉลาก	ซึ่งผลิตภัณฑ์

อาหารต่าง ๆ	จะมีทั้งที่จำเป็นต้องมีเครื่องหมาย	อย.	บนฉลาก	เช่น	ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	 เครื่องดื่ม	 และอาหารกระป๋อง	 เป็นต้น	 และที่ไม่จำเป็นต้อง	 

มีเครื่องหมาย	อย.	บนฉลาก	เช่น	กะปิ	ปลาแห้ง	ปลาเค็ม	เป็นต้น		

อ่านฉลากก่อนซื้อ 
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	 การเลือกซื้ออาหารไม่ควรคำนึงแค่ว่ามีเครื่องหมาย	 อย.	 หรือไม่	 แต่สิ่ง

ที่จำเป็น	 นั่นก็คือการอ่านข้อมูลที่ระบุอยู่บนฉลากเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้

พิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ	 และควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีอาหาร	 

บางประเภท	อย่างเช่น	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	เพราะการรับประทานผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการสะสมสารเคมี

มากเกินไป	 และเพิ่มภาระให้กับ	 ตับ	 และไต	 ในการกำจัดสารเคมีส่วนที่	 

ไม่จำเป็นออกจากร่างกาย	

 

 

ให้คำแนะน
ำแก่ประชา

ชนในการเ
ลือกซื้อเลือ

ก

บริโภคผลิต
ภัณฑ์อาหารโด

ยการอ่านฉ
ลากก่อน

ตดัสนิใจซือ้
 อยา่หลงเช

ือ่คำโฆษณาโออ้วดเกนิ
จรงิ

ของผู้ขาย 
และหากพบ

เห็นฉลากอ
าหารที่ไม่  

ถูกต้อง แส
ดงข้อมูลไม

่ครบถ้วน ห
รือมีความ

สงสัยเกี่ยว
กับฉลากอา

หารให้แจ้ง
ไปยัง   

รพ.สต. ที่ต
นเองสังกัด

อยู่ หรือร้อ
งเรียน  

ที่สายด่วน 
อย. 1556

 

หมายเหตุ:	 การแสดงฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิด	 
ในเรื่องคุณภาพ	ปริมาณ	ประโยชน์	หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น	 เข้าข่าย
เป็นอาหารปลอมตามมาตรา	 27(4)	 ฝ่าฝืนมาตรา	 25(2)	 โทษตาม
มาตรา	59	ของพระราชบญัญตัอิาหาร	พ.ศ.	2522	ตอ้งระวางโทษจำคกุ
ตัง้แต	่6	เดอืนถงึ	10	ป	ีและปรบัตัง้แต	่5,000	บาทถงึ	100,000	บาท 
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ตัวอย่าง ฉลากอาหารทั่วไป 

ตัวอย่าง ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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ตัวอย่าง ฉลากโภชนาการแบบเต็ม 

ตัวอย่าง ฉลากโภชนาการแบบย่อ 



ï ผลิตภัณฑ์ยา ï 
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ปัญหาที่พบ 

	 ยังมีคนไทยจำนวนมากนิยมหาซื้อยามากินเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเอง	

โดยเฉพาะยาสมุนไพร	 ซึ่งเมื่อพูดถึงสมุนไพร	 คนส่วนใหญ่นึกถึงการรักษาโรค

โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ	ซึ่งมีความปลอดภัยกว่ายาที่ใช้สารเคมี	แต่ขณะนี้	 

พบการโฆษณาขายยาสมนุไพรบางกรณผีา่นทางโทรทศันช์อ่งดาวเทยีม	 เคเบลิทวี ี

รวมทั้งวิทยุชุมชน	 ที่โอ้อวดสรรพคุณในลักษณะเกินจริงเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ	

ว่าเป็นยาบำรุงร่างกาย	 ฟื้นฟูตับไต	 รักษาเบาหวาน	 ความดัน	 บำรุงเลือด	

เสริมสมรรถภาพทางเพศ	เป็นต้น	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ยาแผนโบราณเป็นยาที่อาศัยองค์ความรู้สืบต่อกันมา	โดยนำเอาสมุนไพร

มาผสม	 ปรุง	 หรือแปรสภาพ	 สมุนไพรที่ถูกแปรรูปเป็นยาแผนโบราณจะมีทั้ง	 

ในรูปยาน้ำ	ยาเม็ด	หรือยาลูกกลอน	ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 พบปัญหามักมีผลิตภัณฑ์ยา

ทำจากสมุนไพรโดยไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาวางขาย	 ซึ่งจัดเป็นยาที่	 

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	และจากผลการตรวจวิเคราะห์ยาเหล่านี้	บ่อยครั้งพบว่า

มีการลักลอบนำสารเคมีที่ ไม่ปลอดภัยมาใส	่ 

ในยาแผนโบราณ	 หรือพบยาสเตียรอยด์อยู่ด้วย		 

ซึ่งเป็นยาที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูง	 ทั้งนี้		 

การผสมสารเคมีลงไปก็เพื่อให้เกิดผลในทางที่ผิด	

คือ	 ต้องการให้เห็นผลการใช้ที่รวดเร็ว	 แต่เป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค	

การโฆษณาขายยาสมุนไพรที่ลวงโลก ระวัง
 !!! 
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	 โดยยาสมุนไพรที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาส่วนใหญ่มักโฆษณา	 

อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคที่รัฐมนตรีประกาศห้ามโฆษณา	

เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคมะเร็ง	 และโรคหัวใจ	 เป็นต้น	 การโฆษณาเหล่านี้ถือ

เปน็การกระทำทีผ่ดิกฎหมาย	 อย.	 ขอชีแ้จงวา่ไมเ่คยอนญุาตหรอืรบัรองสรรพคณุ 

คุณประโยชน์ในการรักษาโรคในลักษณะนี้	 และ	 อย.	 ก็ไม่เคยอนุญาตให้โฆษณา

ลักษณะดังกล่าว		

	 เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณ	 

ที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	 ดังนั้น	 ประชาชนควรซื้อยาจากร้านขายยา	 

ที่ได้รับอนุญาตจาก	 อย.	 และมีเภสัชกรประจำร้านคอยให้คำแนะนำ	 ที่สำคัญ

อย่าซื้อยาจากรถเร่	 แผงลอย	 และทางอินเทอร์เน็ต	 เพราะยาส่วนใหญ่เป็นยา	 

ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา	 อาจแฝงด้วยสารอันตราย	 และหากพบเห็นการ

โฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง	 หรือคาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐาน	

สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่	สายด่วน	อย.1556	

 

ช่วยสอดส่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชุมชน  

ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชน โทรทัศน์ดาวเทียม 

เคเบิลทีวี และสื่ออื่น ๆ ว่ามีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง

หรือไม่ และนำแจ้งให้ รพ.สต. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 

นอกจากนี้ ควรช่วยเข้าไปให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ว่าให้ซื้อยาจากแหล่งที่เชื่อถือได ้ อย่าซื้อจากรถเร่แผงลอย 

หรอืทางอนิเทอรเ์นต็ 
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ปัญหาที่พบ 

	 คนไทยมียาสะสมไว้ที่บ้านเกินความจำเป็น	ประมาณ	3-4	 เท่าของยาที่

ควรมี	 ทั้งยาที่ได้รับมาจากโรงพยาบาล	 หรือคลินิกแล้วกินไม่หมด	 ซึ่งมีคน

จำนวนไม่น้อยที่เลือกกินยาที่เหลืออยู่ในบ้านมากกว่าออกไปหาหมอเมื่อมีอาการ

เจ็บป่วย	แต่ที่เสี่ยงอันตราย	คือ	ยาทุกชนิดมีวันหมดอายุ	ซึ่งหมายถึงยาที่หมด

ประสิทธิภาพในการรักษาแล้ว	 ถ้าหากกินยาเสื่อมคุณภาพโดยไม่รู้ตัว	 อาจเสี่ยง

อันตรายถึงชีวิต	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้	 

ในฉลาก	พ.ศ.	 2543	กำหนดให้ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุ

ของยาไว้ในฉลาก	

	 สำหรับวิธีการสังเกตวันหมดอายุ	 ให้ดูที่ฉลากหรือกล่องหรือแผงยา		 

โดยสังเกตคำว่า “ยาสิ้นอายุ”	ตามด้วย	วัน	เดือน	และปี	ที่ยาหมดอายุ	

	 นอกจากวันหมดอายุของยาที่เราควรสังเกตก่อนจะกินยาแล้ว	 เรายังต้อง

สังเกตสภาพของยาด้วยว่า	 มีลักษณะเปลี่ยนไปหรือไม่	 โดยสังเกตจากสภาพยา	

ว่าแตกบิ่น	ขึ้นรา	บวม	พอง	เหลวเยิ้ม	สี	กลิ่น	รส	เปลี่ยนไปหรือไม่	ซึ่งการ

เสื่อมสภาพของยาสามารถเกิดได้ก่อนวันหมดอายุตามที่ระบุบนฉลากได้	 ซึ่งมัก

เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี	

ยาเสื่อมคุณภาพ...อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม 
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	 ตัวอย่างลักษณะของยาที่เสื่อมสภาพแล้ว	

 - ยาเม็ด สังเกตว่ายาเม็ดจะแตกร่วน	สีเปลี่ยนไป	มีจุดด่าง	ขึ้นรา	เยิ้ม	 
	 	 เหนียว	หรือมีกลิ่นผิดไปจากเดิม	
 - ยาแคปซลู	สงัเกตวา่แคปซลูจะบวม	พองออก	ผงยาในแคปซลูเปลีย่นส ี  
	 	 เช่น	 ยาเตตร้าซัยคลินที่เสียแล้ว	 ผงยาจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็น	 
	 	 สีน้ำตาล	ซึ่งเป็นอันตรายต่อไตมาก	
 - ยาน้ำแขวนตะกอน	 เช่น	ยาลดกรดสำหรับรับประทาน	ยาคาลาไมน์	 
	 	 ทากันยุง	 แก้ผื่นคัน	 ซึ่งเป็นยาทาภายนอก	 หากเสื่อมสภาพจะจับกัน	 
	 	 เป็นก้อน	มีความเข้มข้น	กลิ่น	สี	และรสเปลี่ยนไป	
 - ยาน้ำเชื่อม	 เช่น	 ยาแก้ไอ	หากหมดอายุ	 ยาจะมีลักษณะขุ่นมีตะกอน		 
	 	 ผงตัวยาละลายไม่หมด	สีเปลี่ยน	มีกลิ่นบูดเปรี้ยวหรือรสเปรี้ยว	
 - ยาหยอดตา	ถ้าเสื่อมจะเปลี่ยนจากน้ำใส ๆ	เป็นน้ำขุ่น	หรือหยอดแล้ว	 
	 	 มีอาการแสบตามากกว่าปกติ	
 - ยาขี้ผึ้งและครีม	 หากเสื่อมสภาพเนื้อยาจะแข็งหรืออ่อนกว่าเดิม		 
	 	 เนื้อไม่เรียบ	หรือสีของยาเปลี่ยนไป	

	 ดังนั้น	 ก่อนใช้ยาใด ๆ	 จึงควรดูวันหมดอายุ	 และสังเกตสภาพยาว่า
เปลีย่นแปลงหรอืไม	่เพราะนอกจากจะรกัษาไมห่ายแลว้	ยงัเปน็อนัตรายถงึชวีติได ้
ทั้งนี้	 หากไม่แน่ใจให้ทิ้งไปดีกว่า	 และเพื่อความปลอดภัย	 ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง 

ช่วยให้ความ
รู้กับประชาช

นว่าก่อนกิน
ยา  

ควรดวูนัหมด
อาย ุและสงัเ

กตสภาพของ
ยา 

ว่ามีลักษณะผิดปกติไปจ
ากเดิมหรือไ

ม่  

แต่ถ้าหากยัง
ไม่แน่ใจ แน

ะนำให้ไป 

ปรึกษาเภสัช
กรเพื่อความ

ปลอดภัย 
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ปัญหาที่พบ 

	 บ่อยครั้งที่เราพบเห็นข่าวการได้รับอันตรายจากการใช้ยา	 ทั้งข่าวการ	 
แพ้ยา	 การได้รับยาซ้ำซ้อน	 เกินขนาด	 หรือการใช้ยาผิดประเภท	 สาเหตุที่เกิด
อนัตรายเหลา่นี	้ สว่นหนึง่มาจากการละเลยการอา่นฉลากยาหรอืเอกสารกำกบัยา 
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 การใช้ยาเพื่อลดอาการป่วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนไข้	 แต่การ
จะเลือกใช้ยาให้เกิดประโยชน์ในการรักษาและไม่เสี่ยงอันตราย	 ง่ายๆ	 เพียงมอง
หาฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง	 ซึ่งบนฉลากยามีข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ	 ได้แก่	
“เลขทะเบียนตำรับยา”	 หรืออาจเป็นคำว่า	 Reg.	 No.	 ตัวอย่างการแสดง	 
เลขทะเบียนตำรับยา	เช่น	1A	12/35	

	 -	1	 คือ	 ยาเดี่ยว	 มียาสำคัญ	 1	 ตัว	 ถ้าเป็นเลข	 2	 คือ	 ยาผสม		 
	 	 มียาสำคัญมากกว่า	1	ตัว	
	 -	A	คือ	ประเภทของยาและสถานที่ผลิต	
	 -	12	คือ	เลขลำดับที่	ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยา	
	 -	35	คือ	เลขท้ายของปี	พ.ศ.	ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	

 ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีความหมายดังนี้  

	 A	 ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์	ที่ผลิตในประเทศ																		
 B		ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์	ที่แบ่งบรรจุ																									
 C		ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์	ที่นำหรือสั่งเข้ามาในประเทศ					
 D		ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์	ที่ผลิตในประเทศ																					
 E		ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์	ที่แบ่งบรรจุ																												

 F		ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์	ที่นำหรือสั่งเข้ามาในประเทศ			     

เพื่อประโยชน์ในการรักษา  

อ่านฉลากยาก่อนใช้ทุกครั้ง 
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	 G		ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์	ที่ผลิตในประเทศ																				

 H		ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์	ที่แบ่งบรรจุ	
	 K		ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์	ที่นำหรือสั่งเข้ามาในประเทศ	
	 L		ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์	ที่ผลิตในประเทศ	
	 M		ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์	ที่แบ่งบรรจุ	
	 N		ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์	ที่นำหรือสั่งเข้ามาในประเทศ	

	 เมื่อเข้าใจความหมายของเลขทะเบียนยาแล้ว	“ตัวยาสำคัญ”	ก็เป็นข้อมูล
ที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน	เพราะจะทำให้เรารู้ว่ากำลังใช้ยาอะไร	เพื่อจะได้หลีกเลี่ยง
การใช้ยาซ้ำซ้อน	 และป้องกันการได้รับยาเกินขนาด	 นอกจากนี้	 ควรใช้ตาม	
“ขอ้บง่ใช”้	ทัง้ระยะเวลาการใชแ้ละขนาดของยา
ที่เหมาะสมในการรักษา	 ผู้ใช้ควรปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด	 ไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาด
ด้วยตนเอง	 ทั้งนี้	 ไม่ควรซื้อยาตามคำบอกเล่า
ของคนอื่น	 หรือคำโฆษณาชวนเชื่อ	 เพราะ
อาการปว่ยของคนอืน่อาจไมต่รงกบัทีเ่ราเปน็	 ซึง่นอกจากจะไมไ่ดผ้ลในการรกัษา 
ยังอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรืออันตรายอื่น ๆ	ตามมาได้	

	 อย่างไรก็ดี	 ในเบื้องต้นให้สังเกตตนเอง	 หากใช้ยาตัวใดแล้วเกิดอาการ
ผิดปกติ	เช่น	มีผื่นขึ้นตามตัว	ปากบวม	ใจสั่น	หายใจติดขัด	ซึ่งอาจเป็นอาการ
ที่เกิดจากการแพ้ยา	ให้หยุดยานั้นทันที	ทั้งนี้	หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การใช้ยา	ต้องปรึกษาเภสัชกร	เพื่อความปลอดภัย 

ช่วยให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์

ของการอ่านฉลากยาหรือเอกสารกำกับยา รวมถึงข้อมูลสำคัญบน

ฉลากยาที่ประชาชนควรทราบ และแนะนำให้ปรึกษาเภสัชกร หากเกิด

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
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ปัญหาที่พบ 

	 แม้ว่ายาจะมีประโยชน์มากมาย	 แต่ผลข้างเคียงจากการใช้ยาก็เป็นสิ่งที่

อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน	 ยิ่งใช้ยาบ่อย	 ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น		 

ยาทุกชนิดไม่ว่าจะได้รับมาจากโรงพยาบาลหรือร้านขายยา	 หากใช้ไม่ถูกต้อง		

ไม่เหมาะสม	ก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้			

ความจริงที่ต้องรู ้

 การเลือกใช้ยาควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้

 - ถูกคน		 :	 ผู้ ใช้ยานั้นเป็นใคร	 เป็นเด็ก	 ผู้ ใหญ่	 ผู้สูงอายุ	 และ	 

	 	 	 	 	 	 มีโรคประจำตัวหรือไม่	 อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์	 หรือให้	 

	 	 	 	 	 	 นมบุตรหรือไม่	เป็นต้น	

 - ถูกโรค	 :	อาการเจ็บป่วยนั้นเป็นอย่างไร	ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์	 

	 	 	 	 	 	 อย่างไร	สามารถที่จะใช้ยานี้ได้หรือไม่	

 - ถูกขนาด	:	 ขนาดของยาที่เหมาะสมในการรักษา	 โดยเกิดผลข้างเคียง	 

	 	 	 	 	 	 น้อยที่สุด	

 - ถูกทาง	 :	 เลือกวิธีการบริหารยาที่เหมาะสม	 เช่น	 ชนิดรับประทาน			 

	 	 	 	 	 	 ยาใช้ภายนอก	ยาใช้เฉพาะที่	เป็นต้น	

 - ถูกวิธี :	 การใช้ยานี้ที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร	 ต้องกินยานี้ก่อน		 

	 	 	 	 	 	 หรือหลังอาหารนานเท่าไร	 และควรกินยานี้ต่อเนื่องนาน	 

	 	 	 	 	 	 เท่าไร	

ยามีทั้งคุณและโทษ  

ใช้ยาต้องระวัง เพราะชีวิตไม่มีอะไหล่ 
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	 จากองคป์ระกอบตา่ง ๆ	ขา้งตน้	จะเหน็วา่การทีจ่ะเลอืกใชย้าอยา่งเหมาะสม 

เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์หรือเภสัชกร

กอ่นทีจ่ะเลอืกใชย้า	เพือ่ความปลอดภยัจากการใชย้า	ยกเวน้ยาสามญัประจำบา้น

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ผู้บริโภคสามารถที่จะอ่านฉลากอย่างรอบคอบก่อนที่จะ

ตัดสินใจใช้ยาด้วยตนเองได้	

	 ยกตัวอย่างเช่น	 ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอจึงนำยาปฏิชีวนะของเพื่อนมา	 

รับประทาน	 ซึ่งนับว่าอันตรายมากเพราะนอกจากจะทำให้เพื่อนนั้นไม่ได้รับยา	 

ครบตามระยะเวลาแลว้	 ยาปฏชิวีนะทีเ่รานำมารบัประทานกอ็าจไมม่คีวามเหมาะสม

ต่อเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของเรา	 รวมทั้งยังอาจเกิดอาการแพ้ยา

และที่สำคัญทำให้เชื้อดื้อยา	สร้างความยุ่งยากในการรักษามากขึ้น	

	 ดังนั้น	ก่อนกินยาทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร	อ่านฉลาก	และ

วธิกีารใชย้าใหเ้ขา้ใจ	และปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	กรณขีองยาสามญัประจำบา้น

ที่ผู้ป่วยสามารถเลือกใช้ยาได้ตามความเหมาะสม	 ก็ควรอ่านฉลากให้รอบคอบ

ก่อนใช้เสมอ	 สังเกตวันหมดอายุ	 และสภาพของยาว่ามีการเสื่อมสภาพหรือไม่		 

มีสี	 กลิ่น	 หรือลักษณะต่าง ๆ	 แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่า	 หากไม่แน่ใจ	 

ก็ไม่ควรนำมารับประทาน	 หรืออาจนำยานั้นไปปรึกษาแพทย์	 หรือเภสัชกร	 

ที่ร้านยาใกล้บ้านท่าน	

 

ช่วยให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องกับประชาชน โดยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ไม่นำยาของผูอ้ืน่มาใช ้และใหส้งัเกตวนัหมดอาย ุหรือการเสื่อมสภาพของยา ก่อนที่จะใช้ยาด้วย   หากไม่แน่ใจก็ไม่ควรใช้ยานั้น   
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ปัญหาที่พบ 

	 ด้วยความที่ยาพาราเซตามอลเป็นยา

สามัญประจำบ้านที่สามารถหาซื้อง่าย	 และเป็น

ยาที่ค่อนข้างปลอดภัยในความรู้สึกของผู้บริโภค	

จึงอาจทำให้ผู้บริโภคขาดความระมัดระวัง	 และ

ใช้ยาเกินขนาด	ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อตับได้	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ยาพาราเซตามอล	 (Paracetamol)	 มีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งคือ	 อะเซตา	 

มิโนเฟน	(Acetaminophen)	เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้เพื่อการบรรเทาปวด	ลดไข้	มีทั้ง

รูปแบบยาเม็ดและยาน้ำ	 รู้จักกันในชื่อการค้าต่าง ๆ	 มีทั้งรูปแบบยาเดี่ยว	 หรือ

ผสมอยู่ในยาแก้หวัดหลาย ๆ	 ยี่ห้อ	 หรือผสมรวมกับยาคลายกล้ามเนื้อ/แก้ปวด

กล้ามเนื้อ	

	 ทัง้นี	้ มรีายงานพบการใชย้าทีม่สีว่นผสมของยาพาราเซตามอลซำ้ซอ้นกนั 

จนอาจทำให้ได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด	 ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดพิษต่อตับ		

และอาการจะแย่ลงจนนำไปสู่ภาวะตับวาย	เสียชีวิตในที่สุด		

	 ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาพาราเซตามอล	 ไม่ควรบริโภคเกิน

กำหนดตามเอกสารกำกับยาที่ระบุไว้	 โดยปริมาณการใช้ยาพาราเซตามอล	 

ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่	คือ	รับประทาน	1-2	 เม็ด	 (500-1,000	มิลลิกรัม)	

ทุก	4	หรือ	6	ชั่วโมง	เมื่อมีอาการ	และไม่ควรเกินวันละ	4	ครั้ง	หรือ	4,000	

มิลลิกรัม	 สำหรับการใช้ยาในเด็ก	 ควรลดขนาดการใช้ยาลง	 โดยใช้ยาครั้งละ	

10-15	มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว	1	กิโลกรัม	และไม่ควรเกินวันละ	5	ครั้ง	

 
กินยาลดไข้ แก้ปวดเกินขนาด อันตรายต่อตับ 
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	 นอกจากนี้	 ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน	 5	 วัน	 ทั้งนี้	 หากใช้แล้วอาการ	 

ไมด่ขีึน้	 ควรปรกึษาแพทย	์ เพือ่ความปลอดภยัในการรกัษาอยา่งถกูตอ้งทีต่น้เหตุ

ต่อไป	ที่สำคัญกรณีที่ต้องได้รับยาหลายตัว	 โดยเฉพาะยาในกลุ่มคลายกล้ามเนื้อ	

ยาแก้ปวด	 หรือยาสูตรผสมแก้หวัด	 ควรอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนโดยสังเกต

วา่มยีาพาราเซตามอล หรอื อะเซตามโินเฟนผสมอยูด่ว้ยหรอืไม	่เพือ่หลกีเลีย่ง

อันตรายจากการได้รับยาเกินขนาดจนอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้	

	 อนึ่ง	ยาพาราเซตามอลนี้	ไม่ควรใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ	และควรระมัดระวัง

การใช้ยาในผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากยา	 เช่น	ผู้ที่ดื่มสุราจัด	หรือผู้ที่ได้

รับยาบางชนิด	เช่น	ยารักษาเชื้อราบางกลุ่ม	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	ก่อนใช้ยาจึงควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียดทุกครั้งว่า	มีวิธีการใช้		

มีคำเตือนอย่างไรเพื่อป้องกันอันตรายจากผลข้างเคียงของการใช้ยา			

	 ยามีทั้งคุณและโทษ	 และเพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์	 หรือ

เภสัชกรก่อนใช้ยาจะดีที่สุด			

ช่วยให้ความรู้กับประชาชนให้ทราบว่าการใช้ยาพาราเซตามอล  
เพื่อบรรเทาปวด หรือลดไข้นั้นควรใช้เท่าที่จำเป็น และควร
ระมัดระวังการได้รับยาเกินขนาดเนื่องจากมียาบางชนิดจะมี
พาราเซตามอลผสมอยู่ด้วย เช่น ยาแก้หวัดสูตรผสม ยาคลาย  
กล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดลดไข้ เป็นต้น กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยา
พาราเซตามอลเกินขนาดควรรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
อย่างทันท่วงทีต่อไป ทั้งนี้มีรายงานการใช้ยาพาราเซตามอลเกิน
ขนาด โดยใช้ยาหลายชนิดที่มียาพาราเซตามอลผสมอยู่ทำให้  
เป็นพิษต่อตับ และอาการแย่ลงจนนำไปสู่ตับวาย และเสียชีวิต 
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ปัญหาที่พบ 

	 ยาแผนโบราณที่ผสมสารสเตียรอยด์	เมื่อกินเข้าไปครั้งแรกจะทำให้รู้สึกดี

อาการป่วยหายได้เร็วทันใจ	 เนื่องจากสเตียรอยด์ไปบดบังภาวะโรค	 เข้าใจว่า	 

เป็นยาดี	 กินแล้วถูกกับโรค	 ทำให้มีการกินอย่างต่อเนื่อง	 เกิดการสะสมพิษของ	 

สเตียรอยด์นำมาซึ่งความเจ็บป่วยหนักกว่าเดิม	บางรายเสียชีวิตไปในที่สุด	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ยาสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ	 เนื่องจากเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง

ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์	 หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 จะทำให้เกิด

อันตรายต่อระบบต่าง ๆ	เช่น		

 |	กดภูมิต้านทานของร่างกาย	ทำให้เกิดการติดเชื้อง่าย		

 |	บดบงัการแสดงอาการของโรค	ทำใหต้รวจพบโรคเมือ่อาการรนุแรงแลว้		

 |	ทำให้กระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร			

 | เกดิการสะสมของไขมนัผดิบรเิวณ	ทำใหใ้บหนา้ดกูลมขึน้	มไีขมนัสะสม	 

   บริเวณฐานลำคอด้านหลัง	 หรือบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า	 หรือ	 

	 	 	ดูอ้วนผิดปกติโดยเฉพาะอ้วนบริเวณลำตัวมากกว่าแขนขามาก	

 |	ทำให้กระดูกพรุน	 กล้ามเนื้ออ่อนแรง	 และอาจทำให้เกิดอาการอัน	 

	 	 	ไม่พึงประสงค์	 เช่น	อ้วน	เป็นสิว	ขนดก	ระบบประจำเดือนผิดปกติ		 

	 	 	ความดันโลหิตสูง	ปวดหลัง	บวมน้ำ	หัวใจล้มเหลว	เป็นต้น		

 ดงันัน้	 เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายทีม่าพรอ้มกบัยาแผนโบราณทีไ่มไ่ดค้ณุภาพ

สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ	ดังนี้		

อันตราย ยาแผนโบราณไม่ขึ้นทะเบียน  

อาจแฝงสเตียรอยด์ 
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 อย่า!!ซื้อยาชุด ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณอื่น ๆ	 จากรถเร่ที่ขายตาม
งานวดั	หรอืตามตลาดนดั	เพราะอาจไดร้บัยาทีผ่ลติไมไ่ดม้าตรฐานหรอืยาปลอม 

 อย่า!!ซื้อยาตามคำโฆษณาชวนเชื่อว่ายานั้นสามารถรักษาโรคได้ครอบ
จักรวาลและหายขาดทันใจ	

 ถา้มอีาการทีส่งสยัวา่อาจเกดิจากการใชย้าทีผ่สมสารสเตยีรอยด	์ อยา่หยดุ
ใชย้ากะทนัหนัเพราะอาจจะเกดิอนัตราย	 ใหร้บีนำยาทีก่นิประจำมาปรกึษาแพทย์
โดยด่วน	 นอกจากนี้	 ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต	 และมีเภสัชกร
ประจำร้านเท่านั้น	 และหากพบเห็นการจำหน่าย	 หรือโฆษณายาที่น่าสงสัย	 
แจ้งเบาะแสมาได้ที่	 สายด่วน	 อย.	 1556	 กรณีที่สงสัยว่าผลิตภัณฑ์ใด
มีสเตียรอยด์ผสมอยู่	 สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้	 โดยใช้ชุดทดสอบของ	 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

ช่วยให้ความรู้กับประชาชนว่า การซื้อยา
แผนโบราณจากตลาดนัด หรือรถเร่  
นอกจากจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับยาปลอม หรือยาที่ไม่มีทะเบียน
แลว้ ยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัยาทีเ่สือ่มสภาพ หรอืไดร้บัสเตยีรอยด์
ผสมอยู่ด้วย ทำให้เกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของสเตียรอยด์  
ต่อผู้บริโภคอย่างมากหากรับประทานเข้าไป ให้ซื้อยาจากร้านยา  
ที่มีใบอนุญาตและมีเภสัชกรประจำร้านเท่านั้น และหากพบเห็น  
การลักลอบจำหน่ายยาแผนโบราณที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยให้แจ้ง 
รพ.สต. ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป 
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ผลที่ได้รับจากสารสเตียรอยด์ 

อาการ  
“Moon Face”  

หน้ากลม 
พระจันทร ์

อาการบวมน้ำ อาการ 
ขั้นรุนแรง 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา 

ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ 
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ปัญหาที่พบ 

	 สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติ	
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อ	 ไม่สมเหตุสมผล	 ทำให้อัตรา
การดื้อยาโดยภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น	 การดื้อยานั้นโดยส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น	 หรือยาปฏิชีวนะที่ใช้นั้น
ไม่เหมาะสมกับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ	 หรืออาจเกิดจากผู้ใช้ยาไม่รับประทานยาให้
ครบตามกำหนดระยะเวลาที่ควรได้รับ	 เหล่านี้ทำให้เชื้อโรคดื้อต่อยาปฏิชีวนะนั้น		
รกัษาไมห่ายตอ้งใชย้าปฏชิวีนะตวัใหม	่เสยีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาทีส่งูขึน้	เสีย่งตอ่
ผลข้างเคียงที่มากขึ้น	 และอาจเลวร้ายถึงขั้นไม่มียาที่จะใช้รักษาเชื้อโรคที่ดื้อยา
นั้นเลยทีเดียว			

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ความเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาแก้อักเสบ	 หรือยาฆ่าเชื้อ	 ทำให้เกิดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ	เช่น	คิดว่าเมื่อเริ่มเป็นหวัด	น้ำมูกไหล	ไอมีเสมหะ	และ
มีอาการแสบคอ	 จะต้องกิน	 “ยาปฏิชีวนะ”	 ทันทีจึงจะหายป่วย	 ซึ่งไม่ถูกต้อง		
เนื่องจากอาการหวัดในระยะเริ่มต้นนั้นส่วนใหญ่มักเกิดจากเชื้อไวรัส	 แต่ยา
ปฏชิวีนะทีใ่ชก้นัอยา่งพรำ่เพรือ่นัน้เปน็ยาที่มีผลต่อเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่เชื้อไวรัส  
จึงไม่มีผลในการรักษาแต่อย่างใด	

	 การเป็นหวัดในระยะเริ่มแรก	 
จึงสามารถหายได้เองโดยดื่มน้ำมาก ๆ		
และพักผ่อนให้เพียงพอ	 ส่วนจะต้องใช้	
“ยาปฏิชีวนะ”	หรือไม่นั้น	ควรได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ก่อนว่ามีการติดเชื้อ
แบคทีเรียร่วมด้วยหรือไม่		

	 ผลเสียที่เกิดจากการกินยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องนั้น	 นอกจากจะเป็น	 
การส่งเสริมให้เกิดการดื้อยาแล้ว	 ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพ้ยาด้วย	

 
ยาปฏิชีวนะใช้พร่ำเพรื่อ....อันตราย !!! 
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โดยการแพ้ยาที่เกิดขึ้นนั้น	 มีทั้งแบบไม่รุนแรงจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได้	 เช่น		 
มีอาการคัน	 เป็นผื่นตามร่างกาย	 เกิดแผลคล้ายแผลไฟไหม้ตามบริเวณต่าง ๆ		
แนน่หนา้อก	หายใจไมส่ะดวก	และอาจรนุแรงถงึขัน้ชอ็กจนเปน็เหตใุหเ้สยีชวีติได ้

	 เชื้อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อผู้ที่ใช้ยาอย่าง
พรำ่เพรือ่เทา่นัน้	 แตจ่ะมผีลกระทบถงึคนรอบขา้งดว้ย	 เนือ่งจากเชือ้โรคทีพ่ฒันา
ตนเองให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะสามารถที่จะแพร่กระจายสู่คนอื่นในสังคมได้			

 ดงันัน้	เพือ่ความปลอดภยัเราไมค่วรใชย้าปฏชิวีนะอยา่งพรำ่เพรือ่	ใชเ้ฉพาะ
กรณีที่จำเป็นเท่านั้น	และหากมีความจำเป็นต้องใช้ก็จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด	โดย	

 J	กินยาให้ครบตามขนาด	และระยะเวลาที่กำหนด	
 J ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่น	 เพราะจะทำให้ทั้งเราและผู้อื่นกินยาไม่ครบ	 
	 	 	ตามขนาด	
 J	ไม่ควรเก็บยาปฏิชีวนะที่ได้รับมานั้นไว้กินครั้งต่อไป	 ควรกินต่อเนื่อง	 
	 	 	จนหมด		
 J	อย่าใช้ยาปฏิชีวนะตามที่คนอื่นแนะนำ	 เพราะเขาอาจหวังดีแต่เขา	 
	 	 	ไม่มีความรู้เรื่องยาและโรคที่เราเป็น	 จึงอาจเป็นอันตรายกับเราได้		 
	 	 	และอาจเป็นยาที่ไม่เหมาะสมต่อการเจ็บป่วยของเรา	

	 ยามีทั้งคุณและโทษ	 หากเมื่อใดจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะต้องปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้	 ที่สำคัญต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	
เพื่อทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น	 อีกทั้งสามารถป้องกันการเกิด
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาได้อีกด้วย	

ช่วยเข้าไปเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะรักษา
ไขห้วดั ซึง่จำเปน็ตอ้งใชห้รอืไม ่ควรปรกึษาแพทยก์อ่นวา่มตีดิเชือ้แบคทเีรยี
หรือไม่และชี้ให้เห็นถึงโทษของการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ซึ่งไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น 
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ยาชุด...อันตราย อย่าซื้อ อย่าใช้ 

ปัญหาที่พบ
	 ปัจจุบันมีประชาชนที่ยังคงรักษาตัวด้วยการซื้อยามารับประทานเองจากแหล่งที่	 
ผิดกฎหมาย	 เช่น	 รถเร่	 ร้านชำ	 หรือร้านขายยาที่ผิดกฎหมาย	 โดยไม่ทราบถึงพิษภัยที่อาจ	 
ตามมาจากการใช้ยานั้น ๆ	โดยเฉพาะการใช้ยาชุดซึ่งมีตัวยาหลายชนิดรวมอยู่ในซองเดียว	

ความจริงที่ต้องรู้
	 ขึ้นชื่อว่า	 “ยา”	 ทุกคนก็มักเข้าใจว่ารักษาโรคได้และอาจไม่ทราบว่าถ้าใช้ไม่ถูกวิธี	 “ยา”		 
ก็อาจจะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้เหมือนกัน	 โดยเกิดจากการใช้ยาเกินความจำเป็น	 ใช้ยาซ้ำซ้อน	
เป็นต้น	 ซึ่งอันตรายดังกล่าวอาจแฝงมากับยาชุดที่มีตัวยาหลายชนิดรวมอยู่ในซองเดียว	 ผู้ขาย	 
จัดรวมเป็นชุดสำหรับรับประทานครั้งละ	 1	 ชุด	 ตั้งแต่	 2	 ชนิดขึ้นไป	 มีรูปแบบและสีของยา	 
แตกต่างกันไป	 ไม่แยกว่าเป็นยาชนิดใด	 ควรรับประทานเวลาไหน	 บรรจุในซองพลาสติก	 ที่ซอง
อาจมชีือ่ยาและสรรพคณุทีม่กัโออ้วดสรรพคณุเกนิจรงิ	 เชน่	ยาชดุประดงกระจายเสน้	ยาหมอนวด
ดงึเสน้ชนดิพเิศษ	ยาชดุแกป้วด	เปน็ตน้	ซึง่มทีัง้จดัเตรยีมไวเ้ปน็ซองพรอ้มจำหนา่ยไดเ้ลย	เรยีกกนัวา่ 
“ยาชุดแห้ง”	และยาชุดอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะจัดให้เมื่อมีผู้ป่วยมาซื้อ	เรียกว่า	“ยาชุดสด”		

 ยาชุด มักมียาที่มีฤทธิ์แรงแฝงอยู่ เช่น ยาสเตียรอยด์ เพื่อหวังผลในการรักษาให้
หายเรว็ทนัใจ ยาสเตยีรอยดเ์ปน็ยาควบคมุพเิศษ ตอ้งสัง่จา่ยยาโดยแพทยเ์ทา่นัน้ เพือ่ควบคมุ
การใช้ เพราะหากรับประทานมากเกินไปจะทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น มีอาการ
บวมน้ำ กระดูกผุ ภูมิต้านทานโรคต่ำ จนอาจเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ตามมาได้   

 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่ายาชุดนั้นจะมียาสเตียรอยด์หรือไม่	 ก็ไม่ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้	 เพราะ
ยาชุดมักจะมีตัวยาที่ซ้ำซ้อนกัน	 ทำให้ได้รับยาเกินขนาด	 หรือได้รับยาโดยไม่จำเป็น	 ส่งผลให้เกิด
อาการข้างเคียงหลายอย่าง	 เช่น	 การได้รับยาแก้ปวดเกินขนาดมักก่อให้เกิดโรคกระเพาะได้	
นอกจากนี้การที่ไม่รู้ชื่อตัวยาก็ทำให้เสี่ยงที่ผู้ป่วยจะได้รับยาที่ตนเองแพ้	ซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิตได้เลย
ทีเดียว	 อนึ่ง	 ในยาชุดบางชนิดยังได้มีการใส่ยาปฏิชีวนะลงไปด้วย	 ทำให้เกิดผลเสียในระยะยาว	
เกิดภาวะที่เชื้อโรคดื้อต่อยา	ทำให้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงขึ้น	อาการข้างเคียงสูงขึ้น	

 นอกจากนี	้ในยาชดุมกัพบยาทีเ่สือ่มคณุภาพแลว้	ทัง้ทีเ่กดิจากการจดัเกบ็ไมด่	ีหรอืนำเอา  
ยาที่หมดอายุแล้วมาปะปนจัดเป็นยาชุด	 ทำให้เสี่ยงต่อผลข้างเคียงต่าง ๆ	 ที่จะตามมา	 อนึ่ง		 
ในยาชุดหนึ่งอาจมียาที่เสริมฤทธิ์กัน	 ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น	 หรืออาจมียาที่	 
ต้านฤทธิ์กันทำให้รับประทานแล้วรักษาไม่ได้ผล	

ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาชุด และไม่ควรหลงเชื่อ
คำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่น รักษาได้สารพัดโรค 
ทั้งปวดเมื่อย เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง  
เป็นต้น และควรซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 



ï ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ï 
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ปัญหาที่พบ 
	 เครื่องสำอางตามตลาดนัด	 แผงลอย	 ส่วนใหญ่ไม่มีฉลากภาษาไทย		 
หรือมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	 และเกือบ
ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลักลอบผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	

ความจริงที่ต้องรู ้
	 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดต้องมีฉลากภาษาไทย	 ถึงแม้จะเป็นสินค้า
ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องจัดทำฉลากภาษาไทยมาติดไว้ที่กล่องหรือขวด	
เพื่อให้คนไทยได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	

	 ฉลากภาษาไทยจะต้องมีข้อความอันจำเป็นอย่างครบถ้วน	 แสดงไว้ให้	 
ผู้บริโภคสามารถมองเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน	 เพราะผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้
ข้อมูลเหล่านี้ก่อนซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์	

 เครือ่งสำอางบางรายการโฆษณาวา่	“ผา่น	อย.	แลว้...รบัรองวา่ปลอดภยั” 
ซึ่งความจริงผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำอาง	 
ต่อ	อย.	หรือ	สสจ.	ก่อนผลิตหรือนำเข้า	หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
ว่าเอกสารครบถ้วน	ถูกต้อง	จะออกใบรับแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐาน	ซึ่งจะมี	“เลขที่
ใบรับแจ้ง”	 กำกับไว้ด้วย	 อนึ่ง	 ผู้บริโภคสามารถรู้ว่าเครื่องสำอางนั้นได้แจ้ง	 
รายละเอียดแล้วหรือไม่	 ด้วยการสังเกต	 “เลขที่ใบรับแจ้ง”	 ที่แสดงไว้บนฉลาก
เครือ่งสำอาง	(เริม่มผีลบงัคบัใชส้ำหรบัเครือ่งสำอางทีผ่ลติตัง้แตว่นัที	่14	กนัยายน 
พ.ศ.	2554	โดยดูจากวัน	เดือน	ปี	ที่ผลิต)	

	 ขอแนะนำให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน	
หากมีปัญหาเกิดขึ้น	 จะสามารถติดตามย้อนกลับได้	 และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากภาษาไทย	 ที่แสดงข้อความอันจำเป็นครบถ้วน	 อ่านได้ชัดเจน	 รวมทั้ง	 
เลือกซื้อเครื่องสำอางที่แจ้งรายละเอียดแล้ว	 เพราะแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่	 
ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 

ไม่อยากตกเป็นเหยื่อเครื่องสำอางอันตราย  

มองหาฉลากภาษาไทยก่อนซื้อทุกครั้ง 
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ข้อความอันจำเป็นที่ฉลากเครื่องสำอาง 

ให้คำแนะนำกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซ
ื้อเครื่องสำอาง

ให้ปลอดภัย เช่น ซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งแ
น่นอน แนะนำ

ให้อ่านข้อมูลบนฉลากก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงแจกเอกสาร

แผ่นพับเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอางที่ถูก
ต้อง 

เครื่องสำอางทุกชนิด ทุกประเภท ต้องมีฉลากภาษาไทย   
โดยต้องระบุข้อความ ดังนี้คือ 

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


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


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


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


ส่วนประกอบ
........................................



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


วิธีใช้
........................................



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


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



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



ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า..........................

สถานที่ตั้งของผู้ผลิต...................

สถานที่ตั้งของผู้นำเข้า................

................. เดือนปีที่ผลิต 06/2553

................. เดือนปีที่หมดอายุ06/2555

เลขที่ใบรับแจ้งXX-X-XXXXXXX

1.ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า

2.ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

3.ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม

4.วิธีใช้

5.คำเตือน(ถ้ามี)

6.ชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

9.เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต

10.เดือนปีที่หมดอายุ
 (กรณีเครื่องสำอางที่มีอายุ
 การใช้น้อยกว่า30เดือน)

11.เลขที่ใบรับแจ้ง8.เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

7.ปริมาณสุทธิ
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ปัญหาที่พบ 

 จากกรณีนักร้องสาวผู้ตกเป็นเหยื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้
หน้าขาวยี่ห้อหนึ่ง	 จากคำแนะนำของเพื่อน	 โดยในระยะแรกที่ใช้		 
ผิวหน้าลอกและขาวอย่างรวดเร็ว	 แต่เมื่อใช้ได้ประมาณ	 2	 เดือน	
ผิวหน้ากลับมีรอยด่างดำ	 และมีอาการปวดแสบปวดร้อน	 จนเกิด
รอยด่างทั่วใบหน้าและลำคอ	เห็นอย่างนี้แล้ว	ยังจะเสี่ยงอีกหรือ??	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 เครือ่งสำอางทีม่กัพบมกีารนำสารอนัตรายทีห่า้มใชม้าผสม	ไดแ้ก	่ผลติภณัฑท์ีอ่า้งวา่
ขจดัสวิ	ฝา้	ทำใหห้นา้ขาว	หนา้เดง้	ซึง่อนัตรายทีแ่ฝงอยูใ่นสารหา้มใชใ้นเครือ่งสำอาง	ไดแ้ก ่

    • สารไฮโดรควิโนน	 ทำให้เกิดการแพ้	 ระคายเคือง	 เกิดจุดด่างขาวที่หน้า		 
	 	 ผิวหน้าดำ	เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย 
    •  สารประกอบของปรอท	 ทำให้เกิดการแพ้	 ผื่นแดง	 ผิวหน้าดำ	 ผิวบางลง		 
  เกิดพิษสะสมของปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ 
    •  กรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ	 ใช้แล้วหน้าแดง	 ระคายเคือง	 แสบร้อน	 
	 	 รุนแรง	 เกิดการอักเสบ	 ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง	 และอาจเป็นอันตรายต่อ	 
	 	 ทารกในครรภ์	

	 แม้ว่าเครื่องสำอางที่ผสมสารอันตรายเหล่านี้	 จะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลง	 
ในระยะแรกที่ช่วยให้ผิวดูขาวใสขึ้น	 แต่ถ้าใช้ไประยะหนึ่ง	 อาจกลับดำคล้ำหรือด่างขาว	 
จนหนา้เสยีโฉมได	้ เพือ่ความปลอดภยักอ่นใช	้ ทา่นสามารถตรวจสอบรายชือ่เครือ่งสำอาง
อนัตรายไดท้ีเ่วบ็ไซต	์อย.	www.fda.moph.go.th	เลอืก	“เครือ่งสำอาง”	เลอืก	“เครือ่งสำอาง
อนัตราย”	 และหากเกดิผลขา้งเคยีงใด ๆ	 จากการใชเ้ครือ่งสำอาง	 หรอืพบเหน็แหลง่ผลิต
หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย		
สามารถร้องเรียนได้ที่	สายด่วน	อย.1556	

มหันตภัยครีมหน้าขาว  

เสี่ยงพบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง 

ให้คำแนะนำกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสำอาง 
ให้ปลอดภัย เช่น ซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอน แนะนำให้อ่านข้อมูล 
บนฉลากก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงแจกเอกสารแผ่นพับเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอางที่ถูกต้อง 
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รายชื่อเครื่องสำอางผิดกฎหมายที่ห้ามผลิต
นำเข้าหรือขายจำนวน34รายการ

สารห้ามใช้ที่พบในเครื่องสำอาง
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ปัญหาที่พบ 

	 นอกจากต้องรู้วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างปลอดภัยแล้ว	 การรู้จักใช้	 
เครื่องสำอางก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน	 แม้ว่าเครื่องสำอางจะเป็นผลิตภัณฑ์	 
ที่ใช้เพียงเพื่อทำความสะอาด	 และเพื่อให้เกิดความสวยงามเท่านั้น	 แต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธี
หรือใช้โดยขาดความระมัดระวัง	งานนี้มีเสี่ยงหน้าพัง	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดที่วางขายในท้องตลาด	 ไม่ว่าจะเป็นสบู	่ แชมพ	ู
ยาสฟีนั โลชัน่บำรงุผวิ	 ผลติภณัฑย์อ้มผม	 ลปิสตกิ	 เครือ่งสำอางทาแกม้	 แตง่ตา	ทาเลบ็	
ล้วนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรืออาการข้างเคียงได้	 ถ้าหากเราใช้โดยขาด
ความระมัดระวัง	ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณที่เราสัมผัสกับเครื่องสำอางโดยตรง	เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	 มีข้อแนะนำง่าย ๆ	 ที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอาง	
ได้แก่	 การใช้เครื่องสำอางให้ถูกวิธี	 โดยควรเอาใจใส่ตั้งแต่ปริมาณเครื่องสำอางที่ใช้ใน
แต่ละครั้ง	บริเวณที่ใช้	เวลาที่ใช้	ความถี่ในการใช้	รวมทั้งระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับ
ผิวหนัง	ดังนั้น	จึงต้องรู้จักอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
โดยเฉพาะวธิใีชแ้ละคำเตอืน	 และกอ่นใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสำอางใด ๆ	 เปน็ครัง้แรก	 ควรทำ	 
การทดสอบการแพ้ก่อนใช้	 โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขน	
แล้วทิ้งไว้	24-48	ชั่วโมง	หากไม่มีความผิดปกติใด ๆ	เกิดขึ้น	แสดงว่าสามารถใช้ได้		

	 ทั้งนี้	 สิ่งสำคัญสำหรับการใช้เครื่องสำอาง	คือ	 อย่าแบ่งปันหรือใช้เครื่องสำอาง
ร่วมกับผู้อื่น	 เพราะอาจติดเชื้อโรคได้ง่าย	 โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ใช้แต่งตา	 เมื่อใช้
เครื่องสำอางเสร็จแล้วต้องปิดให้สนิท	 และเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดด	 และสำหรับ	 
เครื่องสำอางใดที่มีลักษณะสี	 กลิ่น	 ความข้นเปลี่ยนไปจากเดิม	 อย่าเสียดาย	 ให้ทิ้งไป		 
แต่ถ้าหากใช้เครื่องสำอางใดแล้ว	 มีความผิดปกติเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้ครั้งแรก	 
หรือใช้มานานแล้วก็ตาม	ต้องหยุดใช้ทันที	หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์		
อย่าลืมนำเครื่องสำอางนั้นติดไปด้วย	เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำ	
การใช้เครื่องสำอางง่าย ๆ	แค่นี้ก็ช่วยให้ปลอดภัยจากการใช้	
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แล้ว	

ป้องกันอันตราย ต้องรู้จักใช้ (เครื่องสำอาง) 

แนะนำให้ผู้บริโภคหยุดใช้ 
เครื่องสำอางนั้นทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น   
และหากอาการยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งข้อมูลต่อ รพ.สต. 
และแนะนำให้ไปพบแพทย์ 
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ปัญหาที่พบ 

 ยังคงมีให้เห็นมากมายกับการโฆษณาขายเครื่องสำอางอวดอ้างสรรพคุณ

ตา่ง ๆ	โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต	หรือตามตลาดนัดแผงลอยที่โฆษณาว่าใช้แล้ว

สามารถเพิ่มขนาดทรวงอก	 หรือทำให้ทรวงอกเต่งตึงได้	 หรือโฆษณาอ้าง	 

ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นได้	 ภายใน	 7	 วนั	 10	 วนั	 ...โฆษณาแบบนี	้ โกหกทัง้เพ...	

หากหลงเชือ่ซือ้มาใช	้มแีตจ่ะเสยีเงนิฟรี	แถมยังเสี่ยงอันตรายอีกด้วย	

ความจริงที่ต้องรู ้

 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์ใช้เพื่อความสวยงาม

หรือความสะอาดในชีวิตประจำวัน	 แต่ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่วางขายตาม	 

ท้องตลาด	 กลับพบว่ามีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	 ให้คนหลงเชื่อว่า

สามารถเป็นได้มากกว่าเครื่องสำอาง	เช่น	“......ช่วยให้ผิวขาวทันใจ	หน้าใสทันตา	

เปลี่ยนจากผิวดำเป็นผิวขาว	 เห็นผล	 100%”	 “....ช่วยปรับผิวขาวเร่งด่วนได้	

เห็นผลจริง	พิสูจน์เลย”	“หน้าอกเล็กแค่ไหนรับรองขึ้นเป็นนิ้วแน่นอน	ปลอดภัย	

100%	ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ลงตัว	 แก้ปัญหาอกไข่ดาวอย่างได้ผลที่สุด”	

ซึง่ขอ้ความโฆษณาเหลา่นีช้ว่ยสรา้งแรงจงูใจใหผู้ซ้ือ้อยา่งมาก	 โดยเฉพาะคนผวิคลำ้

ที่อยากมีผิวขาว	 หรือสาวอกไข่ดาวที่อยากจะมีอกอึ๋ม	 ซึ่งเป็นค่านิยมของคน	 

ในสังคมสมัยนี้	

 แตแ่ทจ้รงิแลว้	 ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอางไมส่ามารถเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง	 

ของรา่งกาย	 ไมส่ามารถเพิม่ขนาดทรวงอกหรอืทำใหท้รวงอกเตง่ตงึ	 ไมห่ยอ่นยาน 

ไม่สามารทำให้สัดส่วนของรูปหน้าหรือรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้	 และเครื่องสำอาง

ก็ไม่มีผลต่อการทำงานของระบบภายในร่างกายด้วย	 คือ	 ไม่สามารถยับยั้งหรือ

เปลี่ยนแปลงการผลิตเม็ดสีเมลานิน	 ไม่สามารถทำให้สีผิวมีการเปลี่ยนแปลง	

หรือทำให้สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวธรรมชาติ		

โฆษณาขี้จุ๊...เครื่องสำอางอ้างเสริมอึ๋ม ช่วยให้ขาว 
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 ดงันัน้	 อยา่ไดห้ลงเชือ่ผูข้ายโดยซือ้เครือ่งสำอางทีโ่ออ้วดสรรพคณุเกนิจรงิ

ลักษณะนี้มาใช้	เพราะนอกจากจะทำให้เสียเงินฟรีแล้ว	ยังอาจเสี่ยงกับผลิตภัณฑ์

ที่ลักลอบผสมสารอันตรายที่ห้ามใช้ลงไปด้วย	 และหากสงสัยหรือพบเห็น	 

การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในลักษณะที่กล่าวมา	 สามารถแจ้งมาได้	 

ที่สายด่วน	อย.1556 

ให้คำแนะนำแก่ผู้บร
ิโภคว่าเครื่องสำอาง

มี  

จุดประสงค์ในการใช้เ
พื่อทำความสะอาดแล

ะ

เพิ่มความสวยงามเท
่านั้น ไม่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร
้างของร่างกาย ดังนั้น 

อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และ

สามารถร้องเรียนได
้ที่สายด่วน อย.1556 

และประสาน รพ.สต. 



ï ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ï 
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ปัญหาที่พบ 

	 จากที่มีข่าวผู้ป่วยอัมพฤกษ์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต	 หลังหลงเชื่อ
ซือ้อปุกรณบ์ำบดัดว้ยกระแสไฟฟา้สถติทีโ่ฆษณาวา่สามารถรกัษาโรคอมัพฤกษ	์ อมัพาตได ้
มูลค่ากว่า	 90,000	 บาท	 มาใช้ไม่ถึงเดือน	 มีอาการสาหัส	 เกิดบาดแผลไฟไหม้ที่ขา
ทัง้สองขา้งและมอื	เปน็กรณตีวัอยา่งทีผู่บ้รโิภคตอ้งใสใ่จ	จะไดไ้มต่กเปน็เหยือ่รายตอ่ไป 

ความจริงที่ต้องรู ้

	 ธุรกิจขายอุปกรณ์หรือเก้าอี้ไฟฟ้าสถิต	 รวมทั้งเตียงนวดและให้ความร้อน	 
ด้วยไฟฟ้ามีให้เห็นกันเกลื่อน	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 ทั้งในรูปแบบขายตรง	 หรือ	 
การเปิดบริการให้ทดลองใช้	 แถมโฆษณาอ้างรักษาโรคต่าง ๆ	 ได้	 อุปกรณ์หรือ  
เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต เตียงนวดและให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องกระตุ้นประสาท  
จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้แสดง
สรรพคุณได้เพียงช่วยในการไหลเวียนของโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว ให้ผลผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราว และบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่ชั่วคราวเท่านั้น   
ไม่สามารถบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรคได้	 แต่ข้อมูลที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับ	 คือ	
“เตยีงนวดไฟฟา้บำบดัดว้ยกระแสไฟฟา้สถติ เหมาะสำหรบัโรคตา่ง ๆ ความดนัโลหติสงู 
เบาหวาน อัมพาต เก๊าต์ หัวใจ ตับ ไต มะเร็งชนิดต่าง ๆ ผู้ที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ ใช้แล้วได้ประสิทธิภาพเยี่ยม สามารถปรับแนวกระดูกสันหลัง อุปกรณ์  
เสริมพิเศษที่เป็นหยก สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ขจัดของเสีย ทำลายแบคทีเรีย 
บรรเทาอาการอักเสบ และกระตุ้นระบบประสาทให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้”  

	 โฆษณาผลิตภัณฑ์จนเกือบจะกลายเป็นเก้าอี้หรือเตียงเทวดา	 แถมผู้ขายยังงัด
กลยุทธ์ต่าง ๆ	 หลอกล่อให้ผู้ซื้อหลงเชื่อ	 เช่น	 การสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้	 ซึ่งจะทำ	 
การบรรยายสรรพคุณให้รู้สึกเห็นด้วยและคล้อยตาม	 หรือให้มีการทดลองใช้ฟรี		 
พรอ้มเสนอทางเลอืกในการซือ้ใหผู้ท้ีท่ดลองใช	้เชน่	สามารถผอ่นชำระไดน้าน	6	เดอืน 
12	เดือน	หรือมีการลด	แลก	แจก	แถมอุปกรณ์อื่น ๆ 

เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต เตียงนวดไฟฟ้า...  

ช็อตผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อาการสาหัส 
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		 โดยข้อเท็จจริงแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคแต่อย่างใด	
ที่สำคัญผู้ใช้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 เพราะอาจทำให้เกิดอาการช็อค	 หมดสติ	
การไหม้จากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	ภาวะหัวใจวายจากการ
ผ่านกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงบริเวณหัวใจ	 อีกทั้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 สำหรับผู้มี
ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต	 เช่น	 โรคหัวใจ	 ความดันโลหิตผิดปกติ	 ผู้ป่วย
ลมชัก	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูก	 หญิงขณะมีประจำเดือน	 เด็กเล็ก	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการที่	 
ไม่สามารถสื่อสารได้	 นอกจากนี้	 ยังห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์	 ผู้ป่วยมะเร็ง	 วัณโรค	
ภาวะโรคหัวใจรุนแรง	 ภาวะเส้นเลือดขอด	 ผิวหนังบริเวณที่บวม	 ติดเชื้อ	 อักเสบ		 
ผูท้ีใ่ชอ้ปุกรณฝ์งัในรา่งกาย	 และหา้มกระตุน้ผา่นหวัใจและสมองเพราะอาจเปน็อนัตราย
ถึงชีวิต	หรืออาจทำให้โรคที่เป็นรุนแรงขึ้น	

	 อุปกรณ์เหล่านี้ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเท่านั้น	

 

ชว่ยใหค้วามรูก้บัประช
าชนเกีย่วกบัสรรพคณุทีแ่ทจ้รงิ

ของเตยีงนวดหรอือปุก
รณบ์ำบดัดว้ยกระแสไฟฟา้

สถติ 

มีเพียงช่วยในการไหล
เวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่ว

คราว 

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉ
พาะที่ชั่วคราว และบรรเทา

อาการปวดเฉพาะที่ชั่ว
คราวเท่านั้น  

กรณีพบร้านที่จำหน่ายหรือ
เปิดบริการ 

ให้ทดลองใช้ โดยโฆษ
ณาอ้างรักษาโรคต่าง ๆ  

ให้แจ้ง รพ.สต. เพื่อด
ำเนินการต่อไป 
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ปัญหาที่พบ 

	 กระแสแฟชัน่ใสค่อนแทคเลนสต์าโต	 หรอืทีรู่จ้กักนัในหมูว่ยัรุน่

วา่	“บิก๊อาย”	(Big	eye)	เปน็คอนแทคเลนสแ์ฟชัน่ทีช่ว่ยทำใหด้วงตา

แลดูกลมโต	 เป็นประกาย	 ตามแบบดาราเกาหลีและญี่ปุ่น	 ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม

อย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น	 แต่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นตาบอดได้หากใช้ไม่ถูกวิธี		 

ดงักรณดีาราสาวหวดิกลายเปน็นางเอกโลกมดื	เมือ่รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ	์ใส	่“บิก๊อาย” 

คอนแทคเลนส์หลากสีเสริมความงามจนตาดำอักเสบ	 ซึ่งแพทย์ระบุว่าเกิด	 

อาการแพ้ขั้นรุนแรง	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 คอนแทคเลนส์แฟชั่นประเภทนี้เหมือนกับคอนแทคเลนส์ทั่วไป	 เพียงแต่	 

มีสีสันและลวดลายแบบต่าง ๆ ตามแฟชั่นบนตัวเลนส์	 ยกเว้นตรงกลางของเลนส์	

ซึ่งมีลักษณะใส	ทำให้มองเห็นว่าตาดำขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติ	คล้ายแบบ

ดาราเกาหลีในปัจจุบัน	จึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น	ประกอบกับมีการโฆษณาทำให้

เข้าใจผิดคิดว่าใส่แล้วทำให้ดวงตามีขนาดใหญ่ขึ้น	 แถมยังสามารถหาซื้อได้ง่าย

ตามแหล่งแฟชั่นทั่วไป	 หรือสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

อยา่งมากหากซือ้มาใชโ้ดยขาดความรูท้ีถ่กูตอ้งในการใชค้อนแทคเลนส	์อาจทำให้

เกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ	ได้	เช่น	เกิดตุ่มอักเสบบนหนังตาด้านใน	การอักเสบ

ลักษณะเป็นจุดเล็ก ๆ	 ที่เยื่อบุของกระจกตา	 และยังเสี่ยงต่อการอักเสบหรือ	 

การติดเชื้อของดวงตา	จนอาจทำให้ตาบอดได้	

	 ดังนั้น	 หากคิดจะใส่คอนแทคเลนส์	 ควรตรวจตาจากจักษุแพทย์	 เพื่อให้

ได้เลนส์ที่มีขนาดโค้งพอดีกับลูกตา	 ไม่ควรไปซื้อเองจากร้านค้าแผงลอยทั่วไป	

และสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้คอนแทคเลนส์	 คือ	 ต้องไม่ละเลยการอ่านฉลาก	 และ	 

เกาหลีฟีเวอร์… 

เตือนใส่คอนแทคเลนส์ตาโต เสี่ยงตาบอด 
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ใช้อย่างถูกวิธี	 ทั้งระยะเวลาในการใช้งาน	 ห้ามเกินเวลาที่กำหนด	 การทำ	 

ความสะอาด	ทัง้การลา้ง	แช	่เกบ็	และกอ่นสวมใส	่รวมถงึหา้มใชค้อนแทคเลนส	์ 

ร่วมกับผู้อื่น	 หากมีภาวะผิดปกติ	 เช่น	 ต้อเนื้อ	 ต้อลม	 ตาแดง	 กระจกตา	 

ไวต่อความรู้สึกลดลง	 ตาแห้ง	 กระพริบตาไม่เต็มที่	 ก็ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์	

และถา้หากใชแ้ลว้เกดิอาการผดิปกตใิด ๆ	 เกดิขึน้	 เชน่	 ตามวัลง	 นำ้ตาไหลมาก	

ใหร้บีถอดออกทันที	และรีบไปพบจักษุแพทย์		

ให้ความรู้กับประชา
ชนในพื้นที่เกี่ยวกับ

การใส่คอนแทคเลน
ส์ ว่าควรได้รับการ

ตรวจตาจากจักษุแพท
ย์ ไม่ควรไปซื้อเอง

จากรา้นคา้แผงลอยท
ัว่ไป รวมทัง้แนะนำ

วิธีการใช้ที่ถูกต้อง 
เช่น ไม่ใช้ร่วมกับ  

ผู้อื่น ไม่ใช้เกินเวลาท
ี่กำหนด เป็นต้น 
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ปัญหาที่พบ 

	 วัยรุ่นสมัยนี้เห็นการดัดฟันแฟชั่นเป็นเรื่องโก้เก๋	 ทันสมัย	 ซื้อลวดดัดฟัน
แฟชั่นมาใส่เองหรือหันไปพึ่งการบริการดัดฟันเถื่อนราคาถูก	 โดยที่ไม่รู้ว่า
อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดัดฟันแฟชั่นเหล่านั้นไม่ได้มาตรฐาน	 เสี่ยงต่ออาการ	 
ไตวายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต		

ความจริงที่ต้องรู ้

	 สาเหตทุีแ่ทจ้รงิของการดดัฟนัหรอืการจดัฟนั	 คอื	 การแกไ้ขความผดิปกติ
ของการเรียงตัวของฟัน	 เช่น	 ฟันซ้อนเก	 ฟันห่าง	 ฟันยื่น	 ฟันบนล่างไม่สบกัน		 
ซึ่งจะช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งอาจลดปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดฟันผุ	หรือโรคเหงือก	อันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟัน
และเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ	 หลีกเลี่ยงการเกิดรอยสึกของฟัน	 
จากการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะสม	 และยังอาจช่วยเสริมบุคลิกภาพ	 
จากการทีฟ่นัมกีารเรยีงทีส่วยงาม	 แตป่จัจบุนักลุม่วยัรุน่เหน็การดดัฟนัเปน็แฟชัน่ 
หรือเครื่องประดับเพิ่มความสวยงาม	โก้เก๋	ทันสมัยให้กับตัวเอง	

	 แท้จริงแล้วนั้นการดัดฟันแฟชั่นถือว่าเป็นการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน
เพราะผู้ที่ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ	
และยิ่งไปกว่านั้นวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นลวดสเตนเลส	 ลวดที่ร้อย
ดอกไม้	 หรืออาจมีการใส่ลูกปัดหลากสี	 พลาสติกยาง	 กากเพชรต่าง ๆ	 ซึ่งวัสดุ
เหล่านี้จะมีสารปนเปื้อน	 เช่น	 ตะกั่ว	 พลวง	 ซิลิเนียม	 โครเมียม	 และสารหนู	
หากสะสมในรา่งกายมาก ๆ	จะเปน็อนัตรายตอ่ไต	อาจทำใหไ้ตวายถงึขัน้เสยีชวีติได	้ 
อีกทั้งขั้นตอนการทำจะมีการใช้หัวกรอ	 กรอเอาเคลือบฟันที่ดีออกไป	 ทำให้
ความแข็งแรงของฟันลดลง	 เกิดอาการเสียวฟันได้ง่าย	 รวมถึงการใส่เครื่องมือ
จัดฟันแฟชั่น	 มักทำให้เกิดการบาดกระพุ้งแก้มจนกลายเป็นแผล	 เสี่ยงต่อ	 
การเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อในช่องปาก	

ลวดดัดฟันแฟชั่น...เสี่ยงไตวาย อันตรายถึงชีวิต 
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 ลวดดัดฟันจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจาก	 อย.	
และต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ลวดดัดฟันแฟชั่นที่ขายกัน	 
ตามตลาดนัด	 เปิดท้ายขายของหรือร้านค้าให้บริการดัดฟันเถื่อนเป็นวัสดุ	 
ที่เลียนแบบการจัดฟันของทันตแพทย์	 ไม่ได้ช่วยในเรื่องการจัดฟันแต่อย่างใด	
แต่กลับจะสร้างปัญหาให้ผู้ใช้	หากจำเป็นต้องจัดฟัน	ควรปรึกษาทันตแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐานเท่านั้น	
ไม่ควรรับบริการจัดฟันตามท้องตลาด	 หรือซื้อลวดดัดฟันมาใช้เอง	 เพราะอาจ
เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน	ก่อให้เกิดอันตรายได้	

อุปกรณ์ในการจัดฟันแฟชั่น แบบติดแน่น แบบถอดได ้

ชว่ยประชาสมัพนัธ ์ แจง้เตอืนพรอ้มทัง้ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงอันตรายของการดัดฟันแฟชั่น กรณีพบการขายหรือให้บริการดัดฟันแฟชั่นในพื้นที่ ควรรวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพช. สสอ. หรอื สสจ. เปน็ตน้ เพือ่รว่มกนัดำเนนิการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ปัญหาที่พบ 

	 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์บวกกับกระแสนิยม	 

ในการดูแลสุขภาพ	 ทำให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์สำหรับการดูแลรักษา

สุขภาพมากมาย	ทั้งที่ได้ผลจริงหรือไม่ได้ผลตามคำโฆษณา	แถมเครื่องมือแพทย์

บางยี่ห้อมีราคาสูงเกินความเป็นจริง	 ซ้ำร้ายทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้	

หรืออาจถึงขั้นทำให้โรคเก่ากำเริบหรือแย่ลงจากเดิม	 สูญเสียโอกาสในการได้รับ

การรักษาที่ถูกต้อง	 ดังนั้น	 การรู้เท่าทันโฆษณาและรู้จักวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้

เครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง	 เพื่อป้องกันไม่ให้

ตกเป็นเหยื่อคำโฆษณาจนก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์

หรือไม่คุ้มค่า	และอาจได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องมือแพทย์ได้	

ความจริงที่ต้องรู้ 

	 การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่โอ้อวดเกินจริงมีให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ	

มากมาย	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	แผ่นพับ	ใบปลิว	เป็นต้น		

สือ่โทรทศัน	์เคเบลิทวี	ีจานดาวเทยีม	อนิเทอรเ์นต็	และการขายตรง	โดยรปูแบบ

การโฆษณานั้นมักจะเน้นการเชิญชวน	 โน้มน้าวว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้	

ระวัง !!! อย่าหลงเชื่อโฆษณาเครื่องมือแพทย์  

แฝงความหลอกลวง 
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เช่น	โฆษณาว่า	

 ✌  “เตยีงนวดไฟฟา้บำบดัดว้ยแสงอนิฟราเรด	 เหมาะสำหรบัโรคความดนั	 

โลหิตสูง	 เบาหวาน	 อัมพาต	 เก๊าต์	 หัวใจ	 ตับ	 มะเร็งชนิดต่าง ๆ	 ผู้ที่มีภาวะ	 

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	 ช่วยขจัดของเสีย	 ทำลายเชื้อแบคทีเรีย	 บรรเทา

อาการอักเสบ	กระตุ้นระบบประสาทให้กลับคืนสู่สภาพปกติ”			

 ✌  “เกา้อีก้ระแสไฟฟา้สถติ	ความดนัโลหติสงู	เบาหวาน	หวัใจ	หายขาดได”้ 

 ✌ “ชุดชั้นในอินฟราเรด	 เพิ่มการเผาผลาญอาหารในร่างกาย	 กระชับ	 

สดัสว่น	กำจดัไขมนัสว่นเกนิ	ลดหนา้ทอ้ง	แกป้ญัหาทอ้งผกู	และโรครดิสดีวงทวาร”	  

 ✌		“ถุงน่องรักษาเส้นเลือดขอดได้	ผลิตจากทองคำขาว”		

 ✌		“ถุงยางอนามัยเสริมห่วงล็อคป้องกันหลุด	นวัตกรรม	ห่วงรัดถุงยาง	 

อนามัยอัจฉริยะ	กระชับป้องกันถุงยางอนามัยหลุดขณะมีเพศสัมพันธ์”	เป็นต้น		

 ขอ้ความโฆษณาเกนิจรงิเหลา่นี	้บางสว่นมกีารกลา่วอา้งวา่ไดร้บัการรบัรอง

จาก	 อย.	 แล้ว	 หรือขึ้นทะเบียนกับ	 อย.	 แล้ว	 โดยมีการแสดงเลขที่ใบอนุญาต

ต่าง ๆ	 เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น	 ซึ่งที่จริง	 อย.	 รับรองเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์	 

เครื่องมือแพทย์ว่า	 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเบื้องต้นแล้วเท่านั้น	 แต่ไม่รับรอง

รวมไปถึงข้อความโฆษณาที่ชักจูงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและหาซื้อสินค้ามาใช้	 

แต่อย่างใด	 อย่างไรก็ดี	 คุณสมบัติหรือสรรพคุณที่แท้จริงของเครื่องมือแพทย์	 

จะมีการระบุอย่างชัดเจนที่ฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์	 ดังนั้น		 

ก่อนการเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ใด ๆ	 มาใช้	 จึงควรอ่านประโยชน์	 ข้อบ่งใช้และ	 

รายละเอียดต่าง ๆ	 เกี่ยวกับสินค้าบนฉลากเครื่องมือแพทย์หรือในเอกสารกำกับ

เครื่องมือแพทย์หรือคู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์	 และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณา	 

ที่ผู้ขายพยายามกล่าวอ้างว่าผ่านการรับรองจาก	อย.	แล้ว	

	 อนึ่ง	 เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเครื่องมือแพทย์ที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ	 

เกนิจรงิ	ใหส้งัเกตวา่โฆษณาตา่ง ๆ	ของเครือ่งมอืแพทยท์กุชนดิ	จะตอ้งมกีารระบุ

เลขทีใ่บอนญุาตโฆษณาเครือ่งมอืแพทย	์ (ฆพ. .../ปพี.ศ.)	ปรากฏบนหนา้สือ่โฆษณา 

เช่น	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	
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 ดงันัน้	 การรูเ้ทา่ทนัโฆษณาทีโ่ออ้วดสรรพคณุเกนิจรงิของเครือ่งมอืแพทย์ 

การอ่านฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการเลือกซื้อหรือใช้	 

เครื่องมือแพทย์ใด ๆ	จะทำให้เรามีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมประกอบการตัดสินใจ

ในการซือ้หรอืใชเ้ครือ่งมอืแพทย	์ อกีทัง้ไมต่กเปน็เหยือ่การโฆษณาขายเครือ่งมอืแพทย์

ทีไ่มม่คีณุภาพ	 ไมไ่ดม้าตรฐาน	 อยา่งไรกด็	ี หากไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมจากการซือ้

หรอืใชเ้ครือ่งมอืแพทย	์ หรอืพบเหน็การโฆษณาเครือ่งมอืแพทยท์ีโ่ออ้วดสรรพคณุ

เกินจริง	สามารถแจ้งเบาะแส	หรือ	ร้องเรียนได้ที่	สายด่วน	อย.	1556	

ชว่ยใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชนเกีย่วกบัลักษณะการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิของเครือ่งมอืแพทย ์และการอา่นฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อน  การเลือกซื้อหรือใช้ และช่วยเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน  โทรทศันด์าวเทยีม เคเบลิทวี ีและสือ่สิง่พมิพ ์เป็นต้น 
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ï ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ï 
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ปัญหาที่พบ 

	 ในอดีตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข	 เช่น	

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น	 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค	 และผลิตภัณฑ์

ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์อุปโภคทั่วไป	 มักมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์	 จึงทำให้

ในปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงกลิ่นให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของ

ตลาด	 ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่ระมัดระวังอันตรายที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่

ใช้ในบ้านเรือนนั้น ๆ	

ความจริงที่ต้องรู ้

	 แม้ว่าวิธีการจัดการกับกลิ่นในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจะมีวัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงกลิ่นของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พึงปรารถนา	 แต่หากมองอีกมุมหนึ่งจะ

พบว่า	 ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายบางกลุ่มกลับมีความคิดที่ผิด ๆ	 ในเรื่องของ

ความเป็นอันตรายว่า	 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม	 ไม่มีกลิ่นฉุน	 หรือมี

กลิ่นอ่อนมีความเป็นอันตรายน้อย	 หรือไม่เป็นอันตรายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์	 

ที่มีกลิ่นเหม็น	 ฉุนหรือกลิ่นฉุนรุนแรง	 ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด	 

ในเรือ่งความเปน็อนัตรายนี	้ เกดิจากรปูแบบของการโฆษณาผลติภณัฑว์ตัถอุนัตราย

ปจัจบุนัทีม่กีารเนน้ยำ้ใหเ้กดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นในเรือ่งของความปลอดภยั 

เช่น	 การแสดงท่าทางการสูดดมพร้อมกับกล่าวคำที่สื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์

หอมนา่ดม	 หรอืการแสดงขอ้ความทีส่ือ่ใหเ้ขา้ใจวา่ผลติภณัฑท์ำจากสารธรรมชาติ	

แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงสูตรที่เติมกลิ่นซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจาก

พืชธรรมชาติเท่านั้น	 กลิ่นหอมต่าง ๆ	 เหล่านี้อาจจะจูงใจให้ผู้บริโภคมีการใช้

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  

หรือทางสาธารณสุข... ถึงมีกลิ่นหอม   

ก็ยังมีอันตราย !!! 
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ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมากกว่าปกติ	 หรือมีการสูดดมกลิ่นเป็นเวลานานกว่า

ปกติโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอันตรายจากการรับหรือสัมผัสวัตถุอันตรายได้	

ตลอดจนละเลยที่จะทำตามคำแนะนำที่ปรากฏอยู่บนฉลาก	 จนอาจทำให้เกิด

อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย	 เพราะในความเป็นจริงแล้ว

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม	 ไม่มีกลิ่นฉุน	 หรือมีกลิ่นอ่อนไม่ได้มีความ

เป็นอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงกลิ่นเลย	

	 ดังนั้น	 หนทางที่จะป้องกันอันตรายจากการใช้งานที่ดีที่สุดคือ	 ผู้บริโภค

ตอ้งเลอืกซือ้ผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจาก	อย.	เรยีบรอ้ยแลว้ 

และผู้บริโภคต้องมีความระมัดระวังและพึงระลึกอยู่เสมอว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลัง	 

ใช้อยู่นั้นเป็นวัตถุอันตราย	 ควรศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อน	 เพื่อจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายนั้น ๆ	 ได้อย่างปลอดภัย	 โดยการอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้	 

และคำเตือนในฉลากอย่างเคร่งครัด	

ช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลิ่นของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้

ในบ้านเรือนว่า ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นฉุน 

หรือมีกลิ่นอ่อนไม่ ได้มีความเป็นอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์  

วัตถุอันตรายที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงกลิ่นเลย และแนะนำให้

ประชาชนระมัดระวังและพึงระลึกอยู่เสมอว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้  

อยู่นั้นเป็นวัตถุอันตราย ควรศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนเพื่อจะได้ใช้

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายนั้น ๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยการอ่านฉลาก

และปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนในฉลากอย่างเคร่งครัด 
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วัตถุอันตราย ใช้เป็น ปลอดภัย 

ปัญหาที่พบ 

	 ทุก ๆ	 วัน	 เราอยู่กับวัตถุอันตรายไม่มาก	 

ก็น้อย	 ไม่ว่าจะเป็นยาจุดกันยุง	 สเปรย์ฉีดแมลง	

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ	 ยุง	 ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง	

ผลิตภัณฑ์กำจัดเหา	เห็บ	หมัด	หนู	น้ำยาล้างจาน	

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	 น้ำยาล้างห้องน้ำ	 เช็ดกระจก	

ล้างรถ	 สเปรย์ฆ่าเชื้อ	 ไปจนถึงน้ำยาลบคำผิด		 

ซึง่วตัถอุนัตราย	ชือ่กบ็อกแลว้วา่มคีวามเปน็อนัตราย

หากใช้ไม่ถูกต้อง	ขาดความระมัดระวัง	

ความจริงที่ต้องรู ้

 ผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายทีใ่ชใ้นบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ	เปน็ผลติภณัฑ์

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	อย.	ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535		

แบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่มใหญ่ ๆ	 คือ	 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์แทะ		

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค	และผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่น ๆ	เช่น	

ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด	

	 พิษภัยของวัตถุอันตรายมีทั้งที่กัดกร่อนหรือทำให้ระคายเคืองผิวหนัง	

ดวงตา	 หรอืทางเดนิหายใจ	 และทีถ่กูดดูซมึเขา้สูร่า่งกาย	 เปน็พษิตอ่ระบบตา่ง ๆ 

ในร่างกาย	ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้พิษทันท่วงทีก็ทำให้เสียชีวิตได้	

	 การใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง	 ใช้เท่าที่

จำเปน็	และใชใ้หถ้กูวธิตีามคำแนะนำการใชบ้นฉลากของแตล่ะผลติภณัฑ	์ รวมทัง้

เลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ของการใช้	 อ่านคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือ

ใบแทรกให้เข้าใจก่อนการใช้	 บนฉลากจะมีคำแนะนำ	 วิธีใช้	 การเก็บรักษา		 
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คำเตือน	 และการแก้พิษเบื้องต้น	 ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดแมลงในบริเวณ	 
ทีม่อีาหาร	เครือ่งดืม่วางอยู	่หลงัการใชใ้หท้ำความสะอาดมอื	หรอืชำระรา่งกาย
ให้สะอาดทุกครั้ง	

 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  

 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก	 และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะ
ภาษาไทย	 เช่น	 วิธีใช้	 การเก็บรักษา	 คำเตือน	 การแก้พิษเบื้องต้น	 ชื่อ	 ที่อยู่	 
ผู้ผลิตและผู้นำเข้า	 เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย	 ไม่มี
รอยรั่วซึม	ใช้ได้สะดวก	ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นไม่ควรมีของเหลวซึมบริเวณที่กดหัวฉีด	

 การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

		 เก็บผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามคำแนะนำบนฉลากแต่ละผลิตภัณฑ์		 
โดยทั่วไปให้เก็บไว้ในที่มิดชิดห่างจากเด็ก	 อาหาร	 สัตว์เลี้ยง	 เปลวไฟ	 และ	 
ความร้อน	 เก็บในที่แห้งเพื่อป้องกันการผุกร่อนของภาชนะบรรจุ	 ปิดฝาภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนเก็บให้เรียบร้อย	 และตรวจสอบว่าฉลากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ใน
สภาพเรียบร้อย	 ไม่ควรถ่ายเทผลิตภัณฑ์เก็บในภาชนะอื่น	 ยกเว้นกรณีจำเป็น	
เช่น	ภาชนะชำรุด	และต้องมีฉลากติดให้ชัดเจน 

 

ช่วยให้คำแนะนำร้านค้าเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

วัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และ  

การเก็บวัตถุอันตรายอย่างเหมาะสม เช่น 

เกบ็แยกจากผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ผลิตภัณฑ์อาหาร เก็บให้พ้นจากแสงแดด 

ความร้อน เป็นต้น  
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ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 

(1)	 ชื่อและปริมาณของสารสำคัญและสารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์	

(2)	 ชื่อการค้า	หรือ	ชื่อผลิตภัณฑ์	

(3)	 ประโยชน์		

(4)	 วิธีใช้	และอัตราส่วนการผสม	

(5)	 คำเตือน	

(6)	 วิธีเก็บรักษา	วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ		

(7)	 วิธีการแก้พิษเบื้องต้น		

(8)	 เลขทะเบียนวัตถุอันตราย	ในกรอบเครื่องหมาย	อย.	เช่น	วอส.	53/2553	

(9)	 ปริมาณสุทธิ	

(10)	ชื่อและที่อยู่สถานที่ผลิตหรือนำเข้า	และหมายเลขโทรศัพท์	

(11)	วัน	เดือน	ปีที่ผลิต	เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 
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ปัญหาที่พบ 
 มีผู้เรียกใช้บริการไม่น้อยต้องมาเสียใจกับโฆษณา “รบัจา้งกำจดัปลวก ราคาถกู 
รับรองผล 100%”	 หรือรับจ้างใช้สมุนไพรกำจัดปลวก	 เพราะปลวกไม่ตาย	 บ้านก็พัง	
จะฟ้องร้องก็หาบริษัทไม่เจอ	 แถมอาจได้รับอันตราย
จากบรกิารทีไ่มไ่ดม้าตรฐานอกีดว้ย 

ความจริงที่ต้องรู้  
	 การจะใช้บริการรับจ้างเพื่อกำจัดปลวก	 มด	 แมลง	 หรือหนู	 จะดูแต่คำโฆษณา
อย่างเดียวไม่ได้	ต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ	ดังนี้	

	 1)	 ตรวจสอบว่าบริษัทที่รับจ้างมีใบอนุญาตครอบครอง	 หรือใบรับแจ้งการ
ดำเนินการวัตถุอันตราย	ที่ออกโดย	อย.	หรือ	สสจ.	หรือไม่	ซึ่งในใบอนุญาตจะบอกว่า
บริษัทใช้วัตถุอันตรายตัวไหนในการให้บริการ	
 2)	 ตรวจสอบการทำสญัญาการใหบ้รกิาร	ตอ้งทำเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	โดยระบุ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้	 รายละเอียดสารเคมี	 คำเตือน	 ความเป็นพิษ	 หรืออันตราย	
อาการเกิดพิษ		
	 3)	 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ว่ามีเลขทะเบียน	 อย.	 ฉลากมีรายละเอียด	
เช่น	คำเตือน	อาการพิษ	วิธีแก้พิษ	เป็นต้น	
	 4)	 สังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง	 ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ฉลากระบุหรือไม่	 เช่น	 ตรงกับแมลงเป้าหมาย	 อัตราการผสม	 การใช้
อุปกรณ์	ตามที่ระบุบนฉลาก	เป็นต้น	
	 5)	 คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง	 โดยให้ออกจาก
บริเวณที่ฉีดหรือใช้วัตถุอันตรายจนกว่าพนักงานจะดำเนินการเสร็จ	 และพื้นผิวปราศจาก
วัตถุอันตรายแล้ว	

จ้างกำจัดปลวก ต้องดูให้ดี หลีกหนีบริษัทเถื่อน 

ช่วยให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่โดยผ่านเครือข่าย 
และสื่อต่าง ๆ ในการเลือกใช้บริการกำจัดปลวกที่ถูกต้อง 
ได้มาตรฐาน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกิจการรับจ้างที่หลอกลวง  
หากพบผู้ประกอบการรับจ้างกำจัดปลวกเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตวัตถุอันตราย  
ควรเข้าไปให้ความรู้ แต่หากผู้ประกอบการนั้นไม่ให้ความร่วมมือขอให้แจ้ง รพ.สต. 
ดำเนินการต่อไป 
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	 ปัญหาด้านอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่มีมาก	 แต่บางครั้ง	 
เราไม่รู้	 หรือเคยชินจนดูว่าไม่เป็นปัญหา	 เช่น	 การใช้ยาชุดหรือยาลูกกลอนที่เขาแอบ
ใสย่าสเตยีรอยด	์คนทีก่นิกร็ูส้กึด	ีกนิขา้วได	้นอนหลบั	ไมป่วดเมือ่ย	เวลารา่งกายบวม
ก็นึกว่าอ้วนเพราะกินข้าว	ปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเป็นเท็จทางวิทยุชุมชน	บางทีเราก็
รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไร	 เพราะเรามองไม่เห็นว่าจะเป็นผลเสียอะไร	 แต่คนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพและหลงเชื่อไปซื้อมาบริโภค	 โดยละทิ้งการรักษาที่ถูกต้อง	 หลายคนโรคที่เป็น
รุนแรงขึ้นจนเสียชีวิต	 เช่น	 คนที่เป็นโรคเบาหวาน	 หลายคนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพ	 
ที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 ไม่ออกกำลังกาย	 เพราะโฆษณาบอกว่าหุ่นดีได้โดยไม่ต้อง	 
ออกกำลังกาย	แต่ส่วนใหญ่เสียเงินจำนวนมากโดยผลที่ได้ไม่คุ้มค่าเลย	และยังมีปัญหา
อื่น ๆ	 ที่ล้วนนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพ	 ตามที่กล่าวไว้ในบทก่อน ๆ	 หากสามารถ	 
ลดปัญหาเหล่านี้	 ก็จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของคนในชุมชน	 ทำให้ลดภาระด้าน	 
การรักษาพยาบาล	และลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข	

	 อสม.	 ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย	แต่	อสม.	มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากกว่าเจ้าหน้าที่	 ชุมชนก็ให้ความเชื่อถือในบทบาทของ	 อสม.	 การจะแก้
ปัญหาการบริโภคที่ไม่เหมาะสมในชุมชนได้ดีที่สุด	ก็คือ	ประชาชนในชุมชนได้ตระหนัก
ในปัญหาและร่วมแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 อสม.	 จึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ชุมชน
ตระหนักในปัญหา	และเข้ามามีส่วนร่วม	

	 แนวทางดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับ	 อสม.		 
จะประกอบด้วย		 ✿	การตรวจแนะนำผู้ผลิต	ผู้ขาย	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
    ✿	การเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่	
    ✿	การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	
    ✿	การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่	

งานคุ้มครอง 

ผู้บริโภค  

ด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 

อสม...คุณช่วยได้ 
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 วัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู้ผลิต	 ผู้ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 มีการผลิตและขาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	และมีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง	

 แนวทางดำเนินงาน 

	 1.	 อสม.	 ควรแสดงตนและขออนุญาตในการเข้าไปตรวจเพื่อให้	 

คำแนะนำ	 ในครั้งแรกอาจร่วมดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่	 เช่น	 เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชน	 ผู้อำนวยการ	 รพ.สต.	 หรือสาธารณสุขอำเภอ	 เป็นต้น		 

เพื่อให้เกิดการยอมรับ	

	 2.	 สำหรับสถานที่ผลิต	 อสม.	 ควรศึกษาเรื่องเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลิต	 หรือ	 จี.เอ็ม.พี.	 เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้	 รวมถึงวิธีการแสดงฉลาก	 

ที่ถูกต้อง	

	 3.	 สำหรับสถานที่จำหน่าย	 เช่น	 ร้านชำ	 ตลาดนัด	 รถเร่	 อสม.	

สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงฉลากที่ถูกต้อง	 การเก็บรักษาที่เหมาะสม	

การสงัเกตสภาพการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑท์ีบ่ง่บอกวา่เสยี	 หรอืไมเ่หมาะสม

ต่อการบริโภค	และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรนำมาจำหน่าย	

	 4.	 ในบางกรณี	อสม.	อาจตรวจสอบเบื้องต้น	โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น	

เช่น	การตรวจหาสารบอแรกซ์	ฟอร์มาลิน	สารฟอกสี	ในอาหาร	ไฮโดรควิโนน

ในเครื่องสำอาง	 สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน	 เป็นต้น	 ผลทดสอบที่ได้	 อสม.		 

อาจใช้สำหรับให้คำแนะนำกับผู้ขายเพื่อให้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจำหน่าย

แทน	 หรือแจ้งผลกับทาง	 รพ.สต.	 หรือเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน	 หรือ

สาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป	

การตรวจแนะนำผู้ผลิต  

ผู้ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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 วัตถุประสงค	์ เพื่อเป็นหูเป็นตาไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อ

ประชาชนเข้ามาจำหน่าย	 หรือไม่ให้มีการโฆษณาที่เป็นเท็จ	 โอ้อวด	 หลอกลวง	

อันจะทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม	 หรือได้รับอันตราย

จากผลของโฆษณานั้น	

 แนวทางดำเนินงาน 

	 1.	 ตรวจสอบการโฆษณายา	อาหาร	เครื่องสำอาง	และเครื่องมือแพทย์

ทางวิทยุชุมชน	 การขายตรง	 หรือการจัดกิจกรรมเพื่อขายผลิตภัณฑ์	 เช่น		 

การขายเตียงไฟฟ้าสถิต	 โดยให้ทดลองใช้และมีการโฆษณาที่โอ้อวด	 รักษาได้

สารพัดโรค	 เป็นต้น	 โดยบันทึกรายละเอียดของข้อความที่โฆษณา	 ช่องทาง		 

วนัและเวลาทีม่กีารโฆษณา	และแจง้ทาง	รพ.สต.	หรอืเภสชักรโรงพยาบาลชมุชน 

หรือสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป	

	 2.	 ตรวจสอบเฝ้าระวังรถเร่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 ยาชุด		 

ยาลูกกลอนไม่มีเลขทะเบียนตำรับ	 เป็นต้น	 ถ้าพบให้ประสานแจ้งเภสัชกร	 

โรงพยาบาลชุมชน	หรือสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป	

	 3.	 ช่วยรายงานอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 

ของประชาชนที่ออกเยี่ยมเยือน	 โดยให้มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา	

ลักษณะอาการที่เป็น	หากมีรายละเอียดอื่น ๆ	เช่น	ลักษณะของผู้กิน	ได้แก่	เพศ	

อายุ	ขนาดที่กิน	หรือวิธีที่กินด้วยยิ่งดี	และรายงานให้กับ	รพ.สต.	หรือเภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชน	

 

การเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ 
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 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ	

เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 ปลอดภัย	 และเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ	ลดโรคหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการบริโภค	

 แนวทางดำเนินงาน 

	 1.	 ใหค้วามรูก้บัประชาชนโดยใชช้อ่งทางทีม่ใีนพืน้ที	่ เชน่	หอกระจายขา่ว 

วิทยุชุมชน	บอร์ดความรู้ในชุมชน	การประชุม	และการเยี่ยมบ้านเรือน	เป็นต้น	

โดยใช้ข้อมูลความรู้จากสื่อที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	หรือสื่อที่ทางจังหวัดผลิตขึ้น	

	 2.	 การเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	 และให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้อ	 เลือกบริโภค	

การเก็บ	และการทำลายผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ	

การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน 
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 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืจากทกุฝา่ยในการแกป้ญัหาในพืน้ที ่

โดยชุมชนมีการบูรณาการทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน		

 แนวทางดำเนินงาน 

 1.	 อสม.	 สามารถมีส่วนร่วมในการคิดและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน		 

เพื่อผลักดันให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าไปอยู่ในแผน	

เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาด้านการบริโภคในพื้นที่ได้ดี	

	 2.	 อสม.	 สามารถมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	 

ในโรงเรียน	 เช่น	 การทำกิจกรรม	 อย.	 น้อยในโรงเรียน	 โดยเป็นวิทยากร	 

ให้ความรู้ด้านการบริโภค	 การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ	 และการเป็น	 

พีเ่ลีย้งในการลงพืน้ทีข่องนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

	 3.	 อสม.	 อาจจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคในชุมชน	 เช่น	

โครงการแก้ปัญหาสเตียรอยด์ในพื้นที่	 โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง

ทางวิทยุชุมชน	 โครงการแก้ปัญหาเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้	 เป็นต้น	 โดย	 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย	และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในแต่ละกิจกรรม	

	 4.	 อสม.	 ควรทำงานและประสานโดยใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่	 เช่น	

รพ.สต.	 สาธารณสุขอำเภอ	 หรือโรงพยาบาลชุมชน	 เพื่อการสนับสนุนด้านสื่อ	

องคค์วามรู	้คำปรกึษาในการปฏบิตังิาน	และวสัดอุปุกรณท์ีจ่ำเปน็ในการปฏบิตังิาน	

และที่สำคัญอาจต้องมีระบบรายงานที่จะทำให้	 อสม.	 มีผลงานที่เป็นรูปธรรม	

เป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการประเมิน	อสม.	ดีเด่นในระดับต่าง ๆ	ต่อไป	

 

การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ 
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