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พิมพ์ : มิถุนายน 2562
จำ นวน : 7,000 เล่ม

ที่ปรึกษา

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภก.วีระชัย  นลวชัย ผู้อำ นวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ผลิตและสร้างสรรค์ผลงาน

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 7121-2

โหลดฟรี
IOS และ Andriod
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“อย.น้อย หมายถึง กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจ
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัย
คุ้มค่ำ และมีกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงเหมำะสม

ทั้งในโรงเรียนและชมุชน”
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ย มีáกนนÓ áลÐสมาชิกอย่างน้อย
25 ¤¹ µ‹ÍâÃ§àÃÕÂ¹

(¡Ã³ÕâÃ§àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
äÁ‹¶Ö§ 200 ¤¹ ãËŒÁÕÊÁÒªÔ¡

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10 ¤¹)
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โครงสร้าง
ชมรม / ชุมนุม

และองค์ประกอบ 
อย.น้อย

มีชมรม	/	ชุมนมุ	อย.น้อย
ที่แน่นอน

สมาชิกชมรม	อย.น้อย	
มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม	
และมีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม

ในแผนที่ชัดเจน

มีแกนน�า	และสมาชิกอย่างน้อย	
25	คน	ต่อโรงเรียน	โดยมาจาก

ทุกระดับชั้น	(กรณโีรงเรียนที่มีนักเรียน
ไม่ถึง	200	คน	ให้มีสมาชิก

อย่างน้อย	10	คน)

มีการประชุมอย่างน้อย	
ปีละ	2	ครั้ง	และ
มีรายงานการประชุม

มีการสรุปรายงาน
ผลการด�าเนนิงาน
ในแต่ละกิจกรรม

1

67

ÍÂ.¹ŒÍÂ

ชมรม 
อย.น้อย
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แนวทาง
การจัดกิจกรรม

อย.นอย
 

ÂÍŒ¹.ÂÍ

อย.น้อย
รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่

ใสใจสุขภาพดี่
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แนวทาง
การจัดกิจกรรม

อย.นอย
 

ÂÍŒ¹.ÂÍ
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1. กิจกรรมเผยแพร ่
	 ประชาสัมพันธ์	และรณรงค์

การพูดหน้าเสาธง	
(ด�าเนนิการอย่างน้อย
ภาคเรียนละ	3	ครั้ง)

1 2

3 4

จัดเสียงตามสาย	
(ด�าเนนิการอย่างน้อย
ภาคเรียนละ	3	ครั้ง)

จัดป้ายนเิทศให้ความรู้	
เช่น	บอร์ด	(ด�าเนนิการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ	

1	ครั้ง)

จัดท�าเอกสารเผยแพร่	
(ด�าเนนิการอย่างน้อย

ภาคเรียนละ	
1	ครั้ง)

ÍÂ.¹ŒÍÂ

12 1310
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9

6

7
onair

5

8
ÂÍŒ¹.ÂÍ

â¤รงการ
 

ยอ้น.ยอ

13

จั´นิทรรÈการ áลÐáส´ง¼ลงาน
นักเรียน อย.น้อย
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤

(´Óเนินการอย่างน้อย
»‚ÅÐ 1 ¤ÃÑé§)

à´Ô¹Ã³Ã§¤�
(´Óเนินการอย่างน้อย

»‚ÅÐ 1 ¤ÃÑé§)

¨Ñ´ÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�
Ç§¨Ã»�´ (¶ŒÒÁÕ)

à¼Âá¾Ã‹ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
·Ò§àÇçºä«µ� ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹ æ

11



กิจกรรมดานการตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(*ทุกกิจกรรมดำเนินการ
อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง)

à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§

12
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2.	 กิจกรรมด้านการตรวจสอบ	
 (*ทุกกิจกรรมด�าเนินการ
	 อย่างน้อยภาคเรียนละ	2	ครั้ง)

5 6

7 8

9

ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ด้านกายภาพ

ตรวจสอบคุณภาพยา
ด้านกายภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องส�าอาง
ด้านกายภาพ

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตรวจสอบโดย
ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น	

(Test	kit)

10

กิจกรรมอื่น	ๆ

ÍÂ.¹ŒÍÂ

โครงการ	
อย.น้อย

14 1513
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3.  

 (*ดำเนินการอยางนอย 
 1 )ง้ัรค

1 2

3 4

สÓ รากมรรกิµÄพจวร
นยีรเกันงอข¤ภâิรº

ราหาอลาºิภาขุสºอสจวรµ
ในâรงเรียน

µÃÇ¨ÊÍº¤วามสÐอา´
งห้องน้Ó ห้องส้วมอข

ในâรงเรียน

14
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3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 (*ด�าเนินการอย่างน้อย	
	 ปีละ	1	ครั้ง)

5 6

8

7

9

ตรวจสอบคุณภาพ
น�้าดื่มในโรงเรียน ส่งเสริมให้มีอาหาร

เพื่อสุขภาพ

ส�ารวจและ
ดูแลสุขอนามัย
นักเรียน

ส่งเสริมการจัดท�า
โครงงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพในโรงเรียน

กิจกรรมอื่น	ๆ

ÍÂ.¹ŒÍÂ

โครงการ	
อย.น้อย

16 1715
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4. รากาณรูบมรรกจิก

1 2

3 4

18

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
สุขÈึกÉาáลÐพลÈึกÉา

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
การงานอาชีพáลÐ
à·¤â¹âÅÂÕ

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ

19

ร 5 6

7

8

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
ภาÉาµ่าง»รÐเทÈ

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
¤³ÔµÈÒÊµÃ�

กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้
ÈÔÅ»Ð กลุ่มสารÐการเรียนรÙ้

ภาÉาäทย

เรารักภาÉาäทย

9

 

ÂÍŒ¹.ÂÍ

â¤รงการ 
ยอ้น.ยอ

19

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹
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8
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â¤รงการ 
ยอ้น.ยอ

19

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹
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5. น่ือษศเิพมรรกจิก  ๆ 

 (*ดำเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง)  

 

1 2

3

4 5

มรรกจิก   

มรรกจิก
งยีพเอพจิก°ÉรÈเ

18



20 21

6 7

8

9 10

กิจกรรม
เกษตรปลอดสารพิษ

กิจกรรม
คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค

การสนับสนนุผู้ประกอบการ
ในโรงอาหาร	เช่น	การให้

ป้ายรางวัล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นสุขภาพ

อาหารปลอดภัย
3

กิจกรรมอื่น	ๆ

ÍÂ.¹ŒÍÂ

โครงการ	
อย.น้อย
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÂÍŒ¹.ÂÍ ¹ÂÕÃà§Ãâ¹ÔÁàÐÃ»

  โรงเรียนที่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและด�ำเนินกิจกรรม 
อย.น้อย ทั้งระดับโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำส 
และโรงเรียนมัธยมศึกษำทุกสังกัดที่เป็นสมำชิกโรงเรียน อย.น้อย 
สำมำรถเข้ำรับกำรประเมินได้ โดยติดต่อขอรับรำยละเอียดได้ที่
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

20



23

ÂÍŒ¹.ÂÍ ¹ÂÕÃà§Ãâ¹ÔÁàÐÃ»ÃÒ¡¹ÇºÐÃ¡
  

 

   
 

 

 

สสจ. / หน่วยงานµ้นสังกั´
จั´กลุ่มâรงเรียนµามรÐ´ัºการ»รÐเมิน

กร³ีâรงเรียน»รÐเมินµนเองในรÐ´ัº´ีเยี่ยม
Ê‹§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍµÃÇ¨ÃÑºÃÍ§ 

จากนั้นรวºรวม¼ลทุกรÐ´ัºส่งกลัºมายัง อย.

¼ลการ»รÐเมินรÐ´ัº´ี /´ีมาก

 ÍÂ. ÁÍºãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³

¼ลการ»รÐเมินรÐ´ัº´ีเยี่ยม

ÍÂ.ÁÍºãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³
áลÐ»‡ายรัºรองâรงเรียน อย.น้อย

âรงเรียนทÓการ»รÐเมินµนเอง â´ยáº่งการ
»รÐเมินเ»šน 4 รÐ´ัº
 âÃ§àÃÕÂ¹ ÍÂ.¹ŒÍÂ ÃÐ´Ñº¾ÍãªŒ
 âรงเรียน อย.น้อย รÐ´ัº´ี
 âรงเรียน อย.น้อย รÐ´ัº´ีมาก
 âรงเรียน อย.น้อย รÐ´ัº´ีเยี่ยม

âรงเรียน´Óเนิน
กิจกรรม อย.น้อย
â´ย»รÐเมิน¼ล
µÅÍ´ª‹Ç§ 1 »‚

ที่¼่านมา
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ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

“การเลือกซื้อ เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นอกจากดูสัญลักษณ์ที่ อย. ก�าหนดบนฉลากแล้ว

ควรพิจารณาข้อมูลอื่นๆ บนฉลากประกอบด้วย อาทิ 

ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต/

หมดอายุ ปริมาณสุทธิ สถานที่ผลิต 

ส่วนประกอบ วิธีใช้ ค�าเตือน”



24 25

ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

ÍÂ.¹ŒÍÂ
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อ่าน ฉลาก
 อย่างฉลาด...
 รู ้ไว้ไม่ถูกหลอก

10-1-55555-1-0123

อ่านฉลาก	อย่างฉลาด
ได้ประโยชน์อย่างไร ? 
 การอ่านสัญลักษณ์บนฉลาก	 ช่วยจ�าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 (อย.)	 ท�าให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ	 และ/หรือ
บริโภคได้อย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
	 จะแสดงสัญลักษณ์ ในรูป	“เลขสารบบอาหาร	13	หลัก”	อยู่ ใน
กรอบเคร่ืองหมาย	อย.	หรือที่เรียกกันสัน้	ๆ 	ว่า	“เลข	อย.”	ดังตวัอย่าง

26 2727

Milky ºอกÐร»นว่ส
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

µิล¼่ีทนาถส
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

าÉกัรº็กเี¸ิว
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

งุร»ี¸ิว
xxxxxxxxxxx

xx µิล¼  xx
xx ุยาอ´มห

10-1-55555-1-0123

  
 

   
  

     
  

  

ÂÍŒ¹.ÂÍ
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Milky ºอกÐร»นว่ส
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

µิล¼่ีทนาถส
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

าÉกัรº็กเี¸ิว
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

งุร»ี¸ิว
xxxxxxxxxxx

xx µิล¼  xx
xx ุยาอ´มห

10-1-55555-1-0123

  
 

   
  

     
  

  

ÂÍŒ¹.ÂÍ

27

“ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้” เพรำะ 
ผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ฯลฯ ไม่มี 
สรรพคุณในกำรบ�ำบัด รักษำ บรรเทำโรค หรืออำกำร 
ของโรค หำกพบโฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณดังกล่ำว  
มองฉลำกสักนดิ ถ้ำฉลำกแสดง “เลขสำรบบอำหำร 13 หลัก” 
แสดงว่ำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำร อย่ำเชื่อ ! เพรำะเป็นกำร 
โฆษณำโอ้อวดเกินจริงที่ ไม่ได้รับอนญุำตจำก อย.

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก :

25
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ผลิตภัณฑ์ยา 

	 ไม่มีเครื่องหมาย	อย.	บนฉลาก	
แต่จะแสดงสัญลักษณ์ ในรูปของ	
“เลขทะเบี ยนต�ารับยา”	 เช ่น	
ทะเบียนยาเลขที่	 1A	 999/56,	
Reg.	No.	1c	999/54	ดงัตวัอย่าง

28 2926



รู้ไว้ไม่ถูกหลอก :
 ผลิตภัณฑ์ยา มีสรรพคุณป้องกัน บ�าบัด บรรเทา รักษาโรค
หรืออาการของโรคบางชนดิเท่านั้น ไม่สามารถรักษาโรคได ้
สารพัดโรคหรือครอบจักรวาล ถ้ำพบโฆษณำอวดอ้ำงลักษณะน้ี 

ก็ อย่ำเช่ือ อย่ำซื้อ อย่ำใช้” ซ้ือยาทุกครั้ง ! ควรซื้อจำก 
ร้ำนขำยยำที่ ได้รับอนญุำต หรือซื้อตำมแพทย์/เภสัชกรสั่งจ่ำย

27
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ÂÍŒ¹.ÂÍ

¼ÅÔµÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§ 
    

àª‹¹ 10-1-5512345 ËÃ×Í 10-1-6212345678

´´á¹Ñ¡ÁÕÃ¤

SPF50
ิธทุสณามิรป

90 มล.
ml.

วิ¸ี ใªŒ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มÊ¼¹วèÊ

¤Óàµ×Í¹D

µิล¼  : xx xxx

: ุยÒÍ´มË

ย´âµิล¼ µิล¼èีท§้ัÃ¤§´Êáèีทขลà

 : 10-1-5512345
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อ่ำนฉลำก อย่ำงฉลำด...
มองหาสัญลักษณ์ที่	อย.	ก�าหนด
ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้ง

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก		:   
	 ซือ้เครื่องส�าอางคร้ังใด	ตรวจสอบให้มฉีลากภาษาไทยและ	
“เลขที่ ใบรับแจ้ง”	และควรใช้ตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้	รวมถึงเก็บ
รักษาเครื่องส�าอางไว้ ในที่แห้งและเย็น	 ไม่ถูกความร้อนและ
แสงแดด	 	 หากไม่มั่นใจว่าเคร่ืองส�าอางนั้น	 ผ่านการจดแจ้งกับ
ทาง	อย.	จริงหรือไม่		สามารถตรวจสอบเลขที่ ใบรับแจ้งเครื่อง
ส�าอางได้ที่		Oryor	Smart	Application	ดาวน์โหลดฟรีทั้ง	iOS	
และ	Android	เข้าไปที่	Play	Store	แล้วค้นหาค�าว่า	“ORYOR”	
เลือกและติดตั้งได้ทันที

การเลือกซื้อ	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
 นอกจากดูสัญลักษณ์ที่	 อย.	 ก�าหนดบนฉลากแล้ว	ควร
พิจารณาข้อมลูอื่น	ๆ 	บนฉลากประกอบด้วย	อาท	ิช่ือและประเภท
ผลติภัณฑ์	วนัเดือนปีที่ผลติ/หมดอายุ	ปริมาณสทุธิ	สถานที่ผลติ	
ส่วนประกอบ	วิธี ใช้	ค�าเตือน	(ถ้ามี)	เป็นต้นÍÂ.¹ŒÍÂ
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30 31

อ่ำนฉลำก อย่ำงฉลำด...
มองหาสัญลักษณ์ที่	อย.	ก�าหนด
ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้ง

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก		:   
	 ซือ้เครื่องส�าอางคร้ังใด	ตรวจสอบให้มฉีลากภาษาไทยและ	
“เลขที่ ใบรับแจ้ง”	และควรใช้ตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้	รวมถึงเก็บ
รักษาเครื่องส�าอางไว้ ในที่แห้งและเย็น	 ไม่ถูกความร้อนและ
แสงแดด	 	 หากไม่มั่นใจว่าเคร่ืองส�าอางนั้น	 ผ่านการจดแจ้งกับ
ทาง	อย.	จริงหรือไม่		สามารถตรวจสอบเลขที่ ใบรับแจ้งเครื่อง
ส�าอางได้ที่		Oryor	Smart	Application	ดาวน์โหลดฟรีทั้ง	iOS	
และ	Android	เข้าไปที่	Play	Store	แล้วค้นหาค�าว่า	“ORYOR”	
เลือกและติดตั้งได้ทันที

การเลือกซื้อ	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
 นอกจากดูสัญลักษณ์ที่	 อย.	 ก�าหนดบนฉลากแล้ว	ควร
พิจารณาข้อมลูอื่น	ๆ 	บนฉลากประกอบด้วย	อาท	ิช่ือและประเภท
ผลติภัณฑ์	วนัเดือนปีที่ผลติ/หมดอายุ	ปริมาณสทุธิ	สถานที่ผลติ	
ส่วนประกอบ	วิธี ใช้	ค�าเตือน	(ถ้ามี)	เป็นต้นÍÂ.¹ŒÍÂ

30 31

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก :
 ซ้ือเครื่องส�าอางครั้งใด ตรวจสอบให้มีฉลากภาษาไทยและ 
“เลขที่ ใบรับแจ้ง” และควรใช้ตำมค�ำแนะน�ำที่ระบุไว้ รวมถึงเก็บ 
รักษำเคร่ืองส�ำอำงไว้ ในที่แห้งและเย็น ไม่ถูกควำมร้อนและ 
แสงแดด หำกไม่มั่นใจว่ำเคร่ืองส�ำอำงน้ัน ผ่ำนกำรจดแจ้งกับ 
ทำง อย. จริงหรือไม่ สำมำรถตรวจสอบเลขที่ ใบรับแจ้งเครื่องส�ำอำง
ได้ที่ Oryor Smart Application ดำวน์ โหลดฟรีทั้ง iOS  
และ Android เข้ำไปที่ Play Store แล้วค้นหำค�ำว่ำ “ORYOR” 
เลือกและติดตั้งได้ทันที หรือตรวจสอบด้วย Application  
ตรวจเลข อย. ก็ได้เช่นกัน

กำรเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
 นอกจำกดูสัญลักษณ์ที่ อย. ก�ำหนดบนฉลำกแล้ว ควร 
พิจำรณำข้อมูลอื่น ๆ บนฉลำกประกอบด้วย อำทิ ชื่อและประเภท 
ผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอำยุ ปริมำณสุทธิ สถำนที่ผลิต 
ส่วนประกอบ วิธี ใช้ ค�ำเตือน (ถ้ำมี) เป็นต้น

29
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 ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA 
(Guideline Daily Amounts) คือฉลำกที่แสดงค่ำ
พลังงำน น�้ำตำล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ 
เช ่น ซอง ถุง กล ่องของผลิตภัณฑ์อำหำรน้ัน โดย 
ฉลำกหวำน มัน เค็ม จะแสดงอยู่ด้ำนหน้ำบรรจุภัณฑ ์
ซึ่งในปัจจุบันพบได้ ในผลิตภัณณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อม 
บริโภคทันทีบำงชนิด เช ่น มันฝร่ังทอดหรืออบกรอบ   
ข้ำวโพดค่ัวทอดหรืออบกรอบ สำหร่ำยทอด ช็อกโกแลต   
ขนมป ังกรอบ คุกก้ี อำหำรมื้อหลักแช ่แข็ง/แช ่ เ ย็น  
ที่เป็นอำหำรจำนเดียว เป็นต้น 
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*15 %

 ส่วนที่ 1
บอกให้ทรำบถึงคุณค่ำทำงโภชนำกำร ได้แก่ พลังงำน น�้ำตำล 
ไขมัน โซเดียม ที่ ได้รับจำกกำรบริโภคหน่ึงหน่วยบรรจุภัณฑ ์
เช่น ต่อ 1 ถุง หรือ ต่อ 1 ซอง เป็นต้น

 ส่วนที่ 2
บอกให้ทรำบว่ำเพื่อควำมเหมำะสมควร
แบ่งกินกี่ครั้ง

 ส่วนที่ 3
บอกให้ทรำบว่ำเมื่อกินเข้ำไปหมด
ทั้งถุงหรือซอง จะได้รับพลังงำน 
น�้ำตำล ไขมัน และโซเดียมปริมำณ
เท่ำไร

หมำยเหตุ ปรับลดปริมำณโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม ลดเหลือ 2,000 มิลลิกรัม 
ฉลำกใหม่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2562

ปริมาณสูงสุดที่แนะน�าให้บริโภคได้ต่อวัน

 ส่วนที่ 4
บอกให้ทรำบว่ำเมื่อกินหมดทั้งถุงหรือซอง 
จะได้รับพลังงำน น�้ำตำล ไขมัน และโซเดียม
คิดเป็นร้อยละเท่ำไรของปริมำณสูงสุดที่แนะน�ำ
ให้บริโภคต่อวัน
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• บอกให้รู้ว่ำผลิตภัณฑ์อำหำรนั้น มีปริมำณพลังงำน น�้ำตำล ไขมัน 
และโซเดียมเท่ำใด หำกบริโภคอำหำรน้ันหมดทั้งบรรจุภัณฑ์ 
(หมดทั้งถุง/ทั้งซอง/ทั้งกล่อง) 

• ส่งเสริมให้เกิดกำรบริโภคอำหำรอย่ำงสมดุล ฉลำกหวำน มัน เค็ม 
ช่วยให้เรำควบคุมกำรบริโภคอำหำรส�ำเร็จรูปและก่ึงส�ำเร็จรูป   
ให้ได้รับปริมำณ พลังงำน น�้ำตำล ไขมัน และโซเดียม แต่ละชนดิ 
ไม่เกิน 100 % ของปริมำณสูงสุดที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวันได้  
ซึ่งควรบริโภคแต่น้อย เพรำะใน 1 วัน เรำได้รับพลังงำน น�้ำตำล 
ไขมัน และโซเดียมจำกอำหำรมื้อหลักด้วย 

• ใช้เปรียบเทียบปริมำณพลังงำน น�้ำตำล ไขมัน และโซเดียม
ระหว่ำงผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เพ่ือเลือกบริโภคหรือหลีกเลี่ยง
อำหำรที่เป็นสำเหตุของโรคเร้ือรังต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำร
ของแต่ละคน
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การประกอบอาหารในครัวเรือน
ลด...เลี่ยงการใช้น�้ามันทอดซ�้า

l เลือกน�้ามันประกอบอาหารที่ฉลากแสดง
 เลขสารบบอาหาร 13 หลัก (                  )
l เลือกน�้ามันให้เหมาะสมกับการปรงุประกอบอาหาร 
 ทอดอาหารควรใช้น�้ามันปาล์มโอเลอิน 
l หลีกเลี่ยงการเติมน�้ามันใหม่ลงในน�้ามันเก่า เพราะจะเร่งให้น�้ามัน
 เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

34



37

 
 

37

ทอดซ�้า...
เสี่ยงมะเร็งร้าย

น�้ามัน

35

ลด ละ เลิก กิน-ใช้น�้ามันทอดซ�้า เพื่อสุขภาพ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

35

 น�้ามันเปรียบเสมือนตัวน�าความร้อน เมื่อน�้ามัน 
ได้รับอุณหภูมิสูงเป็นเวลำนำน หรือใช้ประกอบอำหำรซ�้ำหลำย ๆ ครั้ง 
ควำมช้ืนของอำหำรและออกซิเจนจำกอำกำศจะเร่งกำรเสื่อมสลำย
ของน�้ำมัน ซึ่งมีผลท�ำให้สี กลิ่น และรสชำติเปลี่ยนไป จุดเกิดควัน
ลดลงและควำมหนืดมำกขึ้น กำรเสื่อมสลำยน้ี ก่อให้เกิดสำร 
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ คือ สำรกลุ่มโพลำร์ (Polar compound) 
และกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมำติก ไฮโดรคำร์บอน (PAHS) ที่สามารถ
สะสมในร่ำงกำยและส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของเซลล์ ส่งผล
ต่อกำรเกิดโรคมะเร็ง
 กำรใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค 3 โรค 
ได้แก ่ มะเร็ง         ความดันโลหิตสูง      
 หลอดเลือดหัวใจ

 การสูดดมไอระเหยจากน�้ามันทอดซ�้า 
ที่เสื่อมสภาพจะได้รับกลุ่มสารก่อมะเร็ง เป็น
อันตรายทั้งต่อผู้บริ โภคและผู้ปรงุอาหาร
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ซื้ออาหารนอกบ้าน
l เลี่ยงร้านค้าที่ ใช้น�้ามันทอดซ�้าประกอบอาหาร
l สังเกตน�้ามันขณะทอดอาหาร
 น�้ามันไม่ควรมีลักษณะดังนี้
 เหนยีว ข้นหนืด มีสีด�า
 ทอดแล้วมีฟอง และมีควันมาก

ไกทอด
อย.น้อย



 1. ไม่ ใช้และไม่ซื้ออำหำรที่ทอดด้วยน�้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืน เหนยีวข้น 
สีด�ำ ฟองมำก มีกลิ่นเหม็นไหม้ และมีควันมำก เพรำะแสดงว่ำน�้ำมัน 
ใช้มำเป็นเวลำนำน ท�ำให้มจีุดเกิดควันต�่ำ เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมะเร็ง
 2. ต้องหมั่นกรองกำกอำหำรทิ้ง ระหว่ำงและหลังกำรทอดอำหำร 
อย่างสม�่าเสมอ
 3. ควรทอดอำหำรคร้ังละไม่มำก เพ่ือให้ควำมร้อนกระจำยทั่วถึง 
และใช้เวลำทอดน้อยลง
 4. ควรเปลี่ยนน�้ำมันทอดอำหำรบ่อยข้ึน หำกทอดอำหำรประเภท 
เน้ือสัตว์ที่มีเกลือหรือเคร่ืองปรุงรสผสมอยู่ น�้ำมันท่ีทอดไม่ควรทอดเกิน 
2 ครั้ง
 5. ไม่ควรทอดอำหำรไฟแรงเกินไป เพรำะจะท�ำให้น�้ำมันสลำยตัวเร็ว
 6. สะเด็ดน�้ำของอำหำรดิบก่อนกำรทอด เพื่อชะลอกำรเสื่อมสลำยตัว
ของน�้ามัน
 7. ปิดแก๊สทันทีหลังทอดอำหำรเสร็จ และระหว่ำงพักกำรทอด 
ควรลดไฟลงหรือปิด เพื่อชะลอกำรเสื่อมสลำยตัวของน�้ำมัน
 8. เก็บน�้ำมันที่ ใช้แล้วในภำชนะสแตนเลสหรือแก้วที่มีฝำปิดสนิท 
เก็บในที่เย็นและไม่โดนแสง
 9. หลีกเลี่ยงกำรซื้อน�้ำมันที่ผ ่ำน 
กำรใช้แล้ว ซึ่งมักน�ำมำบรรจุถุงพลำสติก
วางจ�าหน่ายมาใช้ซ�้าอีก
 10. ไม่ควรเติมน�้ำมันใหม่ลงไป
ในน�้ำมันเก่ำ เพรำะเป็นกำรเร่ง 
กำรเสื่อมสภำพของน�้ำมัน ท�ำให้เกิด
สำรโพลำร์สูงข้ึน เสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคมะเร็ง

ข้อแนะน�ำกำรใช้น�้ำมันให้ปลอดภัยทั้งผู้ประกอบอำหำรและผู้บริโภค
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“ งย่ีสเดุยห  งราย เลิกใชน้ำมันทอดซ้ำ็รเะม  ”

การเลือกน�้ามันให้เหมาะกับประเภทอาหาร

l เหมำะส�ำหรับท�ำอำหำร
 ทุกชนดิ
l จุดเกิดควันต�่ำ ไม่ควรใช้กับ
 ควำมร้อนสูงเกินไป

l มจีุดเกิดควันสูง 
 เหมำะส�ำหรับท�ำอำหำร
 ทุกประเภท
l เป็นแหล่งที่มีสำรต้ำน
 อนมุูลอิสระ ช่วยลดระดับ
 โคเลสเตอรอลในเลือดและ
 ลดกำรเกิดโรคหัวใจ

l มีหลำยระดับคุณภำพ แต่ละ
 ระดับก็น�ำไปปรุงอำหำรได้
 แตกต่ำงกัน

160°C

254°C

191°C

น�้ามันถั่วเหลือง

น�้ามันร�าข้าว

น�้ำมันมะกอก

คุณสมบัติ/ความเหมาะสม
ของการใช้

จุดเกินควัน
(°C) ประเภทของน�้ามัน
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“ งย่ีสเดุยห  งราย เลิกใชน้ำมันทอดซ้ำ็รเะม  ”

l มจีุดเกิดควันต�่ำและเหมำะ
 กับกำรน�ำมำปรุงอำหำรที่ ใช้
 ควำมร้อนระดับปำนกลำง
 อย่ำงกำรผัด

น�้ำมันดอกทำนตะวัน107°C

น�้ามันงา177°C

น�้ำมันปำล์ม235°C

l มจีุดเกิดควันต�่ำ เหมำะ
 ส�ำหรับปรุงอำหำรที่ ไม่ต้อง
 ใช้ควำมร้อน เช่น กำรท�ำ
 น�้ำมันสลัด น�้ำจิ้ม หรือ
 ใส่เพื่อดับกลิ่นคำวของ
 อำหำรทะเล

l มจีุดเกิดควันสูง ทนควำม
 ร้อนได้สูง เหมำะส�ำหรับ
 น�ำมำใช้ทอดอำหำร
l  มีไขมันอิ่มตัวสูง
l  นยิมน�ำไปผสมกับน�้ำมัน
 ชนดิอื่น เพื่อท�ำให้รำคำถูก

คุณสมบัติ/ความเหมาะสม
ของการใช้

จุดเกินควัน
(°C) ประเภทของน�้ามัน
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 ยำเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เพรำะ 
สำมำรถบ�ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรคและควำมเจ็บป่วย
ซึ่งยำแต่ละชนดิมีวิธีกำรใช้ที่ ไม่เหมือนกัน เช่น ยำกิน ยำทำ และ 
ยำฉีด หำกเรำใช้ยำไม่ถูกต้องอำจท�ำให้เกิดอันตรำยได้ ดังน้ัน 
จึงควรใช้ยำตำมค�ำแนะน�ำของแพทย์หรือเภสัชกรและกินให้ถูกวิธี 
นอกจำกน้ีถึงแม้เรำจะใช้หรือกินยำตำมหมอสั่งอย่ำงเคร่งครัด 
หำกเรำเก็บรักษำยำไม่ถูกต้องท�ำให้ยำเสื่อมสภำพก็จะเกิด
อันตรำยได้เช่นกันดังนั้น เรำจึงควรมีควำมรู้ ใน 4 เรื่องหลัก คือ
 • วิธีกำรอ่ำนฉลำกเพื่อสังเกตวันหมดอำยุของยำ
 •  วิธีกำรสังเกตลักษณะของยำที่เสื่อมสภำพ
 •  วิ ธีกำรเก็บรักษำยำเพ่ือไม ่ ให ้ยำเสื่อมสภำพเร็ว 
ก่อนวันหมดอำยุ
 •  วิธีกำรกินยำให้ถูกวิธี
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 วันหมดอำยุของยำจะระบุไว้ ในฉลำกยำ โดยมีกำรแสดง
วัน เดือน ปี ที่ยำสิ้นอำยุ หำกไม่มีกำรแสดงวันสิ้นอำยุให้สังเกต 
วันผลิต หรือ วัน เดือน ปี ที่ยำนั้นผลิต โดยทั่วไปยาฉีดนั้นจะ
มีอำยุกำรใช้ประมำณ 2 ปี นับจำกวันที่ผลิต และยาเม็ดจะมีอำยุ 
กำรใช้ประมำณ 3-5 ปี นับจำกวันที่ผลิต ส่วนยาหยอดตา  
ส่วนใหญ่จะมีอำยุกำรใช้ 1 เดือนหรือน้อยกว่ำ หลังจำกที่เปิดใช้
ครั้งแรก ดังน้ันจึงไม่ควรใช้ยำหยอดตำหลังเปิดไว้ 1 เดือน 
แม้ว่ำจะยังไม่หมดอำยุตำมที่ระบุบนฉลำกก็ตำม
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ดูให้ดี!
วันหมดอายุของยา

วิธกีารอ่านฉลากเพือ่สังเกตวันหมดอายขุองยา

ยาบรรเทาอาการแพ้อาจท�าให้เกิดอาการง่วงนอน

	
ผู้ ใหญ่	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	2	ครั้ง

	
เด็ก	6	-	12	ปี	รับประทานครั้งละ	1/2	เม็ด	

	
วันละ	2	ครั้ง

ผลิต		
:	12	05	12

หมดอายุ	 :	12	05	15	

ยาอันตราย

44 45

อย.น้อย

4343

วันหมดอำยุของยำอำจแสดงด้วยข้อควำมว่ำ
“ยำสิ้นอำยุ” หรือ ค�ำภำษำอังกฤษว่ำ “Exp.” หรือ 
“Expiration Date” หรือ “Expiry Date” หรือ 
“Exp. Date” หรือ “Expiring” หรือ “ED” หรือ 
“Use by” หรือ “Used before”



ยำน�้ำจะมีกำรเปลี่ยนสี กลิ่น หรือมีตะกอน
ผิดไปจำกเดิม เช่น ยำน�้ำแขวนตะกอน 
(Suspension) ตัวอย่ำง เช่น ยำลดกรด 
ในกระเพำะอำหำร เมื่อเขย่ำขวดผงยำ 
ที่ตกตะกอนจะกระจำยตัวอย่ำงสม�่ำเสมอ
ถ้ำเขย่ำแล้วไม่กระจำยตัว แสดงว่ำยำน้ัน 
เสื่อมสภำพแล้ว
ยำน�้ำใส เช่น ยำน�้ำเชื่อม ต้องมีลักษณะเป็น
เนื้อเดียวกัน หำกเกิดผลึกขึ้นไม่ควรน�ำมำ
รับประทำน

ยำน�้ำแขวนละออง (Emulsion) เช ่น 
น�้ำมันตับปลำ เมื่อเขย่ำแล้ว ยำต้องรวมตัว
เป็นเน้ือเดียวกัน หำกเขย่ำแล้วยำยังแยก 
ออกเป็นของเหลว 2 ช้ัน ชัดเจนแสดงว่ำ 
ยานั้นเสื่อมสภาพ

ยำน�้ำแขวนตะกอน

ยำน�้ำใส (Solution)

ยำน�้ำแขวนละออง

รปูแบบยา การเสื่อมสภาพของยา

 ยำเสื่อมสภำพเป็นยำที่เปลี่ยนสภำพไป ท�ำให้ไม่เกิดผลในกำรรักษำ 
ที่ดี หรืออำจเป็นอันตรำยอย่ำงรุนแรงต่อผู้ ใช้ได้ กำรเสื่อมสภำพของยำ 
อำจสังเกตจำกกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะภำยนอก ซึ่งสำมำรถสังเกตเห็นได้ 
ชัดเจน หรืออำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงภำยในตัวยำ ซึ่งไม่สำมำรถ 
มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ กำรเสื่อมสภำพของยำที่เรำพบกันบ่อย ๆ เช่น

วิธกีารสังเกตยาทีเ่สื่อมสภาพ
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ยำหยอดตำที่เสื่อมสภำพจะมีลักษณะขุ่น 
หรือตกตะกอนของตัวยำ หรือสีเปลี่ยนไป 
จำกเดิมที่เคยใช้

ยำเม็ดจะมีลักษณะเยิ้ม เม็ดแตก ชื้น บิ่น
เปลี่ยนสี เช่น ยำแอสไพริน (ยำแก้ปวด) 
ถ้ำเสื่อมสภำพจะมีผลึกใส กลิ่นเหม็นเปรี้ยว 
เกิดขึ้นบนเม็ดยำหรือในขวดยำ หรือยำเม็ด
วิตำมินซีที่เสื่อมสภำพจะมีสีเข้ม

ยำแคปซูลจะมีลักษณะแตกออกจำกกัน 
บวม ชื้น หรือสีของยำที่อยู่ภำยในแคปซูล 
เปลี่ยนไป หรือมีสีเข้มขึ้น เช่น ยำแก้อักเสบ 
เตตร้ำไซคลิน เมื่อเสื่อมสภำพจะเปลี่ยน 
จำกผงสีเหลืองนวลเป็นสีน�้ำตำล ซึ่งเป็น 
อันตรำยต่อไตเป็นอย่ำงมำก

ยำขี้ผึ้ง ยำครีม จะมีลักษณะเน้ือยำเย้ิม 
เหลว แยกช้ัน มีสีและกลิ่นเปลี่ยนไป 
จำกเดิม

ยำขี้ผึ้ง ยำครีม

ยำแคปซูล

ยำเม็ด

ยำหยอดตำ

รปูแบบยา การเสื่อมสภาพของยา
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การเกº็รักÉายา วิธีการกินยา
ใหถูกวิธี

àÅ¢·ÐàºÕÂ¹µÓÃÑºÂÒ 1A 12/35

ÂÒ¡‹Í¹ÍÒËÒÃ
¡Ô¹¡‹Í¹ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
30 ¹Ò·Õ µÍ¹·Õè·ŒÍ§Ç‹Ò§

ÂÒËÅÑ§ÍÒËÒÃ
¡Ô¹ËÅÑ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàÊÃç¨

15 – 30 ¹Ò·Õ

ÂÒËÅÑ§ÍÒËÒÃ·Ñ¹·Õ
¤ÇÃ¡Ô¹ËÅÑ§ÍÒËÒÃ·Ñ¹·Õ ÂÒ¾Ã‡ÍÁÍÒËÒÃ

ãËŒ¡Ô¹ÂÒ¾Ã‡ÍÁÍÒËÒÃ¤ÓáÃ¡
ËÃ×ÍËÅÑ§¨Ò¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ

ä»áÅŒÇ¤ÃÖè§Ë¹Öè§

ÂÒ¡‹Í¹¹Í¹
¡Ô¹¡‹Í¹à¢ŒÒ¹Í¹

(àÇÅÒ¹Í¹ËÅÑ¡¢Í§ÇÑ¹)
15 – 30 ¹Ò·Õ

ÂÒ·ÕèãËŒ¡Ô¹µÔ´µ‹Í¡Ñ¹·Ø¡ÇÑ¹
¨¹ÂÒËÁ´

µŒÍ§¡Ô¹µ‹Íà¹×èÍ§¨¹ÂÒËÁ´
à¾×èÍãËŒä´Œ¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õè´Õ·ÕèÊØ´

ÂÒ·ÕèãËŒà¤ÕéÂÇãËŒÅÐàÍÕÂ´
¡‹Í¹¡Å×¹

à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ´Ù´«ÖÁÂÒ
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ ÂÒ¹Õé¡Ô¹áÅŒÇ ÍÒ¨¨Ð§‹Ç§¹Í¹

¤ÇÃËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¢ÑºÃ¶
ËÃ×Í·Ó§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Å

ÂÒ¹Õé¤ÇÃ´×èÁ¹éÓÁÒ¡ æ 
à¾×èÍãËŒÂÒÍÍ¡Ä·¸Ôìä´Œ´Õ¢Öé¹

áÅÐÅ´âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðà¡Ô´¼Å¢ŒÒ§à¤ÕÂ§
¨Ò¡ÂÒ

เมื่อเราทราบถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแล้ว ก็ควรรู้ถึงวิธีการเก็บรักษา

ที่ถูกต้องด้วย เพ่ือให้ยามีคุณภาพในการรักษา ไม่เสื่อมสภาพเร็ว 

วิธีการเก็บรักษามีดังนี้

 1. ตู้ยำควรตั้งอยู่ ในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง ควรตั้งให้พ้นจำกมือเด็ก โดยอยู่ ในระดับ
ที่เด็กไม่สำมำรถหยิบถึง เพรำะยำบำงชนดิ มีสีสวย เช่น ยำบ�ำรุงเลือดที่มีเหล็กเป็น 
ส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นยำเม็ดเคลือบน�้ำตำลสีแดง ซึ่งเด็กอำจนึกว่ำเป็นขนม 
แล้วน�ำมำรับประทำนจะก่อให้เกิดอันตรำยได้
 2. ไม่ตั้งตู้ยำในที่ชื้น ควรตั้งอยู่ ในที่ที่อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ควรเก็บยำให้ห่ำง 
จำกห้องครัว ห้องน�้ำ และต้นไม้
 3. ควรจัดตู้ยำให้เป็นระเบียบ โดยแยกเป็นยำใช้ภำยนอกและยำใช้ภำยใน 
เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรหยิบยำผิด
  l ยำใช้ภำยใน ให้ ใส่ขวดสีชำมีฝำปิดสนิท เขียนฉลำกว่ำ “ยารับประทาน” 
โดยใช้ฉลำกสีน�้ำเงิน หรือตัวอักษรสีน�้ำเงิน หรือสีด�ำ พร้อมระบุชื่อยำ สรรพคุณ ขนำด
และวิธีรับประทำนติดไว้ ให้เรียบร้อย ถ้ำเป็นยำน�้ำแขวนตะกอน ที่ฉลำกจะต้องมีค�ำว่ำ
“เขย่าขวดก่อนใช้ยา”
  l  ยำใช้ภำยนอก ให้ติดฉลำกสีแดง มีข้อควำมว่ำ “ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน” 
ในฉลำกต้องระบุชื่อยำ สรรพคุณ ขนำด และวิธี ใช้ ให้เรียบร้อย
 4. เก็บรักษำไม่ ให้ยำถูกแสง เพรำะยำบำงชนิดหำกถูกแสงจะเสื่อมคุณภำพ 
จะต้องเก็บในขวดทึบแสง หรือขวดสีชำ เช่น ยำหยอดตำ ยำวิตำมิน ยำปฏิชีวนะ 
ที่ส�ำคัญควรเก็บยำตำมที่ฉลำกก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด แต่ถ้ำฉลำกไม่ได้บ ่งไว ้
ก็เป็นที่เข้ำใจว่ำให้เก็บในที่ซึ่งป้องกันควำมชื้นได้ดี ไม่เก็บยำในที่อุณหภูมิสูงเกินไป 
หรือไม่น�ำยำไปแช ่แข็ง กำรเก็บรักษำที่ ถูกต้อง ย่อมได้ยำที่มีประสิทธิภำพ  
และยำก็ไม่เสื่อมคุณภำพเร็ว ซึ่งจะให้ผลในกำรรักษำเต็มที่
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วิธีการกินยา
ใหถูกวิธี

àÅ¢·ÐàºÕÂ¹µÓÃÑºÂÒ 1A 12/35

ÂÒ¡‹Í¹ÍÒËÒÃ
¡Ô¹¡‹Í¹ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
30 ¹Ò·Õ µÍ¹·Õè·ŒÍ§Ç‹Ò§

ÂÒËÅÑ§ÍÒËÒÃ
¡Ô¹ËÅÑ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàÊÃç¨

15 – 30 ¹Ò·Õ

ÂÒËÅÑ§ÍÒËÒÃ·Ñ¹·Õ
¤ÇÃ¡Ô¹ËÅÑ§ÍÒËÒÃ·Ñ¹·Õ ÂÒ¾Ã‡ÍÁÍÒËÒÃ

ãËŒ¡Ô¹ÂÒ¾Ã‡ÍÁÍÒËÒÃ¤ÓáÃ¡
ËÃ×ÍËÅÑ§¨Ò¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ

ä»áÅŒÇ¤ÃÖè§Ë¹Öè§

ÂÒ¡‹Í¹¹Í¹
¡Ô¹¡‹Í¹à¢ŒÒ¹Í¹

(àÇÅÒ¹Í¹ËÅÑ¡¢Í§ÇÑ¹)
15 – 30 ¹Ò·Õ

ÂÒ·ÕèãËŒ¡Ô¹µÔ´µ‹Í¡Ñ¹·Ø¡ÇÑ¹
¨¹ÂÒËÁ´

µŒÍ§¡Ô¹µ‹Íà¹×èÍ§¨¹ÂÒËÁ´
à¾×èÍãËŒä´Œ¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õè´Õ·ÕèÊØ´

ÂÒ·ÕèãËŒà¤ÕéÂÇãËŒÅÐàÍÕÂ´
¡‹Í¹¡Å×¹

à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ´Ù´«ÖÁÂÒ
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ ÂÒ¹Õé¡Ô¹áÅŒÇ ÍÒ¨¨Ð§‹Ç§¹Í¹

¤ÇÃËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¢ÑºÃ¶
ËÃ×Í·Ó§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Å

ÂÒ¹Õé¤ÇÃ´×èÁ¹éÓÁÒ¡ æ 
à¾×èÍãËŒÂÒÍÍ¡Ä·¸Ôìä´Œ´Õ¢Öé¹

áÅÐÅ´âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðà¡Ô´¼Å¢ŒÒ§à¤ÕÂ§
¨Ò¡ÂÒ
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ãªŒ ÂÒ Ãä§Ò‹ÂÍ
 ãËŒ ÂÑÀ´ÍÅ»

 หมำยถึง วัตถุที่มุ ่งหมำยเพ่ือใช ้ป ้องกัน บ�ำบัด 
บรรเทำ รักษำโรค หรืออำกำรของโรคชนดิต่ำง ๆ  ทั้งที่เป็นยำแผน 
โบรำณ และยำแผนปัจจุบัน “ยำ” มีประโยชน์ แต่หำกใช้ยำไม่ถูกต้อง
อำจเกิดโทษได้เช ่นกัน ในปัจจุบันพบว่ำกำรใช้ยำของคนไทย 
ยังมีกำรใช้ที่ผิด ๆ อำจด้วยขำดควำมระมัดระวัง หรือใช้ยำโดย 
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ซึ่งผลที่ตำมมำก็คือ เกิดอันตรำยจำกกำรใช้ยำ 
ที่ ไม่ถูกต้องนั่นเอง
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ยาá¼นâºรา³

นัºุจจั»น¼áาย
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ตัวอย่าง   เลขทะเบียนต�ำรับยำ เช่น
เลขทะเบียนที่ G99/54
Reg. No. 2A256/53

ซื้อยาทุกครั้ง อ่านฉลาก

ดูให้มี “เลขทะเบียนต�ารับยา”
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�´ÂÍÃÂÕµàÊ
 
(Steroid)

	 สเตียรอยด์	 (Steroid) คือ ฮอร์โมนที่ร่ำงกำยสร้ำงขึ้น  
เพ่ือควบคุมระบบกำรท�ำงำนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ซึ่งทำงกำรแพทย์ 
มีกำรสังเครำะห์สเตียรอยด์ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ ในกำรรักษำ ไม่ว่ำจะน�ำ
มำเป็นยำส�ำหรับต่อต้ำนกำรอักเสบ (Anti - Inflammatory) เช่น  
โรครูมำตอยด์ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ยำลดภูมิคุ ้มกันในผู ้ป่วย 
ที่มีกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ และโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง ฯลฯ สเตียรอยด์
เป็นตัวยำที่ดี หำกใช้ถูกโรค ถูกขนำด ถูกวิธี จะเกิดประโยชน์ แต่หำกใช้
อย่ำงไม่เหมำะสมเป็นเวลำนำน อำจท�ำให้เกิดอันตรำยต่อระบบต่ำง ๆ 
ในร่ำงกำยได้ เพรำะมีผลข้ำงเคียงสูง ดังนั้นยำที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ 
(ยกเว้นยำใช้เฉพำะที่ เช่น ยำใช้ที่ผิวหนัง ตำ หู คอ จมูก และปำก)  
ตำมกฎหมำยจัดเป็นยำควบคุมพิเศษ ที่ต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง กำรซื้อยำ
ต้องมี ใบสั่งยำจำกแพทย์ และมีเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยำเท่ำนั้น 
 เน่ืองจำกสำรสเตียรอยด์ออกฤทธ์ิเร็วและให้ควำมรู้สึกที่ดีขึ้น 
ในทันที จึงท�ำให้มีกำรลักลอบน�ำไปผสมในยำชุด ยำแผนโบรำณ 
ในรูปแบบยำผง ยำลูกกลอน หรือ 
แคปซูล หำกรับประทำนติดต่อกัน
เป็นเวลำนำน จะมีผลต่อระบบของ
ร่ำงกำย ท�ำให้กลไกกำรท�ำงำนต่ำง ๆ 
เสียไป และอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิตได้
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อันตรำยของสำรสเตียรอยด์

ทำ�ให้กระเพาะอาหารทำะลุ
หรือมีเลือดออก

ทำ�ให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจหยุดเต้น หรือหัวใจล้มเหลว

บดบังอาการของโรคทำี่เป็น
ทำ�ให้ตรวจพบได้ยากจนกว่า

จะมีอาการรุนแรง

ทำ�ให้กระดูกผุ
ความดันโลหิตสูง
ปวดหลัง บวมน�้า

กดภูมิต้านทำานของร่างกาย
ทำ�ให้ติดเชื้อได้ง่าย

ซึมเศร้าและอาจถึงขั้น
วิกลจริตได้

สะสมไขมันผิดทำี่
ใบหน้ากลมบวม
แบบพระจันทำร์

เสี่ยงเป็น
ต้อกระจก

ระดับน�้าตาล
ในเลือดสูงขึ้น

กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง
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·ÃÒÁÒ´ÍÅ (Tramadol)

56 57

ทรามาดอล (Tramadol)	 จัดอยู่ ในกลุ่มยาแก้ปวดที่ ใช้ระงับ
อาการปวดปานกลางถึงรุนแรง	 แต่ไม่มีฤทธ์ิลดไข้	 ยาทรามาดอลจัดเป็น	 

ยาอันตราย	ต้องจ�าหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ ได้รับอนญุาต	มีเภสัชกร

ประจ�าร้านขายยาเท่าน้ัน	 และไม่จ�าหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการ

แพทย์	 	 ในปัจจุบันมีการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด	 ใช้โดยไม่มีความจ�าเป็น	

รวมทั้งใช้ครั้งละหลาย	ๆ	เม็ดต่อเนื่องกัน	หรือการเอาไปใช้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์และยาชนิดอื่น	 อาจท�าให้เกิดอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท	

มึนงง	วิงเวียน	 เฉื่อยชา	คลื่นไส้	อาเจียน	ระบบหัวใจและหลอดเลือดท�างาน 

ล้มเหลว	 ชักเกร็งและ	 กดการหายใจจนเสียชีวิต	 หากพบผู้ที่ ใช้ยาน้ี ในขนาดสูง  

มกีารใช้ยามานาน	ควรแนะน�าให้ไปพบแพทย์หรือเภสชักรเพ่ือให้ได้รับค�าแนะน�า

ที่ถูกต้อง

 หากสงสัยว่ายา	และผลิตภณัฑ์ที่บ้านหรือที่ โรงเรียนมสีเตียรอยด์ผสมอยู่	
หรือพบการใช้ยาทรามาดอลอย่างไม่ถูกต้อง	ใช้ยาปริมาณมาก	ต้องรีบแจ้งให้ครูใน
โรงเรียนหรือผู้ปกครองทราบ	 จะได้ด�าเนินการตรวจสอบ	 หรือแจ้งที่ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	 ด�าเนินการ	 เพ่ือไม่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ 
ต่อชีวิตผู้ ใช้ยาดังกล่าว

ทรามาดอล (Tramadol)

56 57

 ทรำมำดอล	(Tramadol)	จัดอยู่ ในกลุ่มยำแก้ปวดที่ ใช้ระงับ 

อำกำรปวดปำนกลำงถึงรุนแรง แต่ไม่มีฤทธ์ิลดไข้ ยำทรำมำดอลจัดเป็น 

ยำอันตรำย ต้องจ�ำหน่ำยในร้ำนขำยยำแผนปัจจุบันที่ ได้รับอนญุำต มีเภสัชกร 

ประจ�ำร้ำนขำยยำเท่ำน้ัน และไม่จ�ำหน่ำยให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทำงกำร

แพทย์ ในปัจจุบันมีกำรใช้ยำทรำมำดอลในทำงที่ผิด ใช้โดยไม่มีควำมจ�ำเป็น 

รวมทั้งใช้ครั้งละหลำย ๆ เม็ดต่อเนื่องกัน หรือกำรเอำไปใช้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์และยำชนิดอื่น อำจท�ำให้เกิดอำกำรข้ำงเคียงต่อระบบประสำท 

มึนงง วิงเวียน เฉื่อยชำ คลื่นไส้ อำเจียน ระบบหัวใจและหลอดเลือดท�ำงำน 

ล้มเหลว ชักเกร็งและกดกำรหำยใจจนเสียชีวิต หำกพบผู้ที่ ใช้ยำน้ี ในขนำดสูง 

มีกำรใช้ยำมำนำน ควรแนะน�ำให้ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรเพ่ือให้ได้รับค�ำแนะน�ำ 

ที่ถูกต้อง
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 เคร่ืองส�ำอำงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ ใช้กับผิวกำยภำยนอก เพ่ือควำม 
สะอำด สวยงำม แต่งกลิ่นหอม และสำมำรถป้องกันหรือส่งเสริมให้ร่ำงกำย 
ดูดีขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนทุกเพศ ทุกวัยต่ำงก็ ใช้กันทุกคน และทุกวัน 
จนกลำยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่ำจะเป็นครีม/โลช่ันบ�ำรุงผิว 
น�้ำหอม โคโลญจน์ ลิปสติก ครีมรองพ้ืน ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกำย แชมพู 
ครีมนวดผม ยำสีฟัน จนไปถึงน�้ำยำบ้วนปำก ผลิตภัณฑ์เหล่ำน้ีนับวันจะมี
ควำมหลำกหลำยทั้งรูปแบบ สี กลิ่น จะเลือกซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มค่ำ คุ้มรำคำ 
รวมทั้งจะมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองส�ำอำงท่ีปลอดภัย 
ตรงตำมควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง
 นยิำมของเครื่องส�ำอำงตำม พ.ร.บ.เครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2558 หมำยถึง 
วัตถุที่มุ่งหมำยส�ำหรับใช้ทำ ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท�ำด้วย
วิธีอื่นใดกับส่วนภำยนอกของร่ำงกำยมนษุย์ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรใช้กับฟัน
และเยื่อบุในช่องปำก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือ
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรำกฏหรือระงับกลิ่นกำยหรือปกป้องดูแลส่วนต่ำง ๆ 
นั้นให้อยู่ ในสภำพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นผิวต่ำง ๆ  ส�ำหรับผิวด้วย 
แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภำยนอกร่ำงกำย 
พูดง่ำย ๆ เครื่องส�ำอำงส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้กับร่ำงกำยมนษุย์เพื่อควำมสะอำด
และควำมสวยงำม เท่ำนั้น หำกมีกำรกล่ำวอ้ำงสรรพคุณเกินกว่ำนี ้ เช่น อ้ำงว่ำ
สำมำรถบ�ำบัด บรรเทำ รักษำโรค ป้องกันโรค หรือมีผลต่อโครงสร้ำงหรือ 
กำรกระท�ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอันเป็นสรรพคุณทำงยำ ผลิตภัณฑ์น้ัน 
จะต้องจัดเป็นยำไม่ ใช่เครื่องส�ำอำง ตัวอย่ำงเช่น โลชั่นปลูกผม ครีมเสริมสร้ำง
ทรวงอก ครีมลดไขมัน สบู่ลดควำมอ้วน โลชั่นกระชับช่องคลอด ครีมฆ่ำเชื้อโรค 
ลดอำกำรผิวหนังอักเสบ แก้คัน ผลิตภัณฑ์เหล่ำนีม้ีกำรแสดงสรรพคุณทำงยำ 
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยำ
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 เคร่ืองส�ำอำงที่จ�ำหน่ำยในท้องตลำดทุกชนิด ฉลำกจะไม่มีกำรแสดง
เครื่องหมำย อย. เวลำเลือกซื้อต้องสังเกต “เลขที่ ใบรับแจ้ง”/“เลขที่ ใบรับจดแจ้ง” 
ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก หรือ 13 หลัก ดังตัวอย่ำงเครื่องส�ำอำง เช่น สบู่ 
แชมพู ยำสีฟัน โลชั่นบ�ำรุงผิว น�้ำหอม ลิปสติก เครื่องส�ำอำงทำแก้ม แต่งตำ ทำเล็บ 
ผลิตภัณฑ์ย้อมผม เป็นต้น

การเลือกซื้อเครื่องส�าอาง
 1.  ซื้อเครื่องส�ำอำงจำกร้ำนค้ำที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ เพรำะหำกเกิด 
ปัญหำสำมำรถติดต่อผู้รับผิดชอบได้
 2. ซื้อเคร่ืองส�ำอำงที่มีฉลำกภำษำไทยที่มองเห็นและอ่ำนชัดเจน โดยอย่ำงน้อย
ต้องระบุข้อควำมอันจ�ำเป็น ดังนี้
  l  ชื่อเครื่องส�ำอำงและชื่อทำงกำรค้ำของเครื่องส�ำอำง
  l  ประเภทหรือชนดิของเครื่องส�ำอำง
  l  ชื่อของสำรทุกชนดิที่ ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง
  l  วิธี ใช้เครื่องส�ำอำง
  l  ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องส�ำอำงที่ผลิตในประเทศ/ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้น�ำเข้ำ และชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต กรณีเป็นเครื่องส�ำอำงน�ำเข้ำ
  l  เลขที่ ใบรับแจ้ง/เลขที่ ใบรับจดแจ้ง
  l  ปริมำณสุทธิ
  l  เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
  l  เดือน ปี ที่ผลิต หรือ ปี เดือนที่ผลิต
  l เดือน ปีที่หมดอำยุ หรือปี เดือนที่หมดอำยุ ในกรณีที่เป็นเครื่องส�ำอำง 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนน้อยกว่ำ 30 เดือน เช่น เครื่องส�ำอำงที่มีส่วนผสมของ Hydrogen 
peroxide
  l ค�ำเตือน (ถ้ำมี)
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 3. ซื้อเคร่ืองส�ำอำงที่มีภำชนะบรรจุหีบห่อในสภำพดี ไม่แตกร่ัวและมีกำรเก็บ 
รักษำอย่ำงดี ไม่อยู่ ในที่ร้อน ชื้น หรือโดนแสงแดด
 4.  อย่ำหลงเชื่อค�ำโฆษณำที่อวดอ้ำงสรรพคุณเกินจริง
 5. ถ้ำมีประวัติกำรแพ้สำรใดมำก่อน เวลำเลือกซื้อควรอ่ำนหัวข้อสำรที่เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อย่ำงละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงสำรที่ก่อให้เกิดกำรแพ้

 1.  อ่ำนฉลำกผลิตภัณฑ์ ให้ละเอียด ปฏิบัติตำมวิธี ใช้และค�ำเตือน
 2.  หำกใช้เคร่ืองส�ำอำงชนิดใดเป็นคร้ังแรก ควรมีกำรทดสอบกำรแพ้ก่อนใช้ 
โดยกำรทำเครื่องส�ำอำงในปริมำณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขน แล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง 
หำกไม่มีควำมผิดปกติแสดงว่ำน่ำจะไม่แพ้
 3.  เมื่อใช้เครื่องส�ำอำงเสร็จแล้วต้องปิดให้สนทิ และเก็บไว้ ในที่ ไม่โดนแสงแดด
 4.  อยำ่แบ่งปันหรือใช้เคร่ืองส�ำอำงร่วมกับผู้อื่น เพรำะอำจเกิดกำรแพร่กระจำย
ของเชื้อโรค
 5. เมื่อเคร่ืองส�ำอำงมีลักษณะสี กลิ่น ควำมเข้มข้นเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 
อย่ำเสียดำย ให้ทิ้งไป
 6.  หำกใช้เครื่องส�ำอำงใดแล้ว มีควำมผิดปกติเกิดขึ้น (ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ครั้งแรก
หรือใช้มำนำนแล้วก็ตำม) ต้องหยุดใช้ทันที ถ้ำหยุดใช้แล้วอำกำรยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษำ
แพทย์หรือเภสัชกร

ใช้เครื่องส�าอางอย่างปลอดภัย
อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาเกินจริง“
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ข้อแนะน�ำในกำรใช้เครื่องส�ำอำง



รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

 รูปแบบกำรโฆษณำเกินจริง มีหลำกหลำยลักษณะ ประกอบกับ
ประชำชนส่วนใหญ่จะชอบทดลองสินค้ำใหม่ ๆ และมักเช่ือโฆษณำ 
ที่กล่ำวอ้ำงสรรพคุณที่ โดนใจ เช่น ช่วยให้ผิวขำวใส ทันใจ ทันตำเห็น  
เห็นผล 100% ป้องกันผมหลุดร่วง กระตุ ้นกำรสร้ำงเส้นผมใหม่ 
ผลิตภัณฑ์ลดควำมอ้วน ไม่ต้องอดอำหำร ไม่กลับมำอ้วนอีก เป็นต้น 
ต้องอย่ำลืมว่ำหลักของกำรโฆษณำคือกำรแนะน�ำสินค้ำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
กำรโฆษณำสินค้ำจะบอกเพียงแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้ำส�ำหรับ 
แง่มุมที่เป็นโทษ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคจะละไว้ไม่กล่ำวถึง 
ดังน้ัน จึงควรต้องพินิจพิจำรณำโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพในประเด็น 
ต่ำง ๆ ดังนี้

 1. ในกรณีพบโฆษณำสรรพคุณอำหำร ยำ เคร่ืองมือแพทย์  
ตำมสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หำกไม่มี “เลขอนญุำตโฆษณำ” ไม่ควร
หลงเชื่อ โดยลักษณะเลขอนุญำตโฆษณำ ในผลิตภัณฑ์อำหำร จะใช้ 
อักษรย่อ คือ “ฆอ.” ยาใช้ “ฆท.” เครื่องมือแพทย์ ใช้ “ฆพ.” ตำมด้วย
เลขที่อนญุำต/ปี พ.ศ. ที่ ได้รับอนญุำต เช่น ฆอ.99/2552 เป็นต้น
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 2. กำรโฆษณำสรรพคุณเคร่ืองส�ำอำง ไม่ต้องขออนุญำตก่อน 
กำรเผยแพร่โฆษณำ แต่หำกพบกำรโฆษณำ เช่น ทำแล้วสลำยไขมัน  
ลดเซลลูไลท์ กระชับสัดส่วน เติมเต็มริ้วรอยร่องลึก เสริมสร้ำงคอลลำเจน
ในผิวชั้นใน ไม่ควรหลงเชื่อ เพรำะเป็นกำรโฆษณำที่เกินกว่ำสรรพคุณของ
เครื่องส�ำอำง
 3. ตรวจสอบเนื้อหำของโฆษณำ ให้ตรงกับควำมหมำยของผลิตภัณฑ์
น้ันๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจัดเปนอำหำร ถ้ำแสดงสรรพคุณ 
ในแง่ของกำรรักษำ ป้องกันโรค ถือว่ำเป็นโฆษณำที่ผิดกฎหมำย เป็นต้น

 โฆษณาอาหาร ไม่สำมำรถอ้ำงว่ำวินจิฉัย บ�ำบัด บรรเทำ 
รักษำ ป้องกันโรค หรือควำมเจ็บป่วยได้
 โฆษณายา ต้องไม่ โอ้อวดสรรพคุณ 
ว่ำสำมำรถบรรเทำ รักษำได้อย่ำงศักดิ์สิทธิ์ 

หรือหำยขำด และต้องไม่ โฆษณำว่ำสำมำรถบ�ำบัด 
บรรเทำ รักษำโรคเบำหวำน มะเร็ง อัมพำต วัณโรค 
โรคเรื้อน เป็นต้น
  โฆษณาเครื่องส�าอาง ไม่สำมำรถอ้ำงว่ำวินิจฉัย 
บ�ำบัด บรรเทำ รักษำ ป้องกันโรค หรือควำมเจ็บป่วยได้
 4. กำรน�ำดำรำ/นักร้อง/นักแสดง มำอ้ำงว่ำใช้แล้วได้ผล เช่น  
ใช้แล้วผิวขำวกระจ่ำงใสขึ้น ร่ำงกำยกระชับได้สัดส่วน ซึ่งก่อนที่เรำ 
จะตัดสินใจซื้อเรำต้องชั่งใจคิดถึงควำมเปนจริงว่ำดำรำมีพ้ืนฐำน 
กำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยที่ดีอยู่แล้ว มีกำรออกก�ำลังกำย กำรเลือก 
รับประทำนอำหำรที่เหมำะสม กำรใช้ผลิตภัณฑ์ตำมที่ โฆษณำเพียง 
อย่ำงเดียว อำจไม่สำมำรถท�ำให้ได้ผลลัพธ์ตำมที่ โฆษณำไว้ แต่ต้องมี
ปัจจัยอื่นประกอบอยู่ดว้ย
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สัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” 

สัญลักษณ์
เพื่อคนรักสุขภาพ

 5. อ้ำงคนป่วยใช้แล้วได้ผล หำยจำกโรค ซึ่งอำจจะเกิดจำกผลของ
ยาที่ผู ้ป่วยได้รับจำกแพทย์ที่ท�ำกำรรักษำ หรืออำจเกิดจำกผู ้ป่วย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภค กำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันมำกกว่ำ 
จะเป็นเพรำะผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณำ และควรระวังผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ำ  
ใช้รักษำได้สำรพัดโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ เป็นต้น 
เพรำะไม่มีผลิตภัณฑ์ ใดที่สำมำรถรักษำได้ทุกโรค
 6. อ้ำง อย. รับรอง หรือผ่ำน อย. แล้ว หำกพบผลิตภัณฑ์อำหำร
เครื่องส�ำอำง ยำแผนโบรำณ เครื่องมือกำยภำพบ�ำบัด ที่ โฆษณำรักษำ
โรคร้ำยแรง/เร้ือรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน หรือโฆษณำว่ำ 
“มหัศจรรย์ เห็นผลทันใจ รักษำได้ทุกโรค” เป็นต้น ไม่ควรหลงเช่ือ  
ล้วนอ้างเกินจริงทั้งสิ้น
 7. อ้ำงผลวิจัย อำจเป็นงำนวิจัยที่จ้ำงท�ำข้ึนมำ หรือวิจัยภำยใต้
เงื่อนไขที่มีกำรก�ำหนดไว้มำกมำย ซึ่งน�ำมำใช้ ในชีวิตประจ�ำวันมักไม่ได้ผล

จดจ�าไว้ โฆษณาดูดี โดนใจ
มักเกินจริง“

”
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กลุ
มอาหาร

อย.นอย

สัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” 

สัญลักษณ์
เพื่อคนรักสุขภาพ
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กลุ
มอาหาร

อย.นอย

ทางเลือกที่ง่าย
ต่อการเลือกซื้ออาหาร

ขอแนะน�ำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อำหำร
ที่ฉลำกแสดงสัญลักษณโภชนำกำร 

“ทางเลือกสุขภาพ”
หรือที่เรียกว่า Healthier Choice

ช่วยให้ได้รับอำหำรที่ดีต่อสุขภำพ
และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเหมำะสมมำกขึ้น

์



 หำกพบผลิตภัณฑ์อำหำรหรือเครื่องด่ืมใด
แสดงสัญลักษณ์น้ีแสดงว่ำผลิตภัณฑ์อำหำรน้ันมี
กำรควบคุมปริมำณสำรอำหำร เช่น น�้ำตำล/ไขมัน/
โซเดียม ให้ลดลงอย่ำงเหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของร่ำงกำยในแต่ละวัน และผ่ำนเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 
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 ขณะน้ีผลิตภัณฑ์อำหำรที่จะพบสัญลักษณ์น้ีแสดงบนฉลำก
จะมีทั้งสิ้น 9 กลุ่ม เช่น กลุ่มอำหำรก่ึงส�ำเร็จรูป อำทิ บะหมี่ 
กึ่งส�ำเร็จรปู หรือกลุ่มเครื่องปรุงรส เช่น น�้ำปลำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มดังกล่ำวจะมีกำรก�ำหนดปริมำณโซเดียมที่อยู่ ในผลิตภัณฑ์ 
กำรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ฉลำกมีสัญลักษณโภชนำกำร “ทางเลือกสุขภาพ” 
จะท�ำให้ได้รับโซเดียมน้อยลง ช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
ควำมดันโลหิตสูง โรคไต ได้

 บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรปูที่มีสัญลักษณโภชนำการ “ทางเลือกสุขภาพ” 
ขนำดบรรจุ 60 กรัม จะมโซเดียมประมำณ 800-1,200 มิลลิกรัม 
เมื่อเทียบกับบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรปูทั่วไป มโซเดียม 1,500 มิลลิกรัม 
กำรเลือกบะหมี่ก่ึงส�ำเร็จรูปที่แสดง     จะมโซเดียมลดลง  
20-48 %

มีโซเดียม
ไม่เกิน 1,200

มิลลิกรัม

มีโซเดียม
1,500
มิลลิกรัม

60 กรัม 60 กรัม

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
ทั่วไป

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปที่มี
สัญลักษณ์โภชนำกำร

“ทำงเลือกสุขภำพ”
48%

์

์
ี

ี
ี
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500 300500 300

หำกเติมน�้ำปลำ 2 ยี่ห้อในปริมำณเท่ำกัน
กำรเลือกน�้ำปลำที่มีสัญลักษณ์โภชนำกำร

“ทำงเลือกสุขภำพ”
จะท�ำให้ได้รับโซเดียมน้อยลง
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 อีกหน่ึงกลุ่มอำหำรที่จะพบกำรแสดงสัญลักษณโภชนำกำร 
“ทางเลือกสุขภาพ” ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองดื่ม เช่น น�้ำผลไม้  
กลุ่มผลิตภัณฑ์นม เช่น นมเปร้ียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มักพบ
กำรเติมน�้ำตำลลงในผลิตภัณฑ์ด้วย ผลิตภัณฑ์ที่แสดง      
จะมกีำรลดน�้ำตำลลงให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

์
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 หำกต้องกำรรู้ว่ำผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหรือนมเปร้ียวที่เลือกซื้อน้ัน 
มีน�้ำตำลกี่ช้อนชำ เพียงพลิกอ่ำนฉลำกโภชนำกำรดูว่ำเครื่องดื่มนั้น 

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (180 มล.)
จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1

ร้อยละของปริมำณที่แนะน�ำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 1.5 ก. 2%
 ไขมันอิ่มตัว 1 ก. 5%
โคเลสเตอรอล 10 มก. 3%
โปรตีน 3 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 ก. 8%
 ใยอำหำร น้อยกว่ำ 1 ก. 4%
 น�้ำตำล 22 ก.
โซเดียม 60 มก. 3%

ร้อยละของปริมำณที่แนะน�ำต่อวัน*
วิตามินเอ 2% วิตามินบี 1 15%
วิตามินบี 2 20% แคลเซียม 10%
เหล็ก 0% วิตามินดี  15%
*ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอำยุตั้งแต ่
6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงำนทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี่ (พลังงำนจำกไขมัน 15 กิโลแคลอรี่)

มีน�้ำตำลก่ีกรัม และน�ำมำหำร 4 
(เทียบน�้ำตำล 1 ช้อนชำ มีน�้ำหนัก
ประมำณ 4 กรัม) ก็จะทรำบได้ทันที
ว่ำเรำได้รับน�้ำตำลจำกเครื่องดื่มน้ัน
กี่ช้อนชำ นับเป็นเทคนคิประกำรหนึ่ง
ที่ช ่วยควบคุมกำรบริโภคน�้ำตำล
ของตนเองไม่ ให้เกินจำกข้อแนะน�ำ
ต่อวันได้

200 มิลลิลิตร200 มิลลิลิตร

นมเปรี้ยวทั่วไป
นมเปรี้ยวที่มี

สัญลักษณ์โภชนำกำร
“ทำงเลือกสุขภำพ”

มีน�้ำตำลไม่เกิน
10 กรัม (2.5 ช้อนชำ)

มีน�้ำตำลประมำณ
4 - 8 ช้อนชำ
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 อย่ำงไรก็ตำมแม้กำรเลือกซื้ออำหำรที่ฉลำกแสดง 
สัญลักษณโภชนำกำร “ทางเลือกสุขภาพ” จะช่วยลดควำม
เสี่ยงจำกกำรได้รับผลิตภัณฑ์อำหำรที่หวำน มัน เค็ม มำก
เกินไปได้ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรบริโภคเยอะจะช่วยให้
สุขภำพดี หำกบริโภคมำกเกินไป หรือยังคงบริโภคอำหำร
แบบตำมใจปำก เช่น บริโภคน�้ำตำลเกิน 6 ช้อนชำต่อวัน 
และไม่ลดกำรเติมเคร่ืองปรุงรสให้อยู่ ในปริมำณที่เหมำะสม
ต่อวัน รวมถึงไม่ออกก�ำลังกำย โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง ๆ ที่ส่งผลร้ำยต่อสุขภำพก็จะยังคงอยู่ 
ดังน้ันจึงควรระวังตน ควบคุมใจ ลดกำรบริโภคอำหำร 
หวำน มัน เค็ม และออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำจึงจะเป็น 
ทำงเลือกที่ดีต่อสุขภำพ 

์



คู่มือ อย.น้อย

พิมพ์ : มิถุนายน 2562
จำ นวน : 7,000 เล่ม

ที่ปรึกษา

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภก.วีระชัย  นลวชัย ผู้อำ นวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ผลิตและสร้างสรรค์ผลงาน

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 7121-2

โหลดฟรี
IOS และ Andriod
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ย คูมือ

www.facebook.com/oryornoi
www.oryornoi.com อานฉลากใหเปนอานฉลากอยางฉลาด
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