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สำนักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

x
องคการอาหารและยา

ไมใช

รูจัก อย. 

คือ 

Ice cream
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หนา 9 เอาภาพกราฟก  กับ โคเดีอีนจากหนา 26 มาใส ใน  วัตถุเสพติด
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ไดแก ผลิตภัณฑสุขภาพ 

 กลุม ประกอบดวย

อาหาร ยา

เคร�องมือ

แพทย 

วัตถุอันตราย

ที่ ใชในบานเรือน

หรือทางสาธารณสุข

เคร�อง

สำอาง

666

วัตถุเสพติด

ผลิตภัณฑที่รับผิดชอบผลิตภัณฑที่รับผิดชอบผลิตภัณฑที่รับผิดชอบ

Ice cream
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ถุงยางอนามัย
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บทบาท

ในการคุมครอง

ผูบริโภค

สงเสริมและพัฒนาองคความรูผูประกอบการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑหลังออกสูตลาด

และการโฆษณาผลิตภัณฑ

เฝาระวังปญหาหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น

สงเสริมผูบริโภคใหมีความรอบรู

และมีศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑสุขภาพ

ไดอยางปลอดภัย คุมคา

สงเสริมการดำเนินงานคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการมีสวนรวม

ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขาย   

กำกับดูแลผลิตภัณฑกอนออกสูตลาด

ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่อยู ในความรับผิดชอบ

Ice cream

www.oryor.com
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กับการคุมครองความปลอดภัยผูบริโภค

-  สรางความรอบรู

 ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

- สรางระบบการเฝาระวัง                  

- เนนการบังคับใชกฎหมาย

-  ลดขั้นตอนการใหบริการ

- ปรับกระบวนงานอนุมัติ/อนุญาต

- เพิ่มประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีิดิจิทัล

- ผูบริโภคเปนศูนยกลาง

- บริการแบบมืออาชีพ 

- โปรงใส ตรวจสอบได

- สรางความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ

- เพิ่มศักยภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

- บุคลากรเชี่ยวชาญในงานและพรอมรับ

 การเปลี่ยนแปลง

- สนับสนุนใหมี

 ขีดความสามารถ

 การแขงขัน

- เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

อย. มิติใหม อย. 

New Thai FDA

Ice cream

www.oryor.com

Safety

ปลอดภัย    

Satisfaction Supporter

Sustainability

ดวยเข็มมุง 5 S

โอ...เย 
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เว็บไซต� 
www.fda.moph.go.th 
www.oryor.com

- อย. บร�การประชาชน
 ตรวจเลขผลิตภัณฑ�  
 ย่ืนเร�อ่งขอเลข อย. 
 แจ�งเตือนผลิตภัณฑ�ผิดกฎหมาย 
 แจ�งเร�่องร�องเร�ยน ฯลฯ 
- สื่อความรู�
 ว�ดีโอ อินโฟกราฟ�ก ฯลฯ
- ข�าวสาร อย. 

คลังความรู

ผลิตภัณฑสุขภาพ

ของผูบริโภค

ORYOR ONLINE

www.oryor.com

Ice cream

www.oryor.com

ส่ือสังคมออนไลน� 
Line : @FDATHAI 

แอปพลิเคชัน
ORYOR SMART APPLICATION 
- Library/Smart Tips/Media Center 
 แหล�งรวบรวมความรู�และคำแนะนำ 
- ตรวจเลขผลิตภัณฑ�
- สถานีข�าว อย. 
- ศูนย�ดูแลสุขภาพ
 (วัดดัชนีมวลกาย)
- แจ�งเบาะแส ร�องเร�ยน
- ค�นหาร�านขายยา  

ดาวน�โหลดฟร�
ได�ท่ี App Store 
และ Play Store

Ice cream

www.oryor.com

FDATHAI :
Facebook/Twitter/
Instagram/YouTube
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Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้

Q:  คว�มหม�ยของผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

A:  ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

 เป็น...  ผลิตภัณฑ์ท่ีจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต 

 เป็น…  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ก�รใช้เพื่อสุขภ�พอน�มัย

เป็น…  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบวิช�ชีพ

   ด้�นก�รแพทย์ และ ส�ธ�รณสุข ตลอดจน 

 เป็น….  ผลิตภัณฑ์ที่อ�จมีผลกระทบต่อ

   สุขภ�พอน�มัย
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ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง

	 อาท	ิ		ผลติภณัฑ์ทำาความสะอาดผวิหนา้	ครมี 

หรอืโลชัน่บำารงุผวิ	ครมีรองพืน้	แป้งทาหนา้	ลปิสตกิ	 

ทีท่าตา/แก้ม	ครมีกนัแดด	นำา้หอม	ผลติภณัฑ์ยอ้มผม	 

เจลแต่งผม	ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ	เป็นต้น		

ผลิตภัณฑ์ย�

	 อาทิ	 ยารักษาโรคชนิดต่างๆ	 ที่มีลักษณะ 

เป็นยาเม็ด	ยานำ้า	ยาทา	ยาฉีด	เป็นต้น	

Q:  ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

 ที่ อย. รับผิดชอบ 

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

		 อาท	ิอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิ		กาแฟ	

อาหารกระป๋อง	 บะหม่ีกึ่งสำาเร็จรูป	 อาหารเสริม	 

(ตามกฎหมาย	คือ	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)	เป็นต้น

Ice crea

15
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ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์  

	 อาทิ	 ถุงยางอนามัย	 เก้าอ้ีไฟฟ้าสถิต		

คอนแทคเลนส์	 รวมถึง	 คอนแทคเลนส์แฟชั่น	

เครื่องนวด	 ที่นอนแม่เหล็ก	 พลาสเตอร์แม่เหล็ก	

เครื่องสั่นสะเทือน	 หน้ากากอนามัยท่ีใช้ทาง 

การแพทย์หรือใช้ป้องกันเชื้อโรค	เป็นต้น

กาวทันโลก

: กาวอยาง

รูเทาทัน  
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	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดแมลง 

ที่ใช้ในบ้านเรือน	ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค	ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดพื้น	ฝาผนังและห้องนำ้า	เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

	 อาทิ	ยาเสพติดให้โทษที่มีการใช้ประโยชน์
ทางการแพทย	์เชน่	ยาบรรเทาอาการปวด	(มอรฟ์นี)	
วตัถท่ีุออกฤทธิต์อ่จติและประสาท	เชน่	ยานอนหลบั	
(ไดอะซีแพม)	ยาลดความอ้วนบางชนิด

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตร�ยที่ใช้ในบ้�นเรือน

หรือท�งส�ธ�รณสุข



กาวทันโลก

: กาวอยาง

รูเทาทัน  



ผลเสียจากการหลงเช�อโฆษณา

- ไดรับอันตรายจากสารหามใช หรือ

 จากยาที่ลักลอบใส

- กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ ไมเหมาะสม

- ขาดโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม

อาหาร โฆษณาเปนยา 

รักษาสารพัดโรค ลางพิษ 

สวย-สาว-เซ็กส/Block Burn

เคร�องสำอาง โฆษณาเปนยา

ลดไขมัน เพิ่มขนาดทรวงอก

รักษาสิว ฝา 

ผลิตภัณฑสมุนไพร
    โฆษณาเกินสรรพคุณ

- สรรพคุณเปนยาระบาย บรรเทาอาการทองผูก  

 แตอางวาละลายไขมัน ลดความอวน ลดน้ำหนัก

- อวดอางรักษามะเร็ง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ    

สารพัด
Fake News
อวดอ�างเกินจร�ง

Ice cream

www.oryor.com

 ครีมทาผิว

ยาแผนโบราณ

Block & Burn
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อยาหลงเช�อ กลลวง โฆษณาเกินจริง

ลดการสราง

เม็ดสีผิว

ใหขาวถาวร

สราง

คอลลาเจน

ใหหนาเตงตึง

ชวยใหรูปหนา

เรียวเล็กลง

เติมริ้วรอย

รองลึก

ใชแลวออนเยาว

เปลี่ยนอายุได

เด็กลง 20-30 ป

ทาแลว

สลายไขมัน

ใชแลว สิว

กระ ฝาหาย

ในตลับเดียว

รักษาโรคเบาหวาน 

มะเร็ง หัวใจ เอดส

ชวยลดน้ำหนัก 

เผาผลาญไขมัน 

กระชับสัดสวน

ชวยเพิ่ม

สมรรถภาพ

ทางเพศ

ชวยเพิ่มขนาด

หนาอก 

กระชับมดลูก

รักษาโรคเบาหวาน 

มะเร็ง หัวใจ 

ความดันโลหิตสูง

ชวยกำจัดและ

ขับสารพิษออก

จากรางกาย

ชวยให

ความจำดี

เสริม

สมรรถภาพ

ทางเพศ

รักษาโรคอัมพาต 

วัณโรค ปอด 

ตับ มาม ไต

ซื้อ 1 ขวด

 แถม 1 ขวด 

ซื้อยา 1 ขวด 

แถมของสมนาคุณ

ยายุติการตั้งครรภ 

ยาทำแทง 

ยาขับประจำเดือน

ใชคำวา ยอดเยี่ยม 

หายแน� วิเศษยิ่ง 

ปลอดภัย 

ไมมีผลขางเคียง

ควรรู ไว... โฆษณาแบบไหน 

        อย. ไมอนุญาต

อ
า
ห
า
ร
เส

ร
ิม

มักอวดอาง

โฆษณาเกินจริง

มักอวดอาง

รักษาโรค

Ice cream

www.oryor.com

เคร�องสำอาง

อาห
ารเ

สร
ิม

อาหารเสริม

สำหรับผูชาย

มักอวดอาง

สรรพคุณเกินจริง/

ขัดตอกฎหมาย

อกฟู รูฟต

ยา

กระชับใบหนา

โดยที่ ไมตองพึ่ง

ศัลยกรรม

ยา

เสียสาว

 น้ำมัน

กัญชา
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ผลิตภัณฑสุขภาพอางเกินจริง

ปองกันขาวลวง

เคล็ดลับ ....

เปรียบเทียบ

ขอมูลโฆษณากับ

ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ

ยาและสมุนไพรที่ ไดรับอนุญาต 

ควรหลีกเลี่ยง

ถาขอมูลไมตรงกัน

www.fda.moph.go.th

www.oryor.com  

ORYOR SMART APPLICATION 

ตรวจสอบขอมูล อย. 

หรือรองเรียนไดที่

สังเกตฉลาก 

หากพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

รักษาโรค ลดความอวน ขับสารพิษ  

ลดไขมันในเลือด และฉลากผลิตภัณฑนั้น 

แสดงเปนเลขสารบบอาหาร 13 หลัก 

อยู ในกรอบเคร�องหมาย อย.

แสดงวา ขออนุญาตผลิตเปน

ผลิตภัณฑอาหาร ไมใชยา 

โฆษณานั้นจึงเปนขาวลวง 

ไมควรหลงเช�อ 

พบโฆษณาอวดอางสรรพคุณ

อาหาร ยา เคร�องมือแพทย 

พบโฆษณาสรรพคุณ

หรือโฆษณาเกินจริงของอาหาร ยา 

เคร�องมือแพทย

อยาหลงเช�อถาไมพบ

“เลขอนุญาตโฆษณา”

ลักษณะเลขอนุญาต

โฆษณา อาหาร จะใชอักษรยอ คือ 

“ฆอ.”/ ยา  ใช “ฆท.”/  

เคร�องมือแพทย ใช “ฆพ.”  

ตามดวยเลขที่อนุญาต/ป พ.ศ. 

ที่ ไดรับอนุญาต เชน 

ฆอ. 99/2563  เปนตน 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ผอมภายใน

แผงเดียว

Ice cream

www.oryor.com

อยาหลงเช�องาย 

xx-x-xxxxx-y-yyyy

หากพบคำประเภท “มหัศจรรย�” “เห็นผลทันใจ” 
“รักษาโรคได� 108” “การค�นพบใหม�” “สูตรลับ” 

จะไดไมเสียรูกับขาวลวง

ดานผลิตภัณฑสุขภาพดานผลิตภัณฑสุขภาพดานผลิตภัณฑสุขภาพ

อย. รับรอง/อางผลวิจัย/อางสถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ใชคำสวยหรู หรือนำคนดัง 

หรือบุคลากรทางการแพทย และผูปวยมาบอกวา

ใชแลวเห็นผล เพราะมักเปนขอมูลเพียงดานเดียว

ส
ว
ย
ใส

 7

 วัน

ใหเช�อไวกอนเลยวาเปนโฆษณาลวง

ที่โออวดเปนเท็จ

รู ไว...รู ไว...

ควรฟ�งหูไว�หู 
อย�าหลงเช�่อง�ายกับโฆษณาที่อวดอ�าง

Ice cream

www.oryor.com

อยาเสียเงิน
ไปกับผลิตภัณฑอาหาร เคร�องสำอาง

ยาแผนโบราณ เคร�องมือกายภาพบำบัด  

ที่โฆษณารักษาโรครายแรง/เรื้อรัง หรือชวยเปลี่ยนแปลง

โครงสรางรางกาย เชน Block Burn Detox อึด ทน ฯลฯ 

ลวนอางเกินจริง 
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ผลิตภัณฑสุขภาพอางเกินจริง
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หากพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

รักษาโรค ลดความอวน ขับสารพิษ  

ลดไขมันในเลือด และฉลากผลิตภัณฑนั้น 

แสดงเปนเลขสารบบอาหาร 13 หลัก 

อยู ในกรอบเคร�องหมาย อย.

แสดงวา ขออนุญาตผลิตเปน

ผลิตภัณฑอาหาร ไมใชยา 

โฆษณานั้นจึงเปนขาวลวง 

ไมควรหลงเช�อ 

พบโฆษณาอวดอางสรรพคุณ

อาหาร ยา เคร�องมือแพทย 

พบโฆษณาสรรพคุณ

หรือโฆษณาเกินจริงของอาหาร ยา 

เคร�องมือแพทย

อยาหลงเช�อถาไมพบ

“เลขอนุญาตโฆษณา”

ลักษณะเลขอนุญาต

โฆษณา อาหาร จะใชอักษรยอ คือ 

“ฆอ.”/ ยา  ใช “ฆท.”/  

เคร�องมือแพทย ใช “ฆพ.”  

ตามดวยเลขที่อนุญาต/ป พ.ศ. 

ที่ ไดรับอนุญาต เชน 

ฆอ. 99/2563  เปนตน 
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-

ผอมภายใน

แผงเดียว

Ice cream
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อยาหลงเช�องาย 

xx-x-xxxxx-y-yyyy

หากพบคำประเภท “มหัศจรรย�” “เห็นผลทันใจ” 
“รักษาโรคได� 108” “การค�นพบใหม�” “สูตรลับ” 

จะไดไมเสียรูกับขาวลวง

ดานผลิตภัณฑสุขภาพดานผลิตภัณฑสุขภาพดานผลิตภัณฑสุขภาพ

อย. รับรอง/อางผลวิจัย/อางสถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ใชคำสวยหรู หรือนำคนดัง 

หรือบุคลากรทางการแพทย และผูปวยมาบอกวา

ใชแลวเห็นผล เพราะมักเปนขอมูลเพียงดานเดียว

ส
ว
ย
ใส

 7

 วัน

ใหเช�อไวกอนเลยวาเปนโฆษณาลวง

ที่โออวดเปนเท็จ

รู ไว...รู ไว...

ควรฟ�งหูไว�หู 
อย�าหลงเช�่อง�ายกับโฆษณาที่อวดอ�าง

Ice cream

www.oryor.com

อยาเสียเงิน
ไปกับผลิตภัณฑอาหาร เคร�องสำอาง

ยาแผนโบราณ เคร�องมือกายภาพบำบัด  

ที่โฆษณารักษาโรครายแรง/เรื้อรัง หรือชวยเปลี่ยนแปลง

โครงสรางรางกาย เชน Block Burn Detox อึด ทน ฯลฯ 

ลวนอางเกินจริง 
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▸	เป็นแพทย์หรือผู้มีช่ือเสียงที่มีตัวตนจริงแต่ถูกนำามาแอบอ้าง 
โดยไม่รู้ตัว		

▸	ภาพที่โฆษณา/แอบอ้างนำามาจากคลิปวิดีโอที่บรรยายเกี่ยวกับ 
การรักษาโรคอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณท่ีผลิตภัณฑ์นั้น 
แอบอ้าง

▸	บุคคลที่ปรากฏในโฆษณาไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์	
	 แต่อย่างใด	
▸	ผลิตภัณฑ์อาหารแต่โฆษณารักษาโรค	
▸	ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย			

Q : กลยุทธ์โฆษณ�แบบไหน….ต้องรู้เท่�ทัน….ฟังหูไว้หู ? 

A : โฆษณ�ดูดี โดนใจ มักเกินจริง หล�กหล�ยกลยุทธ์ท่ี

ก่อนเชื่อ ก่อนซื้อ ก่อนใช้ ต้องชั่งใจก่อน ค้นห�ข้อมูล 

หล�ยๆ ด้�น  ตัวอย่�งกลยุทธ์โฆษณ�เกินจริง เช่น  

ข้อ

เท็จจริง 

นำ�ภ�พบุคคลที่เป็นแพทย์ 

หรือบุคล�กรท�งก�รแพทย์ 

ที่มีชื่อเสียงม�โฆษณ�และ

รับรองสรรพคุณผลิตภัณฑ์ 

Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้
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 อาจเป็นงานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ	 หรือวิจัยภายใต้เงื่อนไข 
ทีม่กีารกำาหนดไวม้ากมาย	ซึง่นำามาใชใ้นชวีติประจำาวันมกัไมไ่ดผ้ล	
หรอืไมไ่ดบ้อกเงือ่นไขและปจัจยัตา่งๆ	ทีถ่กูควบคุมในการทดลอง
ใหผู้บ้รโิภคทราบครบถว้น	ตวัอยา่งเช่น	ในผลติภณัฑ์งานวิจยัระบุวา่ 
ใชแ้ลว้ไมแ่พ้	ผูท้ีถ่กูคัดเลอืกใหเ้ขา้รบัการทดสอบการระคายเคอืงน้ี	 
มีเฉพาะกลุ่มที่สุขภาพแข็งแรง	 ไม่มีประวัติป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ 
หรือโรคทางผิวหนัง		เป็นต้น		

ข้อ

เท็จจริง 

ข้อ

เท็จจริง 

ข้อ

เท็จจริง 

  ก�รนำ�ด�ร�หรือผู้มีชื่อเสียง

ในสังคมม�อ้�งว่�ใช้แล้วเห็นผล  

ก�รอ้�งคนป่วย

ใช้แล้วได้ผล   

ก�รอ้�งคนป่วย

ใช้แล้วได้ผล   
อ้�งผลวิจัย  
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	 เช่น	โฆษณาลดน้ําหนกัได้	หรือรา่งกายกระชบัได้สดัส่วน  
หรือทําให้ผิวขาว	 กระจ่างใส	 ต้องชั่งใจคิดถึงหลักความจริง 
สักนิดว่า	 ดารามีพื้นฐานในการดูแลตัวเองดีอยู่แล้ว	 ทั้งผิวพรรณ 
ทางกาย	 รูปร่าง	 เพราะอาชีพดาราต้องดูดีอยู่เสมอ	 จึงมีการ 
ฟิตร่างกาย	 ออกกำาลังกายเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 
เพื่อให้ดูดี	 ไม่ใช่เพียงแค่กินหรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณา	 
แล้วจะเห็นผลตามที่บอก	ต้องมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย					

 อาจจะเกดิจากผลของยาท่ีผูป่้วยรบัประทาน	หรอือาจเกดิ 
จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคหรือการใช้ชีวิตประจำาวัน
ของผู้ป่วย	 ไม่ใช่เป็นเพราะผลิตภัณฑ์ท่ีโฆษณาเท่านั้น	 และ 
ควรต้องระวังผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นประโยชน์ในการรักษา
สารพัดโรค	เช่น	ปวดตามข้อ	หรือข้ออักเสบ	โรคหัวใจ	มะเร็ง	 
และเบาหวาน	 รักษาโรคตา	 เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ใดสามารถ
รักษาได้ทุกโรค	 เพราะแม้แต่ยาเองยังไม่สามารถรักษาโรคได้
ครอบจักรวาล		



Q:  ห�กใช้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พต�มคำ�โฆษณ� จะเกิดผลลัพธ์

ต่อสุขภ�พร้�ยแรงหรือไม่ ?

A:  ห�กใช้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พต�มคำ�โฆษณ� และผลิตภัณฑ์น้ัน 

มีก�รลักลอบใส่ย�หรือส�รอันตร�ยลงไป เช่น ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ลักลอบใส่ 

ยาทาดาลาฟิล (Tadalafil) ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ลงไป เพื่อให้ผู้ใช ้

เหน็ผลลพัธต์ามทีโ่ฆษณา  ซ่ึงยาดังกลา่วเปน็ยาควบคมุพเิศษ ตอ้งใชต้าม

ใบสัง่แพทยเ์ทา่นัน้ และตามกฎหมายแลว้หา้มผสมยาในอาหาร การใชย้ากลุม่นี ้

ควรใชเ้มื่อมเีหตจุำาเปน็และควรอยูภ่ายใตก้ารแนะนำาของแพทย์หรือเภสชักร 

นอกจากนี้ยาบางชนิดห้ามใช้ในผู้ป่วยบางโรค หากบริโภคโดยไม่ทราบว่า 

มีการผสมยาลงไป อาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้  

ในผู้ป่วยที่ต้องบริโภคยาสมำ่าเสมอ 

แต่กลับไม่บริโภคยา และหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่โฆษณาเกินจริง

มาบริโภคแทน จะทำ�ให้เสียโอก�สในก�รรักษ�โรค

และอ�จเกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พ

ได้ร้�ยแรงเช่นกัน    

 นอกจากนี้หากหลงเชื่อโฆษณา เช่น 

“ลดคว�มอ้วนโดยไม่ต้องออกกำ�ลังก�ย

เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ …. เท่�นั้น”  

ซึ่งเป็นโฆษณาที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ ไม่เหมาะสม 

หากปฏิบัติตามในอนาคตอาจเกิดโรคเรื้อรัง 

เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามมาได้ 

และอาจได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตจากยาที่ ใส่

เพื่อให้เกิดผลได้จริงตามโฆษณา
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กาวอยางรูรอบ 

:บริโภค

อยางรอบรู 



ดวยฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

บริโภคฉลาด 

รูรอบ 



อานฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ 

              รู ไว ใชเปน คุมคา ปลอดภัย 

ขอมูลบนฉลาก
           ประโยชนสารพัน

- ช�อผูผลิต/ผูนำเขา/

 ผูแทนจำหน�าย 

- สถานที่ผลิต/นำเขา 

- สัญลักษณที่ อย. 

 กำหนด 

 เพ�อแสดงวาผลิตภัณฑนั้น

 ขออนุญาตตามกฎหมาย เชน 

    - เลขสารบบอาหาร (อาหาร)

   - เลขทะเบียนตำรับยา (ยา)

  -  เลขที่ ใบรับจดแจง 

   (เคร�องสำอาง) ฯลฯ

Yu
mm

y

Yummy

Ice creamIce cream

ÃÙéäÇé...ãªéà»ç¹...
¼ÅÔµÀÑ³±ìÊØ¢ÀÒ¾ 
à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
µèÍÊØ¢ÀÒ¾

อานฉลาก

สรางความเช�อมั่น

- ดูวันผลิต/วันที่ควรบริโภคกอน/

 วันหมดอายุ

- วิธีการบริโภค/วิธี ใช

- วิธีการเก็บรักษา

- คำเตือน /ขอหามใช

- ขอมูลสำหรับผูแพอาหาร

- ขอมูลโภชนาการ

- สวนประกอบ

- ปริมาตรสุทธิ/

 น้ำหนักสุทธิ/ขนาดบรรจุ

อานฉลาก

ชวยใหปลอดภัยมากขึ้น 

อานฉลาก

ชวยให ไดรับผลิตภัณฑที่คุมคา 

ดวยฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

บริโภคฉลาด 

รูรอบ 
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รักสุขภาพ มองหารักสุขภาพ มองหา

Healthier ChoiceHealthier ChoiceHealthier Choice

“ทางเลือกสุขภาพ”

(Healthier Choice)

ชวยคัดกรองเบื้องตนใหผูบริโภค

เลือกผลิตภัณฑอาหาร

เพ�อลดการบริโภคน้ำตาล ไขมัน 

โซเดียม ไดงายมากขึ ้น

สัญลักษณโภชนาการ 

Ice cream

www.oryor.com

ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค

อานฉลากอาหารอยางไร

ขั้นตอน ไดรับอาหารปลอดภัย  

ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

ชวยใหเลือกซื้อไดงายขึ้น

ชวยลดหวาน มัน เค็ม

วันผลิต 

วันหมดอายุหรือ

วันที่ควรบริโภคกอน

เลขสารบบอาหาร 13 หลัก 

ในกรอบเคร�องหมาย อย.

10-1-99958-1-0169

ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

ฉลากโภชนาการ

แบบยอ

 

ฉลากหวาน มัน เค็ม

(ฉลาก GDA)

3
ขั้นที่ 1 อานขอมูลตาง ๆ บนฉลาก เพ�อใหไดขอมูล 

ในการเลือกอาหารปลอดภัย สมประโยชน เชน

ขั้นที่ 3 

อานฉลากโภชนาการ 

สังเกตปริมาณพลังงาน

และสารอาหารที่จะไดรับ

ของอาหารนั้น

ขั้นที่ 2
มองหา สัญลักษณโภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ”  

Ice cream

www.oryor.com

สวนประกอบที่สำคัญ: 

ถั่วลันเตา 76% น้ำมันพืช 23% 

เกลือไอโอดีน 1% 

ขอมูลสำหรับผูแพอาหาร: 

มีผลิตภัณฑจากแปงสาลี 

ผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง 

และแลคโตส
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รักสุขภาพ มองหารักสุขภาพ มองหา

Healthier ChoiceHealthier ChoiceHealthier Choice

“ทางเลือกสุขภาพ”

(Healthier Choice)

ชวยคัดกรองเบื้องตนใหผูบริโภค

เลือกผลิตภัณฑอาหาร

เพ�อลดการบริโภคน้ำตาล ไขมัน 

โซเดียม ไดงายมากขึ ้น

สัญลักษณโภชนาการ 

Ice cream

www.oryor.com

ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค

อานฉลากอาหารอยางไร

ขั้นตอน ไดรับอาหารปลอดภัย  

ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

ชวยใหเลือกซื้อไดงายขึ้น

ชวยลดหวาน มัน เค็ม

วันผลิต 

วันหมดอายุหรือ

วันที่ควรบริโภคกอน

เลขสารบบอาหาร 13 หลัก 

ในกรอบเคร�องหมาย อย.

10-1-99958-1-0169

ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

ฉลากโภชนาการ

แบบยอ

 

ฉลากหวาน มัน เค็ม

(ฉลาก GDA)

3
ขั้นที่ 1 อานขอมูลตาง ๆ บนฉลาก เพ�อใหไดขอมูล 

ในการเลือกอาหารปลอดภัย สมประโยชน เชน

ขั้นที่ 3 

อานฉลากโภชนาการ 

สังเกตปริมาณพลังงาน

และสารอาหารที่จะไดรับ

ของอาหารนั้น

ขั้นที่ 2
มองหา สัญลักษณโภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ”  

Ice cream

www.oryor.com

สวนประกอบที่สำคัญ: 

ถั่วลันเตา 76% น้ำมันพืช 23% 

เกลือไอโอดีน 1% 

ขอมูลสำหรับผูแพอาหาร: 

มีผลิตภัณฑจากแปงสาลี 

ผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง 

และแลคโตส
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กลุมผลิตภัณฑนม 

เชน นมเปรี้ยว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มักพบการเติมน้ำตาลลงในผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่แสดงสัญลักษณนี้จะมีการลดน้ำตาลใหอยูในเกณฑที่กำหนด 

สัญลักษณโภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ”

กับการลดน้ำตาล

** อางอิง : จากพื้นฐานโภชนาการสูฉลาก หวาน มัน เค็ม, 2557. 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา กระทรวงสาธารณสุข

*คำนวนจากเกณฑตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใช

สัญลักษณโภชนาการอยางงายกำหนด

Ice cream

www.oryor.com

*
**

หากรูวาเคร�องด�มนั้นมีน้ำตาลกี่ชอนชา เพียงแคอานฉลากโภชนาการเพิ่มเติม

ดูปริมาณน้ำตาลวากี่กรัม จากนั้นหารดวย 4 จะรูทันที 

(น้ำตาล 1 ชอนชา = 4 กรัม) ทั้งนี้ติดตามรายช�อผลิตภัณฑที่ ไดรับสัญลักษณนี้ ไดทาง 

http:  healthierlogo.com 

เคร�องปรุงรสประเภท “น้ำปลา” 

หากปรุงอาหารโดยเติมน้ำปลา 2 ยี่หอ 

ในปริมาณที่เทากัน การเลือกน้ำปลาที่มี

สัญลักษณโภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ”

จะทำใหไดรับโซเดียมในปริมาณที่นอยลง

สัญลักษณโภชนาการ

เม�อเทียบกับ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

มีโซเดียม 

1,500 มิลลิกรัม** 

มีโซเดียม

ไมเกิน 1,200

มิลลิกรัม*
 ขนาด 60 กรัม

การเลือก

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ที่แสดงสัญลักษณนี้จะมี 

โซเดียมนอยกวา

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ที่มีสัญลักษณโภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ” 

500500

Ice cream

www.oryor.com

“ทางเลือกสุขภาพ” กับการลดโซเดียม

300300
* อางอิง  :  คำนวนจากเกณฑตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนา

  และสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายกำหนด

** อางอิง : จากพื้นฐานโภชนาการสูฉลาก หวาน มัน เค็ม, 2557. 

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา กระทรวงสาธารณสุข 

(5 มล.)

**

*
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กลุมผลิตภัณฑนม 

เชน นมเปรี้ยว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มักพบการเติมน้ำตาลลงในผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่แสดงสัญลักษณนี้จะมีการลดน้ำตาลใหอยูในเกณฑที่กำหนด 

สัญลักษณโภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ”

กับการลดน้ำตาล

** อางอิง : จากพื้นฐานโภชนาการสูฉลาก หวาน มัน เค็ม, 2557. 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา กระทรวงสาธารณสุข

*คำนวนจากเกณฑตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใช

สัญลักษณโภชนาการอยางงายกำหนด

Ice cream

www.oryor.com

*
**

หากรูวาเคร�องด�มนั้นมีน้ำตาลกี่ชอนชา เพียงแคอานฉลากโภชนาการเพิ่มเติม

ดูปริมาณน้ำตาลวากี่กรัม จากนั้นหารดวย 4 จะรูทันที 

(น้ำตาล 1 ชอนชา = 4 กรัม) ทั้งนี้ติดตามรายช�อผลิตภัณฑที่ ไดรับสัญลักษณนี้ ไดทาง 

http:  healthierlogo.com 
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ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี

ชวยระวังการบริโภค

หวาน มัน เค็ม ซึ่งอาจสงผลเสียตอสุขภาพ

รูปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ ไดรับ

อาน

วิธีการอานใชหลักเกณฑเดียวกัน ฉลาก

โภชนาการ

แบบยอ

ฉลาก

โภชนาการ

แบบเต็ม

หนึ่งหน�วย

บริโภค: 

1/3 ซอง 

(27 กรัม)

หนึ่งหน�วย

บริโภค: 

1/2 ซอง 

(28 กรัม)

บอกปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะไดรับ

เม�อบริโภคตามปริมาณที่ระบุไว ใน “หนึ่งหน�วยบริโภค”

รูจักรูปแบบของฉลากโภชนาการ 

Ice cream

www.oryor.com

อยาเขาใจผิดวา ด�มนมหมดทั้งกลองใหญนี้ 

(1,000 มิลลิลิตร) จะไดรับน้ำตาลเพียงแค 8 กรัม

เพราะตัวเลขที่ระบุไว ในฉลากโภชนาการ 

คือ ปริมาณน้ำตาลที่จะไดรับ

เม�อบริโภคนมกลองนี้

เพียงแค 1 แกว (200 มิลลิลิตร) 

วาแนะนำใหบริโภคตอครั้งเทาไร 

(นมกลองนี้แนะนำใหบริโภค 1 แกว = 200 มิลลิลิตร)

จดจำ วา 

เม�อบริโภคตามปริมาณที่แนะนำไว ใน “หนึ่งหน�วยบริโภค” 

จะไดรับปริมาณพลังงานและสารอาหารตามตัวเลข

ที่ระบุไว ในฉลากโภชนาการ 

จำขึ้นใจ 

ปริมาตรสุทธิ 1,000 มล.

ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี
อาน

ด ู หนึ่งหน�วยบริโภค 

เขาใจใหชัด 

Ice cream

www.oryor.com

นมกลองใหญ

ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

น้ำตาล

8 กรัม
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ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี

ชวยระวังการบริโภค

หวาน มัน เค็ม ซึ่งอาจสงผลเสียตอสุขภาพ

รูปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ ไดรับ

อาน

วิธีการอานใชหลักเกณฑเดียวกัน ฉลาก

โภชนาการ

แบบยอ

ฉลาก

โภชนาการ

แบบเต็ม

หนึ่งหน�วย

บริโภค: 

1/3 ซอง 

(27 กรัม)

หนึ่งหน�วย

บริโภค: 

1/2 ซอง 

(28 กรัม)

บอกปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะไดรับ

เม�อบริโภคตามปริมาณที่ระบุไว ใน “หนึ่งหน�วยบริโภค”

รูจักรูปแบบของฉลากโภชนาการ 

Ice cream

www.oryor.com

อยาเขาใจผิดวา ด�มนมหมดทั้งกลองใหญนี้ 

(1,000 มิลลิลิตร) จะไดรับน้ำตาลเพียงแค 8 กรัม

เพราะตัวเลขที่ระบุไว ในฉลากโภชนาการ 

คือ ปริมาณน้ำตาลที่จะไดรับ

เม�อบริโภคนมกลองนี้

เพียงแค 1 แกว (200 มิลลิลิตร) 

วาแนะนำใหบริโภคตอครั้งเทาไร 

(นมกลองนี้แนะนำใหบริโภค 1 แกว = 200 มิลลิลิตร)

จดจำ วา 

เม�อบริโภคตามปริมาณที่แนะนำไว ใน “หนึ่งหน�วยบริโภค” 

จะไดรับปริมาณพลังงานและสารอาหารตามตัวเลข

ที่ระบุไว ในฉลากโภชนาการ 

จำขึ้นใจ 

ปริมาตรสุทธิ 1,000 มล.

ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี
อาน

ด ู หนึ่งหน�วยบริโภค 

เขาใจใหชัด 

Ice cream

www.oryor.com

นมกลองใหญ

ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

น้ำตาล

8 กรัม
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อานเปน ไดประโยชน
อานเปน ไดประโยชน

สวนที่ 3

สวนที่ 1

วิธีการอานฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี
อาน

สวนที่ 2

สวนที่ 4

จำนวนครั้งที่
แนะนำให�ดื่ม 5 ครั้ง

(คร้ังละ 200 มิลลิลิตร)

หนึ่งหน�วยบร�โภค= 
แนะนำให�ดื่ม

ครั้งละ 1 แก�ว
 (200 มิลลิลิตร)

Ice cream

www.oryor.com

ดื่มนม 
ครั้งละ 1 แก�ว

(200 มิลลิลิตร) 
จะได�รับพลังงาน
110 กิโลแคลอร� 

ดื่มนม
ครั้งละ 1 แก�ว 
(200 มิลลิลิตร)
จะได�รับแคลเซ�ยม

ร�อยละ 30 
ของปร�มาณ
ที่แนะนำต�อวัน

ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี
อาน

คือ จำนวนครั้งที่แนะนำให�บร�โภคตาม
ปร�มาณที่ระบุไว� ในหนึ่งหน�วยบร�โภค 

จากตัวอย�าง : แนะนำให�ดื่ม 
5 ครั้ง (ครั้งละ 200 มิลลิลิตร)

 คือ ปร�มาณพลังงานและ
สารอาหารที่จะได�รับ เมื่อบร�โภค

ตามปร�มาณที่ระบุไว� ใน
หนึ่งหน�วยบร�โภค

จากตัวอย�าง :  
ถ�าดื่มนมกล�องนี้ครั้งละ 1 แก�ว

(200 มิลลิลิตร) จะได�รับพลังงาน
110 กิโลแคลอร� น�ำตาล 8 กรัม  
:  ถ�าหากดื่มนมกล�องใหญ�นี้หมด

ในครั้งเดียว จะได�รับ
   พลังงาน 550 กิโลแคลอร� 
(110 กิโลแคลอร� x 5 ครั้ง) 

   น�ำตาล 40 กรัม (8 กรัม x 5 ครั้ง) 
   เพราะนมกล�องนี้แนะนำให�ดื่ม
5 ครั้ง   (ครั้งละ 200 มิลลิลิตร)

หนึ่งหน�วยบร�โภค
คือ ปร�มาณที่แนะนำให�บร�โภคต�อครั้ง 

 :  หากบร�โภคตามปร�มาณที่แนะนำ
 ต�อครั้ง จะได�รับพลังงานและ
 สารอาหารตามตัวเลขที่ระบุไว�
 ในส�วนที่ 3

คือ เมื่อบร�โภคตามปร�มาณที่ระบุไว� ในหนึ่งหน�วยบร�โภค 
จะได�รับสารอาหารคิดเป�นร�อยละเท�าไร
เมื่อเทียบกับร�อยละที่แนะนำให�บร�โภคต�อวัน  
จากตัวอย�าง : ถ�าดื่มนมกล�องนี้ครั้งละ 1 แก�ว (200 มิลลิลิตร)
จะได�รับแคลเซ�ยมร�อยละ 30 (ต�องบร�โภคแคลเซ�ยมจากอาหารอื่นอีก 
70 % เป�นต�น)

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 4

สวนที่ 3

จำนวนหน�วยบร�โภค
ต�อภาชนะบรรจ�

คุณค�าทางโภชนาการ
ต�อหนึ่งหน�วยบร�โภค

ร�อยละของปร�มาณที่แนะนำต�อวัน  

จากตัวอย�าง : แนะนำให�บร�โภค
ครั้งละ 1 แก�ว (200 มิลลิลิตร)

Ice cream

www.oryor.com
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อานเปน ไดประโยชน
อานเปน ไดประโยชน

สวนที่ 3

สวนที่ 1

วิธีการอานฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี
อาน

สวนที่ 2

สวนที่ 4

จำนวนครั้งที่
แนะนำให�ดื่ม 5 ครั้ง

(คร้ังละ 200 มิลลิลิตร)

หนึ่งหน�วยบร�โภค= 
แนะนำให�ดื่ม

ครั้งละ 1 แก�ว
 (200 มิลลิลิตร)

Ice cream

www.oryor.com

ดื่มนม 
ครั้งละ 1 แก�ว

(200 มิลลิลิตร) 
จะได�รับพลังงาน
110 กิโลแคลอร� 

ดื่มนม
ครั้งละ 1 แก�ว 
(200 มิลลิลิตร)
จะได�รับแคลเซ�ยม

ร�อยละ 30 
ของปร�มาณ
ที่แนะนำต�อวัน

ฉลากโภชนาการอยางเขาใจ

ไดประโยชน สุขภาพดี
อาน

คือ จำนวนครั้งที่แนะนำให�บร�โภคตาม
ปร�มาณที่ระบุไว� ในหนึ่งหน�วยบร�โภค 

จากตัวอย�าง : แนะนำให�ดื่ม 
5 ครั้ง (ครั้งละ 200 มิลลิลิตร)

 คือ ปร�มาณพลังงานและ
สารอาหารที่จะได�รับ เมื่อบร�โภค

ตามปร�มาณที่ระบุไว� ใน
หนึ่งหน�วยบร�โภค

จากตัวอย�าง :  
ถ�าดื่มนมกล�องนี้ครั้งละ 1 แก�ว

(200 มิลลิลิตร) จะได�รับพลังงาน
110 กิโลแคลอร� น�ำตาล 8 กรัม  
:  ถ�าหากดื่มนมกล�องใหญ�นี้หมด

ในครั้งเดียว จะได�รับ
   พลังงาน 550 กิโลแคลอร� 
(110 กิโลแคลอร� x 5 ครั้ง) 

   น�ำตาล 40 กรัม (8 กรัม x 5 ครั้ง) 
   เพราะนมกล�องนี้แนะนำให�ดื่ม
5 ครั้ง   (ครั้งละ 200 มิลลิลิตร)

หนึ่งหน�วยบร�โภค
คือ ปร�มาณที่แนะนำให�บร�โภคต�อครั้ง 

 :  หากบร�โภคตามปร�มาณที่แนะนำ
 ต�อครั้ง จะได�รับพลังงานและ
 สารอาหารตามตัวเลขที่ระบุไว�
 ในส�วนที่ 3

คือ เมื่อบร�โภคตามปร�มาณที่ระบุไว� ในหนึ่งหน�วยบร�โภค 
จะได�รับสารอาหารคิดเป�นร�อยละเท�าไร
เมื่อเทียบกับร�อยละที่แนะนำให�บร�โภคต�อวัน  
จากตัวอย�าง : ถ�าดื่มนมกล�องนี้ครั้งละ 1 แก�ว (200 มิลลิลิตร)
จะได�รับแคลเซ�ยมร�อยละ 30 (ต�องบร�โภคแคลเซ�ยมจากอาหารอื่นอีก 
70 % เป�นต�น)

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 4

สวนที่ 3

จำนวนหน�วยบร�โภค
ต�อภาชนะบรรจ�

คุณค�าทางโภชนาการ
ต�อหนึ่งหน�วยบร�โภค

ร�อยละของปร�มาณที่แนะนำต�อวัน  

จากตัวอย�าง : แนะนำให�บร�โภค
ครั้งละ 1 แก�ว (200 มิลลิลิตร)

Ice cream

www.oryor.com
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หวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มฉล
าก

ฉลาก
ฉลาก

ประโยชน  

จะพบบริเวณดานหนา

ของบรรจุภัณฑ

ของอาหารในภาชนะ

บรรจุพรอมจำหน�าย

ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA : Guideline Daily Amounts)

คือ ฉลากโภชนาการที่บอก

คาพลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ำตาล (กรัม)

 ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ที่จะไดรับ

เม�อบริโภคอาหารทั้งหมดที่อยู ในบรรจุภัณฑ

(ทั้งซอง กลอง ถุง) นั้น  

Ice cream

www.oryor.com

บริโภคเหมาะสม ลดเค็ม ลดโรค

ตองอานฉลากหวาน มัน เค็ม

นำมาใชหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เพ�อการบริโภคที่เหมาะสม

มากขึ้น ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)

เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง 

หวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มฉล
ากฉลาก

ฉลาก

*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง
ควรแบงกิน 2 ครั้ง

พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม

420
กิโลแคลอรี 

*21% *43% *34% *6%

28
กรัม

22
กรัม

120
มิลลิกรัม

ฉลากหวาน มัน เค็ม

(ฉลาก GDA)

 บอกใหทราบถึง

คุณคาทางโภชนาการ

ตอ 1 ซอง 2

1

3 บอกใหทราบถึง

ปริมาณพลังงาน

น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่จะไดรับ

เม�อบริโภคหมดทั้งซอง

 บอกใหทราบถึง ปริมาณพลังงาน

น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เม�อบริโภคหมดทั้งซอง

คิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนำ

ใหบริโภคตอวัน 

ปริมาณสูงสุด

ที่บริโภคไดตอวัน

พลังงาน  น้ำตาล ไขมัน โซเดียม

2,000   65 65 2,000

กิโลแคลอรี กรัม กรัม มิลลิกรัม

Ice cream

www.oryor.com

บริโภคอยางพอดี 

ตองดูที่

4

บอกใหทราบถึง

จำนวนการแบง

บริโภคที่เหมาะสม
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หวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มฉล
าก

ฉลาก
ฉลาก

ประโยชน  

จะพบบริเวณดานหนา

ของบรรจุภัณฑ

ของอาหารในภาชนะ

บรรจุพรอมจำหน�าย

ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA : Guideline Daily Amounts)

คือ ฉลากโภชนาการที่บอก

คาพลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ำตาล (กรัม)

 ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ที่จะไดรับ

เม�อบริโภคอาหารทั้งหมดที่อยู ในบรรจุภัณฑ

(ทั้งซอง กลอง ถุง) นั้น  

Ice cream

www.oryor.com

บริโภคเหมาะสม ลดเค็ม ลดโรค

ตองอานฉลากหวาน มัน เค็ม

นำมาใชหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เพ�อการบริโภคที่เหมาะสม

มากขึ้น ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)

เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง 

หวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มหวาน มัน เค็มฉล
ากฉลาก

ฉลาก

*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง
ควรแบงกิน 2 ครั้ง

พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม

420
กิโลแคลอรี 

*21% *43% *34% *6%

28
กรัม

22
กรัม

120
มิลลิกรัม

ฉลากหวาน มัน เค็ม

(ฉลาก GDA)

 บอกใหทราบถึง

คุณคาทางโภชนาการ

ตอ 1 ซอง 2

1

3 บอกใหทราบถึง

ปริมาณพลังงาน

น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่จะไดรับ

เม�อบริโภคหมดทั้งซอง

 บอกใหทราบถึง ปริมาณพลังงาน

น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เม�อบริโภคหมดทั้งซอง

คิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนำ

ใหบริโภคตอวัน 

ปริมาณสูงสุด

ที่บริโภคไดตอวัน

พลังงาน  น้ำตาล ไขมัน โซเดียม

2,000   65 65 2,000

กิโลแคลอรี กรัม กรัม มิลลิกรัม

Ice cream

www.oryor.com

บริโภคอยางพอดี 

ตองดูที่

4

บอกใหทราบถึง

จำนวนการแบง

บริโภคที่เหมาะสม
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แสดงวาไดรับอนุญาตจำหนายเปนอาหาร

หากพบผลิตภัณฑใดฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู ในกรอบเคร�องหมาย อย.

XX-X-XXXXX-Y-YYYY “ไมใชยา” 

สังเกต… สัญลักษณบนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

ชวยจำแนกประเภทผลิตภัณฑสุขภาพ 

ยา
สังเกต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

เลขทะเบียนตำรับยา 

เลขทะเบียนยาที่

1 A 999/46

วัตถุอันตราย

ที่ ใช ในบานเรือน

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

วอส. 999/2555

เคร�องสำอาง

สังเกต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

เลขที่ ใบรับจดแจง

10 หลัก หรือ 13 หลัก 

เลขที่ ใบรับจดแจง

20-1-6100999999

อยางฉลาด

อาหาร

เลขสารบบอาหาร

สังเกต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

10-1-55555-1-0123

 จึงไมควรหลงเช�อซื้อมารักษาโรค

อานฉลาก

เคร�องมือแพทย 

ผ 999/2550

Ice cream

www.oryor.com

บางผลิตภัณฑแสดงเปน

เลขที่รับแจง xxx/25xx

เคร�องมือแพทยที่ตองไดรับอนุญาต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

ถุงยางอนามัย
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แสดงวาไดรับอนุญาตจำหนายเปนอาหาร

หากพบผลิตภัณฑใดฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู ในกรอบเคร�องหมาย อย.

XX-X-XXXXX-Y-YYYY “ไมใชยา” 

สังเกต… สัญลักษณบนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

ชวยจำแนกประเภทผลิตภัณฑสุขภาพ 

ยา
สังเกต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

เลขทะเบียนตำรับยา 

เลขทะเบียนยาที่

1 A 999/46

วัตถุอันตราย

ที่ ใช ในบานเรือน

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

วอส. 999/2555

เคร�องสำอาง

สังเกต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

เลขที่ ใบรับจดแจง

10 หลัก หรือ 13 หลัก 

เลขที่ ใบรับจดแจง

20-1-6100999999

อยางฉลาด

อาหาร

เลขสารบบอาหาร

สังเกต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

10-1-55555-1-0123

 จึงไมควรหลงเช�อซื้อมารักษาโรค

อานฉลาก

เคร�องมือแพทย 

ผ 999/2550

Ice cream

www.oryor.com

บางผลิตภัณฑแสดงเปน

เลขที่รับแจง xxx/25xx

เคร�องมือแพทยที่ตองไดรับอนุญาต

ตัวอยางสัญลักษณบนฉลาก

ถุงยางอนามัย

ช�อยา : 

ควรจำ

ช�อสามัญทางยาของยา

เพ�อปองกันการแพยา

และการใชยาซ้ำซอน

ช�อและที่ตั้งผูผลิต :

ขอมูลอางอิงเพ�อรองเรียน

กรณีเกิดปญหา

วันผลิตยา :

แสดงตัวยอ เชน

MFG.date หรือ Mfd

วันหมดอายุยา :
แสดงตัวยอ เชน 

Exp.date หรือ EXP

ขอมูลพ้ืนฐานบนฉลากยาท่ีควรรูจัก

ใชยาอยางปลอดภัย

     แคใสใจการอานฉลาก 

ใชยาอยางปลอดภัย

     แคใสใจการอานฉลาก 

ใชยาอยางปลอดภัย

     แคใสใจการอานฉลาก 

วิธี ใช :
เลขทะเบียน

ตำรับยา : 

Reg. No หรือ 

เลขทะเบียนที่ หรือ 

ทะเบียนยาเลขที่

ผลขางเคียง/คำเตือน :

สามารถสังเกตอาการ

ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใชยา

และปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม

ฉลากยา

วันหมดอายุยา

Ice cream

www.oryor.com

วิธี ใช

งอตกูถงายอายชใหใยวช

รับประทาน

ครั้งละ 1 เม็ด

วันละ 1 ครั้ง 

หลังอาหารเชา

ตัวอยาง เชน

ผลิตภัณฑยา จะแสดง  เลขทะเบียนตำรับยา’’ 

 ไมใช เคร�องหมาย อย. 
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ใชยาอยางปลอดภัย

     แคใสใจการอานฉลาก 

ใชยาอยางปลอดภัย

     แคใสใจการอานฉลาก 

ใชยาอยางปลอดภัย

     แคใสใจการอานฉลาก 

ยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ

G ยามนุษยผลิตภายในประเทศ

H ยามนุษยแบงบรรจุ

K ยามนุษยนำเขาหรือสั่งเขาฯ

L ยาสัตวผลิตภายในประเทศ

M ยาสัตวแบงบรรจุ

N ยาสัตวนำเขาหรือ

    สั่งเขาฯ

A ยามนุษยผลิตภายในประเทศ

B ยามนุษยแบงบรรจุ

C ยามนุษยนำเขาหรือสั่งเขาฯ

D ยาสัตวผลิตภายในประเทศ

E ยาสัตวแบงบรรจุ

F ยาสัตวนำเขาหรือ

 สั่งเขาฯ

เลขทะเบียนตำรับยา

Reg. No 

Registered

Number

12
ตัวเลขลำดับ

การขึ้นทะเบียน

ตำรับยา

ความหมาย

A
มีความหมายตาม

ตารางดานลาง

ทาแลว

สลายไขมัน

Ice cream

www.oryor.com

ตัวอยาง เชน

ความหมายของอักษรยอ

เลขบอกจำนวนสารสำคัญ 

(พบในยาแผนปจจุบัน)

1A 12/63 

2A 12/63

63
ป พ.ศ. ที่ ไดรับ

การขึ้นทะเบียน

1  >  ยาที่มีตัวยาสำคัญ

   ที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว

2  >  ยาที่มีตัวยาสำคัญ

   ที่ออกฤทธิ์ตั้งแต

   สองตัวขึ้นไป
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อาหาร
ผลิตภัณฑ



หยุด กิน หยุด ใช

กิน-ใช น้ำมันทอดซ้ำ

เสี่ยงอยางไร ?
น้ำมันทอดซ้ำ เปนน้ำมันที่ผาน

ความรอนสูงที่มีการนำกลับมาใชซ้ำ 

คุณภาพของน้ำมันจะเส�อมลง 

 -  เสี่ยงตอการเกิด 3 โรค 

  ไดแก มะเร็ง ความดันโลหิตสูง 

  หลอดเลือดหัวใจ

 -  สูดดมไอระเหยจากน้ำมันทอดซ้ำ

  ที่เส�อมสภาพ จะไดรับกลุมสารกอมะเร็ง 

ประกอบอาหารในครัวเรือน

ไมควรเติมน้ำมันใหมลงใน

น้ำมันเกาจะทำใหน้ำมัน

เส�อมสลายเร็ว

ทอดอาหารควรใช

น้ำมันปาลมโอเลอิน

เลี่ยง..น้ำมันทอดซ้ำ 

อยางไร ?

น้ำมันเกา

น้ำมันปาลม

ซื้ออาหารนอกบาน

 เลือกน้ำมันประกอบอาหารที่ฉลาก

 แสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก

 เลี่ยงรานคาที่ ใชน้ำมันทอดซ้ำประกอบอาหาร

 สังเกตน้ำมันขณะทอดอาหาร

 น้ำมันไมควรมีลักษณะ ดังนี้

 เหนียว ขนหนืด สีดำ 

 ทอดแลวมีฟองและควันมาก

Ice cream

www.oryor.com

น้ำมันพืช

น้ำมันทอดซ้ำ 
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Ice cream

www.oryor.com

อาหารแฝงโซเดียม...…

ชีวิตวิถี ใหม…เลือกกินพอเหมาะ

โซเดียม คือ เกลือแร (สารอาหาร) ชนิดหนึ่งที่มีความจำเปนตอรางกาย 

แตหากไดรับมากเกินไป เสี่ยงเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง 

โซเดียมไม ไดอยู

ในอาหารรสชาติเค็มเทานั้น 

ตัวอยางอาหาร

แฝงโซเดียม

อาหารที่บริโภคประจำวันมีการเติมเคร�องปรุงรสหลากหลายชนิด

เม�อรวมกันแลวอาจไดรับโซเดียมเกิน

ใน 1 วัน ควรบริโภคโซเดียมไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม*

* อางอิงจาก บัญชีสารอาหารที่แนะนำใหบริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป

(Thai Recommended Daily Intakes – Thai RDI)

เนื้อสัตว

ตาง ๆ 

ผลไม 

ผัก 

เนื้อปลา

ธัญพืช

ถั่วเมล็ดแหง 

อาหารธรรมชาติ

อาหารแปรรูปหรือ

ผานการถนอมอาหาร

อาหารกระปอง

อาหารหมักดอง

ไสกรอก

อาหารสำเร็จรูป

ตาง ๆ 

เคร�องปรุงรส 

น้ำปลา ซอสปรุงรส

ซีอิ๊วขาว เตาเจี้ยว

ซอสหอยนางรม 

ซอสมะเขือเทศ

ซอสพริก 

เกลือ ผงปรุงรส 

ผงชูรส น้ำจิ้มตางๆ 

ซุปกอน ฯลฯ

มันฝรั่งทอดกรอบ

ปลาเสน 

ขนมขบเคี้ยว

อาหารกึ่งสำเร็จรูป

บะหมี่ โจก ขาวตม

ขนมตางๆ

ที่มีการเติมผงฟู

ขนมปง ขนมเคก

จากสถิติ ป 2552 - 2561 คนไทยปวยเปนโรคไตสูงขึ้นทุกป 

ระวัง !

คุกกี้
อบกรอบ
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ที่มา : จากพื้นฐานโภชนาการสูฉลาก หวาน มัน เค็ม,2557. 

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ **เครือขายลดเค็ม

เคร�องปรุง ปริมาณโซเดียม 

 (มก.)รส

เกลือ 1 ชอนชา 

1 ชอนชา 

1 ชอนชา 

1 ชอนชา 

1 ชอนชา 

1 ชอนชา 

ผงปรุงรส

ผงชูรส**

น้ำปลา 

ถั่วเหลือง

หอยนางรม
ซอส

ซอส

ซุปกอน (10 กรัม)

1 กอน

2,000

815

600

500

ประมาณ 400

ประมาณ 175

1,760

อาหารแฝงโซเดียม...…

ชีวิตวิถี ใหม…เลือกกินพอเหมาะ

ปริมาณโซเดียมในเคร�องปรุงรส 

หอยนางรม

ซอส

ถั่วเหลือง

ซอส

น้ำปลา 

ผงปรุงรส

Ice cream

www.oryor.com
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ชีวิตวิถีใหม ปรับพฤติกรรม 

ลดโซเดียม ลดโรค

อานฉลาก

โภชนาการ 

เลี่ยงอาหาร

ที่มีโซเดียมสูง 

ลดเกลือ

ในอาหาร 

งด/ลด การเติม

เคร�องปรุงรสเพิ่ม

ปรับพฤติกรรม

ลดการจิ้ม 

ลดการกินอาหาร

หมักดอง/อาหารแปรรูป  

เลือกกิน

อาหารสดเพิ่มขึ้น

ใชรสอ�นมาชวย

ทดแทนรสเค็ม

น้ำซุป น้ำแกง
เลือกกินเฉพาะเนื้อกับผัก 

น้ำปลา 

เกลือน้ำตาล

อาหารแฝงโซเดียม...…

ชีวิตวิถี ใหม…เลือกกินพอเหมาะ

Ice cream

www.oryor.com
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ใหเหมาะสมกับวิธีปรุงอาหาร

เลือกน้ำมันพืช

การปรุงประกอบอาหารแตละชนิด ควรเลือกน้ำมันพืชใหเหมาะสม

กับรูปแบบการประกอบอาหาร ดังนี้ 

ประเภทของน้ำมัน

น้ำมัน

ปาลมโอเลอิน

เหมาะสำหรับการทอด

น้ำมันทวมหรือทอดอาหาร

ที่ ใช ไฟแรง

และระยะเวลานาน 

น้ำมัน

รำขาว

เหมาะสำหรับ

ทำอาหารประเภทผัด

น้ำมัน

ถั่วเหลือง

เหมาะสำหรับ

ทำอาหารประเภทผัด

ไมเหมาะกับการ

ปรุงอาหารที่ ใช

ความรอนสูง 

น้ำมัน

เมล็ดดอกทานตะวัน

เหมาะสำหรับทำอาหาร

ที่ ใชความรอนปานกลาง

เชน การผัด

Ice cream

www.oryor.com

เหมาะกับอาหาร

ที่ ไมตองใชความรอน 

น้ำมัน

งา

น้ำมัน

ปาลม

โอเลอิน
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จำเปนตองกินไหมจำเปนตองกินไหม

ผลิตภัณฑอาหารเสริม...

ผลิตภัณฑอาหารเสริม

(ตามกฎหมายคือผลิตภัณฑเสริมอาหาร)  

ไมจำเปนตองบริโภค

หากบริโภคอาหาร

หลากหลาย

ครบ 5 หมู

Ice cream

www.oryor.com

ไมสามารถ ลดความอวน ลบรอยเหี่ยวยน 

รักษาขอเขาเส�อม เสริมสรางความจำ เพ่ิมภูมิคุมกันโรคได 

สารสกัดตางๆ ที่ ใส ในผลิตภัณฑมีปริมาณไมมากพอ

ที่จะชวยใหเกิดสรรพคุณดังกลาว  

อย. ไมอนุญาตใหกลาวอางในลักษณะดังกลาว

 

ในสัดสวนที่เหมาะสม

เปนประจำ

รูปลักษณอาจ

คลายยา

แตไม ใชยา

เปนผลิตภัณฑที่ใชบริโภคนอกเหนือจากการบริโภคอาหารตามปกติ         

มีสารอาหารหรือสารอ�นเปนองคประกอบ

มีจำหนายในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือ

ลักษณะอ�น ซึ่งไมใชรูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods)

หามบริโภคแทนอาหารหลัก

มีประโยชน หากเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาวะรางกาย 

เชน เสริมธาตุเหล็ก วิตามิน เกลือแร หรือใยอาหาร

หากไดรับไมเพียงพอจากการบริโภคอาหารปกติ

“แตไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค”  
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ทำ�คว�มรู้จัก….

ส�รให้คว�มหว�น

ทดแทนนำ�้ต�ล

Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้
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 ส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ้�ต�ล คือ	สารที่ให้รสหวานที่นำามาใช้ปรุง 
แต่งรส/กล่ินแทนการใช้นำ้าตาล	 ช่วยลดพลังงานจากนำ้าตาลที่ปรุงแต่งในอาหาร 
ไม่ทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือดเพิ่ม	 โดยส่วนใหญ่มักให้พลังงานตำ่าหรือไม่ให้พลังงาน	

แบ่งเป็นประเภท	ดังนี้

 1.	น้ําตาลแอลกอฮอล์ เช่น	 แมนนิทอล	 ซอร์บิทอล	 ไซลิทอล	 ไอโซมอลต์ 

มอลทิทอล	 แลคทิทอล	 ทากาโลส	 อิริทริทอล	 ให้ความหวานประมาณเกือบเท่า 

นำ้าตาลทราย	 แต่ให้พลังงานน้อยกว่าในปริมาณเท่ากัน	 ไม่ทำาให้ฟันผุ	 ร่างกายดูดซึม 

จากระบบทางเดินอาหารได้ช้า	 ทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือดสูงขึ้นช้า	 จึงมักใช้เป็น 

สารให้ความหวานในหมากฝรั่ง	ลูกอม	

	 2.	นํ้าตาลเทียมหรือสารให้ความหวานเทียม เช่น	แซคคาริน	แอสพาแตม	 
อะซซีลัเฟม	เค		ซูคราโลส			นโีอเทม	สารสกดัจากหญา้หวาน	และสารสกัดจากหลอ่ฮงัก๊วย	 
เปน็สารสงัเคราะหห์รือสารสกดัทีใ่หร้สหวานจดั	(หวานกวา่นำา้ตาลทรายหลายสบิเทา่ 
ถึงหลายพันเท่า)	 ทำาให้ใช้ได้ในปริมาณที่น้อยมาก	 ไม่ทำาให้ฟันผุ	 ไม่มีผลต่อ 
ระดับนำ้าตาลในเลือด	 จึงใช้ในผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้	 นอกจากนี้ยังใช้ 
ในการแต่งรสหวานและแต่งกลิ่นในอาหาร	 เช่น	 ขนมอบ	 ขนมหวานแช่แข็ง	 
และเครื่องดื่มทั่วไป	 เช่น	 นำ้าผลไม้	 นำ้าอัดลม	 ชา	 กาแฟสำาเร็จรูป	 แต่บางชนิด 
ไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางโรค

 อยา่งไรกต็ามสารใหค้วามหวานทดแทนนํา้ตาลไม่สามารถลดระดับนํา้ตาล 
ในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 หรือลดพลังงานจากน้ําตาลในอาหารของผู้ท่ี 
ควบคุมน้ําหนักได้	 ยังคงต้องลดและควบคุมการบริโภคอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูง	 
เช่น	 ข้าว	 แป้ง	 ร่วมกับลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงด้วย	 นอกจากนี้ 
แมจ้ะใชส้ารใหค้วามหวานทดแทนนำา้ตาล	แตก่ารบรโิภคอาหารทีม่รีสหวานตดิตอ่กนั 
เป็นเวลานาน	 ก็เป็นหน่ึงในสาเหตุที่ทำาให้ติดรสหวาน	 กระตุ้นความอยากอาหาร 
รสหวานเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่พึงประสงค์ตามมา	
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Q: ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร หรือเครื่องดื่มที่มีก�รระบุในฉล�กว่�  

“no added sugar” หรือ “sugar free” หม�ยถึง

ไม่มีพลังง�นเลยจริงหรือไม่ ? 

A:  ไม่จริง ข้อคว�มท่ีปร�กฏบนฉล�ก หม�ยถึงไม่มีก�รเติมน้ำ�ต�ล 

ลงในผลิตภัณฑ์น้ันๆ แต่อ�จจะมีก�รใช้ส�รให้คว�มหว�น

ทดแทนน้ำ�ต�ล ซ่ึงส�รให้คว�มหว�นทดแทนน้ำ�ต�ลบ�งกลุ่ม 

ยังคงให้พลังง�นได้ แม้จะน้อยกว่�น้ำ�ต�ลซูโครส หรือ 

น้ำ�ต�ลทร�ยในปริม�ณเท่�กันก็ต�ม รวมถึงในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

น้ันอ�จมีส่วนประกอบอื่น เช่น ไขมัน แป้ง ท่ีเป็นแหล่งของ 

พลังง�นอยู่ด้วย

Q:  ก�รใช้ส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ�้ต�ล แทนนำ�้ต�ลซูโครส

 หรือนำ�้ต�ลทร�ย จะช่วยลดนำ�้หนักได้จริงไหม ? 

A:  ไม่จริง เพร�ะส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ�้ต�ลช่วยลดพลังง�น

ท่ีจะได้รับจ�กก�รเติมนำ�้ต�ลในอ�ห�ร แต่ไม่ได้ช่วยลดนำ�้หนัก

โดยตรง 



Q:  ส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ้�ต�ลเหล่�น้ี มีคว�ม

ปลอดภัยและอนุญ�ตให้ใช้กับอ�ห�รได้ แปลว่�ใช้ได้

กับทุกคน ทุกวัย ไม่มีข้อจำ�กัด ? 

A:  ถึงแม้ส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ้�ต�ลจะปลอดภัยและ 

ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ แต่อ�จจะมีข้อจำ�กัดก�รใช้สำ�หรับบุคคล 

บ�งกลุ่ม เช่น แอสป�แตม ผู้ป่วยโรค phenylketonuria  

ควรหลีกเล่ียง ซ่ึงส�ม�รถสังเกตได้จ�กข้อคว�มเตือน 

บนฉล�ก หรือส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ�้ต�ลบ�งชนิดท่ีเป็น

นำ�้ต�ลแอลกอฮอล์ เช่น ซอร์บิทอล ไซลิทอล และแมนนิทอล 

ห�กบริโภคในปริม�ณม�กอ�จทำ�ให้ถ่�ยเหลว หรือท้องอืดได้ 

หรือทำ�ให้เกิดอ�ก�รท้องร่วง (osmotic diarrhea) ในเด็กเล็ก 

จึงไม่แนะนำ�ให้กิน
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 “ส�รให้คว�มหว�นทดแทนนำ้�ต�ล ใช้เพื่อให้

รสช�ติหว�นโดยไม่ต้องใช้นำ้�ต�ล เหม�ะสำ�หรับผู้ที่

จำ�เป็นต้องควบคุมปรมิ�ณนำ�้ต�ล เช่น ผูป่้วยเบ�หว�น  

ผู้ ท่ีต้องก�รควบคุมนำ้�หนัก โดยควรใช้ในปริมาณ 

ทีเ่หมาะสมตามความจำาเปน็เทา่นัน้ แต่ไม่ใชเ่พื่อการลดนำา้หนกั 

เพราะนอกจากไม่ช่วยแล้ว ยังอาจทำาให้อยากหวานมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม การบริโภคนำ้าตาลเทียมแทนนำ้าตาลเพียง 

อย่างเดียวนั้น อาจยังไม่สามารถลดระดับนำ้าตาลในเลือด  

ผู้ป่วยยังต้องลดการบริโภคอาหารคาร์ โบไฮเดรต 

จากอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้าว ขนมปัง และหากควบคุม 

นำ้าหนัก ควรกินหว�นให้น้อยลงหรือสั่งหว�นน้อย 

เป็นประจำ�ให้ติดเป็นนิสัย เพื่อสร้�งคว�มเคยชิน 

ในก�รรับรสของตนเอง”



กาแฟอ�างลดความอ�วน 
ที่โฆษณาขายในโลกออนไลน� 

สามารถลดความอ�วน
ได�จร�งหร�อไม� ?

Q : 

A : 
เช�่อถือไม�ได� 

กาแฟไม�สามารถ

ลดความอ�วนได� 

กาแฟ
ผลิตจากเมล็ดกาแฟ ซ�่งในกาแฟ
มีสารสำคัญ คือ กาแฟอีน
ไม�มีสรรพคุณในการลดความอ�วน

ลดน�ำหนักด�วยว�ธ�การ
ออกกำลังกาย และ ควบคุมอาหาร
ถือว�าเป�นว�ธ�ที่ดีที่สุดในการลดความอ�วน
อย�างปลอดภัย อย�าหลงเช�่อ…
ใช�ทางลัด อันตราย ได�ไม�คุ�มเสีย

L

เสี่ยง ต�อ ตนเอง ….
กาแฟที่จะได�ผลในการลดความอ�วน
เป�นกาแฟท่ีลักลอบใส�ยาแผนป�จจ�บัน

ท่ีลดความอยากอาหารลงไป
หากด่ืมในปร�มาณท่ีมากเกินไป
เป�นอันตรายต�อสุขภาพได� 

นอกจากนั้น การดื่มกาแฟ
ที่ใส�คร�มเทียม น�ำตาล นมข�นหวาน 

ซ�่งเป�นแหล�งพลังงานและไขมัน
อาจทำให�น�ำหนักเพิ่มข�้นได�
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Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้



 2.พันธุกรรม ก�รเจริญเติบโตของลูก มักจะอยู่ ในระดับ 

เปอร์เซ็นไทล์ เดียวกับขนาดร่างกายของพ่อและแม่ตามลักษณะ 
ท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 แต่มีบ้างท่ีลูกจะสูงกว่าพ่อแม่	 ข้ึนอยู่กับ 
ปัจจัยเสริมอ่ืน	 เช่น	 การได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอและครบถ้วนกว่า	 
รวมท้ังการนอนหลับพักผ่อนท่ีเพียงพอ	 และการออกกำาลังกาย 
ท่ีเหมาะสมด้วย

 1. อ�ยุ วัยท่ียังส�ม�รถมุ่งหวังเรื่องก�รเพิ่มส่วนสูงได้น้ัน 

ก็คือวัยเด็กถึงวัยรุ่น ความสูงจะเพ่ิมข้ึนหากเด็กได้รับสารอาหาร 
ท่ีถูกหลักโภชนาการในปริมาณท่ีเพียงพอ	 โดยเด็กชายจะเร่ิมสูง 
เม่ืออายุ	10-12	ปี	และความสูงจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนถึงอายุ	14	ปี	
และค่อยๆ	ลดลงจนถึงอายุ	18-20	ปี	จากน้ันจะหยุดสูง	สำาหรับเด็กหญิง
จะเร่ิมสูงเม่ืออายุ	9-10	ปี	ความสูงจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนถึงอายุ	12	ปี	 
และค่อยๆ	ลดลงจนถึงอายุ	16-18	 ปี	จากน้ันจะหยุดสูง	 ดังน้ัน	 ผู้ท่ีอยู่ 
ในวัยผู้ใหญ่	 การบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีแคลเซียมย่อมไม่ทำาให้ส่วนสูงเพิ่ม	 
แต่จะได้ประโยชน์ในแง่การสะสมแคลเซียมในเนื้อกระดูกเพื่อป้องกัน
ภาวะกระดูกพรุนแทน
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Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้

  

Q: นมอัดเม็ด เพิม่สว่นสงู “ปกติน้องสงูช้� รบัประท�น 

แค่ 1 กระปุกสูงขึน้ 2-3 ซ.ม.” “สูงได้แม้พอ่แม่เต้ีย”  

จริงหรือ ?

A: ไม่จริง เนื่องจ�กแคลเซียมในนมอัดเม็ดมีส่วนช่วย

ในกระบวนก�รสร�้งกระดูก แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่� 

บริโภคแคลเซียมเพียงพอแล้วจะทำ�ให้ร่�งก�ย 

สูงได้ ในทุกคนและทุกวัยอย่�งไม่มีเงื่อนไข  

เพร�ะคว�มสูงขึ้นกับหล�ยปัจจัย เช่น

 3.  ก�รท่ีร่�งก�ยเจริญเติบโตสูงใหญ่ได้ นอกจ�กแคลเซียมแล้ว  

ยังขึ้นอยู่กับส�รอ�ห�รโปรตีน เกลือแร่ และวิต�มินอีกหล�ยตัว 
หากขาดสารอาหารตัวใดตัวหน่ึงท่ีกล่าวข้างต้น	 ส่งผลให้ไม่สูงเท่าท่ี
พันธุกรรมให้มา

 4.  ก�รออกกำ�ลังก�ย แม้ไม่มีผลทำ�ให้กระดูกย�วขึ้น แต่ทำ�ให้

กระดูกกว้�งขึ้น และมีคว�มหน�แน่นเพิ่มขึ้น หากกระดูกแข็งแรง	
สมบูรณ์	 ก็จะมีผลให้ร่างกายสูงใหญ่ตามที่ควรจะเป็น	 ไม่เล็กหรือ 
เตี้ยแคระแกร็นได้	



ย�



ยากอนนอน

กินกอนเขานอน

(กอนเวลานอนหลักของวัน

15 – 30 นาที)

หลักการบริโภคยา

อยางเหมาะสม….ถูกเวลา

ยากอนอาหาร

กินกอนรับประทานอาหาร 

30 นาที ตอนที่ทองวาง

ยาหลังอาหารทันที

ควรกินหลังอาหารทันที

ยาพรอมอาหาร

ใหกินยาพรอมอาหารคำแรก

หรือหลังจากรับประทานอาหาร

ไปแลวครึ่งหนึ่ง

ยาที่ ใหกินติดตอกันทุกวันจนยาหมด 

ตองกินตอเน�องจนยาหมด 

เพ�อใหไดผลการรักษาที่ดีที่สุด

ยาที่ ใหเคี้ยวใหละเอียดกอนกลืน

เพ�อใหการดูดซึมยามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยานี้ควรด�มน้ำมาก ๆ 

เพ�อใหยาออกฤทธิ์ ไดดีขึ้นและ

ลดโอกาสที่จะเกิดผลขางเคียงจากยา

ยานี้กินแลวอาจจะงวงนอน 

ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือ

ทำงานกับเคร�องจักรกล

ขอควรรู

 

กอนกินยาทุกครั้งควรอานฉลาก

ใหละเอียดและปฏิบัติตาม

อยางเครงครัดเพ�อความปลอดภัย 

และประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยา

ยาหลังอาหาร

กินหลัง

รับประทานอาหารเสร็จ 

15 – 30 นาที

นอกจากกินยาถูกเวลาแลว

ที่สำคัญตองกินให

“ถูกโรค ถูกคน” ดวย 

Ice cream

www.oryor.com
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ดังนั้นต�อง
- ไม�ใช�พร่ำเพร�่อ 
- ไม�ใช�กับโรคจากไวรัส 
 เช�น หวัด ท�องร�วง
- ไม�หยุดยาก�อนกำหนด
- ไม�กินยาชุด
- ไม�แบ�งยาให�ผู�อื่น

ช่ังใจช่ังใจช่ังใจ
ก�อนใช�ยาปฏิช�วนะก�อนใช�ยาปฏิช�วนะก�อนใช�ยาปฏิช�วนะ

ใช�ถูกเป�น

มิตร
ใช�ผิดเป�นภัย

ใช�เมื่อติดเช�้อแบคทีเร�ย
เช�น ปอดบวม โรคบิด

อย�าเข�าใจผิดว�าเป�น
“ยาแก�อักเสบ”

ÃÙéäÇé...ãªéà»ç¹...
¼ÅÔµÀÑ³±ìÊØ¢ÀÒ¾ 

à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
µèÍÊØ¢ÀÒ¾

Ice creamรสสตรอเบอรรี
ไอศกรีม 
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อรอยจัง
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ใช�ยาปฏิช�วนะ

พร่ำเพร�่อตกเป�นเหยื่อ 

ยาปฏิช�วนะ คือ

ยาต�านเช�้อแบคทีเร�ย
ว�กฤตเช�้อดื้อยา 

คนไทยตายจาก

เช�้อดื้อยา 1 คน
ทุก 15 นาที

กินยาปฏิช�วนะโดยไม�จำเป�น 
เช�น เจ็บคอ ท�องเสีย 

ร�านยา คลินิก โรงพยาบาล
จ�ายยาปฏิช�วนะ
เกินความจำเป�น

เช�้อดื้อยา คือ 
แบคทีเร�ยที่กลายพันธุ�
จนทนต�อยาปฏิช�วนะ 

ไม�มียาปฏิช�วนะให�เลือกใช�

อาจเสียช�ว�ต
เมื่อติดเช�้อดื้อยา

สาเหตุเช�้อดื้อยา

“เช�้อดื้อยา”“เช�้อดื้อยา”

กินพร่ำเพร�่อ เช�้อดื้อยา

Ice cream
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โรค หายเองได�2 

หวัด ไอ เจ็บคอ 
- ไม�ต�องกินยาปฏิช�วนะ
 เพราะเป�นโรคที่เกิดจากเช�้อไวรัส 
- หายเองได�ด�วยภูมิคุ�มกันโรค 
 โดยการพักผ�อนให�เพียงพอ

ท�องร�วง
ไม�ต�องกินยาปฏิช�วนะ 
ส�วนใหญ�ไม�ได�เกิดจากเช�้อแบคทีเร�ย 
กินผงน�ำตาลเกลือแร� (ORS) 
หากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย�

…กินยาปฏิช�วนะไป
 ไร�ประโยชน�…

Ice cream

www.oryor.com
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เช็กให

ชัวร

หวัดเจ็บคอหวัดเจ็บคอหวัดเจ็บคอ

แบคทีเรีย เชื้อไวรัสแบคทีเรีย เชื้อไวรัสแบคทีเรีย เชื้อไวรัส

แบบไหนติดเชื้อ

อาการที่เกิดจากเชื้อ

ไวรัส  

ไอ
คัดจมูก

น้ำมูกไหล

อาการ

ระคายคอ

หรือเจ็บคอ

ตอมทอนซิล

บวมแดง

เสียงแหบ

หากมีอาการเหลานี้

ควรพักผอนใหเพียงพอ

กลั้วคอดวยน้ำเกลือ

ด�มน้ำมาก ๆ กินยารักษาตามอาการ

ยาปฏิชีวนะใชถูกเปนมิตร ใชผิดเปนภัย 

อยาใช ยาปฏิชีวนะ...กับหวัดเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Ice cream

www.oryor.com
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เช็กให

ชัวร

หวัดเจ็บคอหวัดเจ็บคอหวัดเจ็บคอ

แบคทีเรีย เชื้อไวรัสแบคทีเรีย เชื้อไวรัสแบคทีเรีย เชื้อไวรัส

แบบไหนติดเชื้อ

อาการที่เกิดจากเชื้อ

ไวรัส  

ไอ
คัดจมูก

น้ำมูกไหล

อาการ

ระคายคอ

หรือเจ็บคอ

ตอมทอนซิล

บวมแดง

เสียงแหบ

หากมีอาการเหลานี้

ควรพักผอนใหเพียงพอ

กลั้วคอดวยน้ำเกลือ

ด�มน้ำมาก ๆ กินยารักษาตามอาการ

ยาปฏิชีวนะใชถูกเปนมิตร ใชผิดเปนภัย 

อยาใช ยาปฏิชีวนะ...กับหวัดเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Ice cream

www.oryor.com

เช็กให

ชัวร

หวัดเจ็บคอหวัดเจ็บคอหวัดเจ็บคอ

แบคทีเรีย เชื้อไวรัสแบคทีเรีย เชื้อไวรัสแบคทีเรีย เชื้อไวรัส

แบบไหนติดเชื้อ

ควรปรึกษาเภสัชกร 

หรือพบแพทยเพ�อวินิจฉัยวา

ควรใชยาปฏิชีวนะหรือไม

อาการที่เกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย

xx

มักไมมี

น้ำมูก

มักไมมี

อาการไอ

มีฝาสีเทาที่ลิ้น

เปนบริเวณ

กวาง 

ตอมทอนซิล

บวมแดง มีฝาขาว

หรือมีจุดหนอง

ยาปฏิชีวนะใชถูกเปนมิตร ใชผิดเปนภัย 

อยาใช ยาปฏิชีวนะ...กับหวัดเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัส

ตอมน้ำเหลือง

ใตขากรรไกรโต

และกดเจ็บ

Ice cream

www.oryor.com

59



เร�องจริงตองเลา

ภัยแฝงในยาแผนโบราณ

มักพบการ ลักลอบนำยาสเตียรอยด ผสมในยาแผนโบราณ

ในรูปแบบ ยาผง ยาลูกกลอน  หรือ แคปซูล 

ยาสเตียรอยด
แมรักษาอาการไดดี และทำใหรูสึกดีขึ้นในทันที

แตมีผลขางเคียงที่เปนอันตรายมากกวา 

เปนยาที่ตองสั่งจายโดยแพทยเทานั้น 

รานขายยาไมสามารถจำหน�ายไดเอง

ยกเวนมี ใบสั่งยาจากแพทย

อันตราย

กดภูมิคุมกัน

ของรางกาย

ทำใหติดเชื้อไดงาย

ทำใหกระเพาะอาหารทะลุ

หรือมีเลือดออก

บดบังอาการของโรคที่เปน

ทำใหตรวจพบเม�ออาการรุนแรง

ทำใหหัวใจเตนผิดจังหวะ

หรือหยุดเตน หรือลมเหลว

ทำใหกระดูกผุ 

ความดันโลหิตสูง

ปวดหลัง บวมน้ำ

Ice cream

www.oryor.com

ยาแผนโบราณ
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เร�องจริงตองเลา

ภัยแฝงในยาแผนโบราณ

มักพบการ ลักลอบนำยาสเตียรอยด ผสมในยาแผนโบราณ

ในรูปแบบ ยาผง ยาลูกกลอน  หรือ แคปซูล 

ยาสเตียรอยด
แมรักษาอาการไดดี และทำใหรูสึกดีขึ้นในทันที

แตมีผลขางเคียงที่เปนอันตรายมากกวา 

เปนยาที่ตองสั่งจายโดยแพทยเทานั้น 

รานขายยาไมสามารถจำหน�ายไดเอง

ยกเวนมี ใบสั่งยาจากแพทย

อันตราย

กดภูมิคุมกัน

ของรางกาย

ทำใหติดเชื้อไดงาย

ทำใหกระเพาะอาหารทะลุ

หรือมีเลือดออก

บดบังอาการของโรคที่เปน

ทำใหตรวจพบเม�ออาการรุนแรง

ทำใหหัวใจเตนผิดจังหวะ

หรือหยุดเตน หรือลมเหลว

ทำใหกระดูกผุ 

ความดันโลหิตสูง

ปวดหลัง บวมน้ำ

Ice cream

www.oryor.com

ยาแผนโบราณ

ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง 

เร�องจริงตองเลา

ภัยแฝงในยาแผนโบราณ

มักพบการ ลักลอบนำยาสเตียรอยด ผสมในยาแผนโบราณ

ในรูปแบบ ยาผง ยาลูกกลอน  หรือ แคปซูล 

ยาที่ ไมมีเลขทะเบียนตำรับยา

จากรานชำ รถเร  

วัด ตลาดนัด อินเทอรเน็ต

ยาตามคำโฆษณาชวนเช�อ

วายานั้นสามารถรักษาโรคได

ครอบจักรวาล

ไมซื้อ

!! 

ไมซื้อ

!! 

ไมซื้อ

!! 

x

รักษาขอเส�อม 

เบาหวาน 

ลดความดัน 

Ice cream

www.oryor.com

ยาแผนโบราณ
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ยาชุด ยาชุด ยาชุด เร�องจริงเร�องจริง

คือ ยาหลาย ๆ ชนิดที่บรรจุรวมไว

ในซองเดียวกัน โดยมีเจตนาเพ�อใชรักษา

อาการของโรคใดโรคหนึ่ง 

ยาชุด   

ยาชุด   

มักมียากลุมยาสเตียรอยดเปนสวนประกอบหลัก

มีตัวยาซ้ำซอนกัน ทำใหไดรับยาเกินขนาด 

มียาหมดอายุ เส�อมคุณภาพ ปะปน

มียาตานฤทธิ์กัน รักษาไมไดผล

มียาเสริมฤทธิ์กัน ทำใหเกิดอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น

มียาปฏิชีวนะที่ ไมถูกกับโรค ไมถูกขนาด

อันตราย

เสี่ยง

ที่ตองบอก

1.  เลือดออกในกระเพาะอาหาร หากยาชุด

 มียาสเตียรอยด หรือยาตานอักเสบ

 ที่ ไม ใชสเตียรอยด (ยากลุมเอ็นเสด : NSAIDs)

 กินติดตอกันเปนเวลานาน อาจกระเพาะทะลุ   

2.  ดื้อยา หากยาชุดมียาปฏิชีวนะ กินไมครบตาม

 ระยะเวลาที่ควรไดรับ ทำใหเชื้อโรคดื้อยา และ

 การรักษาครั้งตอไปไมไดผล

3.  แพยาเฉียบพลัน อาจเกิดอาการแพยารุนแรง 

 และเสียชีวิต 

Ice cream

www.oryor.com

ยาที่ ไมควรซื้อ

ในรานคาทั่วไป

ยาปฏิชีวนะ

เชน อะม็อกซี่ซิลลิน 

ยาสามัญประจำบานยาสามัญประจำบาน

ยาเม็ดพาราเซตามอล ยาแกทองเสีย

ผงน้ำตาลเกลือแร 

(ซองละ

ไมเกิน 10 แผน)

ยาผงฟูแกทองอืด

(บรรจุซอง

ไมเกิน 4.3 กรัม)

ยาธาตุน้ำแดง

 (ขวดละ 180,

240,450 มล.)

ยาเม็ดแกแพ ลดน้ำมูก 

คลอรเฟนิรามีน 

ยาหยุดถาย 
ยาหยอดตา 

ยา

คุมกำเนิด

ยาชุด

และยาอ�น ๆ

ที่ ไม ใชยา

สามัญประจำบาน

ยาเม็ดวิตามินซี

100 มก.

(บรรจุ 4,10 เม็ด)

ยาแกไอน้ำดำ

(60 มล.)

ยาเม็ดไดเมนไฮดริเนท

(ขนาด 325,

500 มก.

แผงละ

4,10 เม็ด) (1ซอง สำหรับ 250 มล.)

พลาสเตอร

บรรเทาปวด
พลาสเตอร

บรรเทาปวด

ยาผงฟู

แกทองอืด

ยาผงฟู

แกทองอืด

ยาเม็ดวิตามินซี

(ขนาด 2 มก. 

แผงละ 4,10 เม็ด)

ยา

ธาตุน้ำแดง

ยาแกไอน้ำดำ

ยาเม็ด

ไดเมนไฮดริเนท

(แผงละ

2 เม็ด)
ยาเม็ด

ไดเมนไฮดริเนท

วิธีสังเกต ฉลากยาจะมีคำวา

เปนยาที่ซื้อไดตามรานคาทั่วไป

เชน ไอบูโพรเฟน

ยาแกปวด

ยาสามัญประจำบาน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

ตัวอยาง  

Ice cream

www.oryor.com

ยาแกทองเสีย

ผงน้ำตาลเกลือแร 
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ยาชุด ยาชุด ยาชุด เร�องจริงเร�องจริง

คือ ยาหลาย ๆ ชนิดที่บรรจุรวมไว

ในซองเดียวกัน โดยมีเจตนาเพ�อใชรักษา

อาการของโรคใดโรคหนึ่ง 

ยาชุด   

ยาชุด   

มักมียากลุมยาสเตียรอยดเปนสวนประกอบหลัก

มีตัวยาซ้ำซอนกัน ทำใหไดรับยาเกินขนาด 

มียาหมดอายุ เส�อมคุณภาพ ปะปน

มียาตานฤทธิ์กัน รักษาไมไดผล

มียาเสริมฤทธิ์กัน ทำใหเกิดอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น

มียาปฏิชีวนะที่ ไมถูกกับโรค ไมถูกขนาด

อันตราย

เสี่ยง

ที่ตองบอก

1.  เลือดออกในกระเพาะอาหาร หากยาชุด

 มียาสเตียรอยด หรือยาตานอักเสบ

 ที่ ไม ใชสเตียรอยด (ยากลุมเอ็นเสด : NSAIDs)

 กินติดตอกันเปนเวลานาน อาจกระเพาะทะลุ   

2.  ดื้อยา หากยาชุดมียาปฏิชีวนะ กินไมครบตาม

 ระยะเวลาที่ควรไดรับ ทำใหเชื้อโรคดื้อยา และ

 การรักษาครั้งตอไปไมไดผล

3.  แพยาเฉียบพลัน อาจเกิดอาการแพยารุนแรง 

 และเสียชีวิต 

Ice cream

www.oryor.com

ยาที่ ไมควรซื้อ

ในรานคาทั่วไป

ยาปฏิชีวนะ

เชน อะม็อกซี่ซิลลิน 

ยาสามัญประจำบานยาสามัญประจำบาน

ยาเม็ดพาราเซตามอล ยาแกทองเสีย

ผงน้ำตาลเกลือแร 

(ซองละ

ไมเกิน 10 แผน)

ยาผงฟูแกทองอืด

(บรรจุซอง

ไมเกิน 4.3 กรัม)

ยาธาตุน้ำแดง

 (ขวดละ 180,

240,450 มล.)

ยาเม็ดแกแพ ลดน้ำมูก 

คลอรเฟนิรามีน 

ยาหยุดถาย 
ยาหยอดตา 

ยา

คุมกำเนิด

ยาชุด

และยาอ�น ๆ

ที่ ไม ใชยา

สามัญประจำบาน

ยาเม็ดวิตามินซี

100 มก.

(บรรจุ 4,10 เม็ด)

ยาแกไอน้ำดำ

(60 มล.)

ยาเม็ดไดเมนไฮดริเนท

(ขนาด 325,

500 มก.

แผงละ

4,10 เม็ด) (1ซอง สำหรับ 250 มล.)

พลาสเตอร

บรรเทาปวด
พลาสเตอร

บรรเทาปวด

ยาผงฟู

แกทองอืด

ยาผงฟู

แกทองอืด

ยาเม็ดวิตามินซี

(ขนาด 2 มก. 

แผงละ 4,10 เม็ด)

ยา

ธาตุน้ำแดง

ยาแกไอน้ำดำ

ยาเม็ด

ไดเมนไฮดริเนท

(แผงละ

2 เม็ด)
ยาเม็ด

ไดเมนไฮดริเนท

วิธีสังเกต ฉลากยาจะมีคำวา

เปนยาที่ซื้อไดตามรานคาทั่วไป

เชน ไอบูโพรเฟน

ยาแกปวด

ยาสามัญประจำบาน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

คลอรเฟนิรามีน

ตัวอยาง  

Ice cream

www.oryor.com

ยาแกทองเสีย

ผงน้ำตาลเกลือแร 
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ยาเสื่อมสภาพ
 สังเกตอย�างไร

รูปแบบยา ลักษณะยาเสื่อมสภาพ

ยาข�้ผึ้ง
ยาคร�ม

ยาเม็ด
เคลือบ
ยาน�ำ
แขวนตะกอน
ยาน�ำใสหร�อ
ยาน�ำเช�่อม

ยาแคปซูล

ยาผง

จะเกิดการแยกชั้น สี เนื้อสัมผัส และ
ความหนืดเปลี่ยนไป มีกลิ่นผิดปกติ

เม็ดยาจะแตกหัก กะเทาะ บวม
มีรอยด�าง  สีเปลี่ยน
มีรอยร�าว รอยด�างที่เม็ดยา สารที่เคลือบ
เหนียวข�้น เม็ดยาติดกันเป�นก�อน สีเปลี่ยน
สีเข�มข�้น ยาตกตะกอน เมื่อเขย�าแล�ว
ไม�สามารถรวมเป�นเนื้อเดียวกันได�

ยาเม็ด
ไม�เคลือบ

ขุ�น มีตะกอน เกิดฟองก�าซ 
สี กลิ่น และรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม

มีลักษณะบวม พองออก หร�อติดกัน
ผงยาในแคปซูลเปลี่ยนสี

เกาะกันเป�นก�อนแข็งหร�อเปลี่ยนสี

สังเกตลักษณะยา
ก�อนใช�

อ�านฉลาก
ดูวันหมดอายุ

หากไม�แน�ใจให�ทิ้ง
หร�อปร�กษาเภสัชกร

Ice cream
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ยาเสื่อมสภาพ
 สังเกตอย�างไร

รูปแบบยา ลักษณะยาเสื่อมสภาพ

ยาข�้ผึ้ง
ยาคร�ม

ยาเม็ด
เคลือบ
ยาน�ำ
แขวนตะกอน
ยาน�ำใสหร�อ
ยาน�ำเช�่อม

ยาแคปซูล

ยาผง

จะเกิดการแยกชั้น สี เนื้อสัมผัส และ
ความหนืดเปลี่ยนไป มีกลิ่นผิดปกติ

เม็ดยาจะแตกหัก กะเทาะ บวม
มีรอยด�าง  สีเปลี่ยน
มีรอยร�าว รอยด�างที่เม็ดยา สารที่เคลือบ
เหนียวข�้น เม็ดยาติดกันเป�นก�อน สีเปลี่ยน
สีเข�มข�้น ยาตกตะกอน เมื่อเขย�าแล�ว
ไม�สามารถรวมเป�นเนื้อเดียวกันได�

ยาเม็ด
ไม�เคลือบ

ขุ�น มีตะกอน เกิดฟองก�าซ 
สี กลิ่น และรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม

มีลักษณะบวม พองออก หร�อติดกัน
ผงยาในแคปซูลเปลี่ยนสี

เกาะกันเป�นก�อนแข็งหร�อเปลี่ยนสี

สังเกตลักษณะยา
ก�อนใช�

อ�านฉลาก
ดูวันหมดอายุ

หากไม�แน�ใจให�ทิ้ง
หร�อปร�กษาเภสัชกร

Ice cream

www.oryor.com
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 ข�อแนะนำ 

การเก็บรักษายา
ให�คงคุณภาพ

เก็บยาในที่แห�ง
ในภาชนะที่ป�ดสนิท

โดยทั่วไปแล�วยาไม�จำเป�น
ต�องเก็บในตู�เย็นยกเว�นยาบางชนิด

ยาท่ีระบุให�เก็บในตู�เย็น ต�องเก็บในช�องเย็นธรรมดา
อย�าเก็บในช�องแช�แข็ง 

ไม�เก็บยา
ในห�องน�ำ

ในที่มีความร�อน แสงแดดส�องถึง
ในรถ หลังตู�เย็นและ

เคร�่องใช�ไฟฟ�าอื่นๆ ที่มีความร�อน

เก็บยาตามข�อแนะนำ
ที่ระบุบนฉลากยา 

ไม�แกะยาออกจากแผงล�วงหน�า
เพราะยาอาจเสื่อมสภาพ

1

2

3

4
5

x

Ice cream

www.oryor.com

ยา ยา

ยา
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A:  คือ ย�ต้�นอักเสบชนดิไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal  

Anti-inflammatory drugs) เรียกสั้น ๆ ว่� "เอ็นเสด  

(NSAIDs)" มักถูกเรียกว่� “ย�แก้ปวดข้อ” หรือ  

“ย�แก้ข้ออักเสบ”     

Q:  ย�กลุม่เอ็นเสด (NSAIDs) คือย�อะไร ?

	 	ยากลุ่มน้ีไมไ่ดใ้ชเ้พยีงเพือ่บรรเทาอาการขอ้อกัเสบเทา่นัน้	แตย่งัใช้กับ 
การอักเสบกรณีอื่น	 เช่น	 เอ็นอักเสบ	การอักเสบของเยื่อหุ้มปอดและ
เยื่อหุ้มหัวใจ	 บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันในกรณีปวดประจำาเดือน	 
ปวดภายหลังการถอนฟัน	ปวดบาดแผลผ่าตัด	นอกจากนี้	หลายชนิด 
มีฤทธิ์ลดไข้ได้ด้วย	 เช่น	 แอสไพริน	 ไอบูโพรเฟน	 การใช้ยาเอ็นเสด	
(NSAIDs)	 มีผลไม่พึงประสงค์ตามมามาก	 เช่น	 เกิดแผลในกระเพาะ
อาหารและลำาไส้	 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดไหลได้ง่าย	 โดยเฉพาะ 
เกิดผลเสียต่อไต	 เมื่อใช้เป็นเวลานาน	 ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ	 
ภาวะไตวาย	จนต้องเข้าสู่การฟอกไตในท่ีสุด	ดังน้ันการใช้ยากลุ่มดังกล่าว	

	 	จึงควรใช้เพื่อลดอาการปวดเท่าที่จำาเป็น	ไม่ควรนำาไปใช้เพื่อการลดไข้
ทัว่ไป	เน่ืองจากมยีาอืน่ทีใ่หผ้ลดีในการลดไข	้และควรใช้ตามคำาแนะนำา 
ของแพทย์และเภสัชกร

Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้
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Q: ย�กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ส�ม�รถห�ซื้อ

  ม�ใช้ด้วยตัวเองได้ไหม ? 

A:   ย�กลุ่มเอ็นเสด เป็นย�อันตร�ยท่ีต้องสั่งจ่�ยโดยแพทย์

หรือเภสัชกร ควรใช้เฉพ�ะเม่ือมีอ�ก�รปวดเท่�น้ัน  

เม่ือไม่มีอาการปวดควรหยุดใช้	 และไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นประจำาเกิน	 
2	 สัปดาห์	 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ	 ผู้ที่มีการทำางานของไตบกพร่อง	 
เพราะเพิ่มความเสี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา	

Q:  ห้�มกินย�กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ร่วมกัน 

  จริงหรือไม่ ?

A:   เป็นคว�มจริง เนื่องจ�ก ย�กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มีฤทธิ์

  ในก�รลดอ�ก�รปวด บวม แดง ได้กจ็รงิ แต่กมี็ผลกระทบต่อ 

ระบบอื่นๆ ของร่�งก�ยด้วย	เช่น	กัดกระเพาะอาหาร	เพ่ิมความดันโลหิต	 
มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต	 เกิดผลเสียต่อไต	 การใช้ร่วมกันจะยิ่งทำาให้ 
ได้รับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น	

Q:  ย�เม็ดคุมกำ�เนิดรักษ�สิวได้จริงหรือ ?

A:   สิวเกิดได้จ�กหล�ยส�เหตุ  เช่น จ�กเชื้อแบคทีเรีย  จ�กก�ร

กนิย�บ�งชนดิ  คว�มเครยีด  ระดับฮอรโ์มนท่ีเปลีย่นแปลง  

หรือก�รใช้เครื่องสำ�อ�งท่ีมีส่วนผสมของนำ้�มันม�กเกินไป  
สำาหรับยาเม็ดคุมกำาเนิดจะรักษาสิวได้ในกรณีที่สาเหตุของการเกิดสิว 
มาจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนเพศ	 ซึ่งอาการข้างเคียงหรือ 
ข้อควรระวังจากการใช้ยาเม็ดคุมกำาเนิดเพื่อรักษาสิวนั้นไม่แตกต่างจาก
การใช้ยาเม็ดคุมกำาเนิดเพื่อการคุมกำาเนิดตามปกติ		
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Q:  กนิย�คุมกำ�เนดิ เพื่อใหผ้วิพรรณสวย ใส และ

ข�วขึ้น ควรทำ�หรือไม่ ?

A:   เป็นสิง่ที่ ไมค่วรกระทำ� อ�จไม่สง่ผลให้หน้�ข�วใส ผลข�้งเคยีง 

ท่ี ได้รบัอ�จกลับทำ�ให้ผวิหน้�คล้ำ�หรอืเป็นฝ�้ได้ 	เพราะฮอรโ์มน

จะไปกระตุน้การทำางานของเมด็ส	ี	หากกนิอยา่งตอ่เนือ่งโดยไมม่กีารปรกึษา

แพทยห์รอืเภสัชกร	มโีอกาสเสีย่งถงึขัน้เปน็มะเรง็เตา้นม	หลอดเลอืดอดุตนั

หรือความดันโลหิตสูงได้		

Q: ย�คุมฉุกเฉิน ถ้�รักกันจริง ควรใช้ทุกครั้ง

 ที่มีเพศสัมพันธ์ จริงหรือ ? 

A:   ย�คุมฉุกเฉิน หรือ ย�คุมกำ�เนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ (Emergency 

Contraception  หรอื Morning After Pill)  ไมแ่นะนำ�ให้ใช้ 

เป็นวิธีหลักในก�รคุมกำ�เนิด สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 

ประมาณ	 75-89	 %	 เท่าน้ัน	 และไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทาง 

เพศสัมพันธ์ได้	 ห้ามใช้เกินกว่า	 2	 ครั้งต่อเดือน	 หากใช้ติดต่อกันเป็นระยะ 

เวลานานอาจเป็นอันตรายทำาให้เกิดความเส่ียงในการเป็นมะเร็งปากมดลูก	 

หรือมะเร็งเต้านม	และอาจเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้	
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Q:  ก�รฉีดโบท็อกซ์ มีอันตร�ยหรือไม่ อย่�งไร ?

A:   ถ้�ฉีดโบท็อกซ์กับหมอเถื่อน หรือฉีดในที่ท่ี ไม่ ใช่สถ�น 

พย�บ�ล เสีย่งต่อก�รเกดิอันตร�ยท้ังสิน้ ซึง่อาจมผีลขา้งเคยีง 

เกิดอาการกล้ามเน้ืออ่อนแรงบริเวณท่ีฉีด	อาจทำาให้หนังตาตกแสดงอารมณ์

	 	ทางใบหน้าไม่ได้	 ไม่เพียงเท่าน้ียังเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุ	 แถมยัง 

เสี่ยงอันตรายอีกด้วย  

Q: ก�รฉีดส�รกลูต�ไธโอน เพื่อช่วยให้ผิวข�ว

มีอันตร�ยหรือไม่ ?

A:   ย�ฉีดกลูต�ไธโอน ไม่ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผิวข�ว 

สรรพคุณของย� คือใช้รกัษ�ผูป่้วยจำ�พวกโรคพ�รก์นิสนั 

อัลไซเมอร์ แต่มีก�รนำ�เอ�ผลข้�งเคียงท่ีทำ�ให้เม็ดสีผิว 

เปล่ียนเป็นชมพขู�ว จงึมีก�รลกัลอบนำ�ม�ฉดีเพื่อคว�มง�ม  

แต่เป็นผลชั่วคราวเท่านั้น	หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำาให้เม็ดสีผิว

	 	และเม็ดสีที่จอประสาทตาลดลง	 ทำาให้แพ้แสงง่าย	 เสี่ยงต่อการเป็น 

โรคมะเร็งผิวหนัง	เสี่ยงต่อการมองเห็น	อาจถึงขั้นตาบอดได้
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Q:  ส�ม�รถใช้สมุนไพรหรอือ�ห�รเสรมิทดแทน

ย�แผนปัจจุบันได้หรือไม่ ? 

A:   ปัจจบัุนน้ียังไม่มีสมนุไพร และ อ�ห�รเสรมิชนิดใดท่ีมีขอ้มูล

ท่ีน่�เช่ือถือว่�มีประสิทธิผลเทียบเท่�กับย�ลดคว�มดัน 

เบ�หว�น ลดไขมันในเลอืด ชะลอไตเสื่อม หรอืย�ต้�นซึมเศร�้  

มผีูป้ว่ยบางสว่นทีเ่ขา้ใจผดิว่าสามารถใชส้มนุไพร	หรอื	อาหารเสริมทดแทน 

ยาแผนปัจจุบันได้	 ดังนั้น	ห้ามผู้ป่วยใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมแทน 

ยาแผนปจัจบุนัในโรคเรือ้รงั	ปอ้งกนัปญัหาสมนุไพรหรอือาหารเสริมตกีบั

ยาทีไ่ดร้บัหรอืโรคทีผู่ป้ว่ยเปน็	เชน่	สมนุไพรบางชนดิทำาใหไ้ตวายเฉยีบพลนั		 

และหากมีการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริม	 เช่น	 หนานเฉาเหว่ย	 หรือ

ป่าเฮ่วหมอง	 เถาวัลย์เปรียง	 ชาชงหญ้าหนวดแมว	 ควรแจ้งแพทย์	 และ

เภสัชกรด้วย	

70

อ�ห�รเสรมิ

Q: ผู้ป่วยโรคเร้ือรังห�กกินย�เป็นประจำ� ทำ�ให้เกิด 

พิษต่อตับและไตหรือไม่ ?

A:  คว�มเชื่อนี้ ไม่ถูกต้อง เนื่องจ�กย�ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ�ให้เกิด 

พิษต่อตับหรือไต	 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังการไม่กินยาลดความดัน	 

เบาหวาน	และยาลดไขมนัในเลอืดเปน็ประจำา	จะทำาใหไ้ตวายเรว็ขึน้	ทัง้นี้

ต้องใช้ยาตามแพทย์สั่งและมาพบแพทย์เป็นประจำา	 ไม่ซื้อยา	 สมุนไพร	

หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้เองโดยไม่จำาเป็น



เคร�องสำอาง

และวัตถุอันตราย

ที่ ใชในบานเรือน



 เลือกซื้อที่มีความเขมขน

 ของแอลกอฮอลไมต่ำกวา 70% v/v

 

 ผลิตภัณฑเจลแอลกอฮอล  

ซื้อ ปลอดภัย

ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจง

เลขที่ใบรับจดแจง xx-x-xxxxxxx

เลขที่ใบรับจดแจง xx-x-xxxxxxxxxx

1

2

3

4

ขั้นตอน ซื้อ ใชขั้นตอน ซื้อ ใช4 4 
.................................
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เจลแอลกอฮอล

บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

หามเก็บที่อุณหภูมิเกิน 40 °C

(ปองกันการระเหยของแอลกอฮอล 

ชวยใหเจลมีความคงตัว ไมแยกชั้น) 

เจลแอลกอฮอล 

เปนเคร�องสำอาง จึงตองมี 

“เลขที่ใบรับจดแจง” 

10 หลัก หรือ 13 หลัก

 มีฉลากชัดเจน 

 (แสดงฉลากภาษาไทย ระบุช�อ สวนผสม วิธีใช ช�อ

 และที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนำเขา เดือนปที่ผลิต

 คำเตือน ฯลฯ)

เจลแอลกอฮอล แพรว
เคร�องสำอางที่มีสวนผสม

ของแอลกอฮอล 

เพ�อสุขอนามัย สำหรับมือ

สวนผสม  
Alcohol Denat., Water, ..........

วิธีใช ใชทำความสะอาดมือ 
โดยถูใหทั่วมือ ไมนอยกวา 
20 วินาที แลวทิ้งไวใหแหง 

ผลิตโดย บริษัทแพรว จำกัด 
200 ซ.ตลาดศรี ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ปริมาณสุทธิ 400 กรัม 
ครั้งที่ผลิต  f 200444

เดือนปที่ผลิต 06/2564
เดือนปที่หมดอายุ 06/2566

คำเตือน หามเก็บที่อุณหภูมิเกิน 40oC 
…………………………………………
………………………………………..

เลขที่ใบรับจดแจง xx-x-xxxxxxxxxx

v/v
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 เลือกซื้อที่มีความเขมขน

 ของแอลกอฮอลไมต่ำกวา 70% v/v

 

 ผลิตภัณฑเจลแอลกอฮอล  

ซื้อ ปลอดภัย

ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจง

เลขที่ใบรับจดแจง xx-x-xxxxxxx

เลขที่ใบรับจดแจง xx-x-xxxxxxxxxx

1

2

3

4

ขั้นตอน ซื้อ ใชขั้นตอน ซื้อ ใช4 4 
.................................

Ice cream

www.oryor.com

เจลแอลกอฮอล

บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

หามเก็บที่อุณหภูมิเกิน 40 °C

(ปองกันการระเหยของแอลกอฮอล 

ชวยใหเจลมีความคงตัว ไมแยกชั้น) 

เจลแอลกอฮอล 

เปนเคร�องสำอาง จึงตองมี 

“เลขที่ใบรับจดแจง” 

10 หลัก หรือ 13 หลัก

 มีฉลากชัดเจน 

 (แสดงฉลากภาษาไทย ระบุช�อ สวนผสม วิธีใช ช�อ

 และที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนำเขา เดือนปที่ผลิต

 คำเตือน ฯลฯ)

เจลแอลกอฮอล แพรว
เคร�องสำอางที่มีสวนผสม

ของแอลกอฮอล 

เพ�อสุขอนามัย สำหรับมือ

สวนผสม  
Alcohol Denat., Water, ..........

วิธีใช ใชทำความสะอาดมือ 
โดยถูใหทั่วมือ ไมนอยกวา 
20 วินาที แลวทิ้งไวใหแหง 

ผลิตโดย บริษัทแพรว จำกัด 
200 ซ.ตลาดศรี ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ปริมาณสุทธิ 400 กรัม 
ครั้งที่ผลิต  f 200444

เดือนปที่ผลิต 06/2564
เดือนปที่หมดอายุ 06/2566

คำเตือน หามเก็บที่อุณหภูมิเกิน 40oC 
…………………………………………
………………………………………..

เลขที่ใบรับจดแจง xx-x-xxxxxxxxxx

v/v

 ผลิตภัณฑเจลแอลกอฮอล  

ใช ถูกตอง   

หากใชครั้งแรกควร

ทดสอบการแพกอน

(ถามีผ�นแดง อาการปวดแสบ

ปวดรอน บวม ตองหยุดใชทันที)

หากใชในเด็กเล็กควรมีผูใหญ

ดูแลอยางใกลชิดและเก็บใหพน

มือเด็ก

เทเจลแอลกอฮอล 3-5 มล. 

ลงในฝามือ ลูบใหทั่วฝามือ หลังมือ และนิ้วมือ

ทิ้งไว 20- 30 วินาที

จนแอลกอฮอลระเหยแหง

ขั้นตอน ซื้อ ใชขั้นตอน ซื้อ ใช4 4 

1

2

3

4

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

Ice cream

www.oryor.com

เจลแอลกอฮอล

v/v
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ขั้นตอน ซื้อ ใชขั้นตอน ซื้อ ใช4 4 
 ผลิตภัณฑเจลแอลกอฮอล  

อยา

ซื้อ  

อยา

อยา

อยา

ใช

วาง

เก็บ

ถาพบลักษณะผิดปกติ เชน แยกชั้น

จับเปนกอน ตกตะกอน สีเปลี่ยน

ผลิตภัณฑไมถูกกฎหมาย 

ตรวจสอบขอมูลผลิตภัณฑ

ไดที่เว็บไซต อย. 

www.fda.moph.go.th 

หัวขอ ตรวจสอบผลิตภัณฑ

ใกลความรอนหรือเปลวไฟ

ในที่มีแสงแดดหรือ

บริเวณที่รอน

(อาจทำใหแอลกอฮอลระเหย

ความเขมขนลดลง)

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

Ice cream

www.oryor.com

เจลแอลกอฮอล

เจลแอลกอฮอล

v/v

v/v

เคร�องสำอางอยางไร...
ใหปลอดภัย

เลือก

ซื้อจากรานคาที่นาเช�อถือ

หากเกิดปญหาสามารถ

ติดตอผูรับผิดชอบได

ควรมีการทดสอบกอนใช 

โดยทาเคร�องสำอางเล็กนอย

บริเวณทองแขน ทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง 

หากผิดปกติใหหยุดใชทันที 

หากอาการรุนแรงใหรีบพบแพทย

1

2

3

Ice cream

www.oryor.com

ตระหนักอยูเสมอวา..เคร�องสำอาง เปนผลิตภัณฑ

ใชภายนอกรวมถึงการใชกับฟน เย�อบุในชองปาก 

และจุดซอนเรน มีผลตอรางกายเพียงแคผิวภายนอก

เทานั้น ไมสามารถลงลึกถึงผิวชั้นในได 

4

ดังนั้น คำโฆษณา

ที่กลาวอางสรรพคุณ

เกินความเปน

เคร�องสำอาง คือ 

การหลอกลวง

ตองมีฉลากภาษาไทย 

โดยระบุขอความอยางชัดเจน 

เชน ช�อและชนิดของเคร�องสำอาง

ช�อที่ตั้งผูผลิต/ผูนำเขา 

เดือนปที่ผลิต สารที่เปนสวนประกอบทั้งหมด วิธี ใช 

เลขที่ ใบรับจดแจง 10 หลัก หรือ 13 หลัก 

และคำเตือน (ถามี)

1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการคา

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

3. ชื่อของสารทุกชนิด

4. วิธีใช

5. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต
หรือผูนำเขา

6. ปริมาณสุทธิ xx กรัม

7. เลขที่หรืออักษรแสดง
ครั้งที่ผลิต xxx

8. เดือนปที่ผลิต xx/xxxx

9. เดือนปที่หมดอายุ 
xx/xxxx

10. คำเตือน

11. เลขที่ใบรับจดแจง 
xx-x-xxxxxxxxxx
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เคร�องสำอางอยางไร...
ใหปลอดภัย

เลือก

ซื้อจากรานคาที่นาเช�อถือ

หากเกิดปญหาสามารถ

ติดตอผูรับผิดชอบได

ควรมีการทดสอบกอนใช 

โดยทาเคร�องสำอางเล็กนอย

บริเวณทองแขน ทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง 

หากผิดปกติใหหยุดใชทันที 

หากอาการรุนแรงใหรีบพบแพทย

1

2

3

Ice cream

www.oryor.com

ตระหนักอยูเสมอวา..เคร�องสำอาง เปนผลิตภัณฑ

ใชภายนอกรวมถึงการใชกับฟน เย�อบุในชองปาก 

และจุดซอนเรน มีผลตอรางกายเพียงแคผิวภายนอก

เทานั้น ไมสามารถลงลึกถึงผิวชั้นในได 

4

ดังนั้น คำโฆษณา

ที่กลาวอางสรรพคุณ

เกินความเปน

เคร�องสำอาง คือ 

การหลอกลวง

ตองมีฉลากภาษาไทย 

โดยระบุขอความอยางชัดเจน 

เชน ช�อและชนิดของเคร�องสำอาง

ช�อที่ตั้งผูผลิต/ผูนำเขา 

เดือนปที่ผลิต สารที่เปนสวนประกอบทั้งหมด วิธี ใช 

เลขที่ ใบรับจดแจง 10 หลัก หรือ 13 หลัก 

และคำเตือน (ถามี)

1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการคา

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

3. ชื่อของสารทุกชนิด

4. วิธีใช

5. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต
หรือผูนำเขา

6. ปริมาณสุทธิ xx กรัม

7. เลขที่หรืออักษรแสดง
ครั้งที่ผลิต xxx

8. เดือนปที่ผลิต xx/xxxx

9. เดือนปที่หมดอายุ 
xx/xxxx

10. คำเตือน

11. เลขที่ใบรับจดแจง 
xx-x-xxxxxxxxxx
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เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลาก (แสดงขอความใหครบถวน เชน 

ช�อผลิตภัณฑ ช�อและอัตราสวนสารสำคัญ ประโยชน ที่อยูผูผลิต

หรือนำเขา วิธีใช การเก็บรักษา คำเตือน การแกพิษเบื้องตน) 

มีสารสำคัญเปนสารฆาเชื้อ เชน เอทิลแอลกอฮอล 

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล โซเดียมไฮโปคลอไรต คลอโรไซลีนอล 

อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด

(หรือเบนซัลโคเนียมคลอไรด) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน

เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีภาชนะบรรจุอยูในสภาพเรียบรอย

(ไมมีรอยรั่วซึม ผลิตภัณฑฉีดพนไมควรมีของเหลวซึมบริเวณ

ที่กดหัวฉีด)

พึงระวังคำโฆษณาวา “ปลอดภัย” หรือ “ไมเปนพิษ”

(สารเคมีทุกชนิดกอใหเกิดอันตรายได หากใชโดยขาดความระมัดระวัง)

เลือกใชผลิตภัณฑรูปแบบสเปรยฉีดพนเทาที่จำเปน 

ตามวิธีใชที่ระบุในฉลาก (ละอองฝอยทำใหเรามีโอกาสไดรับ

สารเคมีทางการหายใจหรือผิวหนังไดมากขึ้น)

เวลาใชควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอยางเครงครัด

เลือกซื้อ เลือกใช

ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยางปลอดภัย

Ice cream

www.oryor.com

ผลิตภัณฑ

ฆาเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ

ฆาเชื้อโรค

มีขอความระบุวาสามารถ “ฆาเชื้อโรค” “ฆาเชื้อแบคทีเรีย”

หรือระบุช�อเชื้อไวรัสที่ผลิตภัณฑสามารถฆาได

ผลิตภัณฑ

ฆาเชื้อโรค

มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเคร�องหมาย อย.วอส.

วอส. 999/2555

ผลิตภัณฑนี้ ไดรับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจาก อย.

 เชน เพ�อใหผูบริโภคมั่นใจวา

อันตราย !!! 
จากเคร�องสำอางผิดกฎหมาย

เคร�องสำอางที่อางวาทำใหผิวขาว หนาขาว 

มักพบการลักลอบใสสารหามใชที่ผิดกฎหมาย ไดแก 

สารไฮโดรควิโนน 

อันตราย ทำใหเกิดการแพ 

ระคายเคือง เกิดจุดดางขาวที่หนา

ผิวหนาดำ เปนฝาถาวร

รักษาไมหาย 

สารประกอบ

ของปรอท

อันตราย เกิดการแพ ผ�นแดง

ผิวบางลง เกิดพิษสะสม

ของปรอททำให

ทางเดินปสสาวะอักเสบ

และไตอักเสบ

กรดเรทิโนอิก

หรือกรดวิตามินเอ

อันตราย ใชแลวหนาแดง

ระคายเคือง แสบรอนรุนแรง

เกิดการอักเสบ ผิวหนาลอก

อยางรุนแรงและอาจเปน

อันตรายตอทารกในครรภ 

เคร�องสำอาง

อันตราย มักพบ 

 ไมแสดงฉลากภาษาไทย 

โฆษณาสรรพคุณเกินจริง

เชน ใชแลวกระ ฝา หาย

เพิ่มขนาดหนาอก

เสริมสรางเซลลผิวใหม 

ฯลฯ 

Ice cream

www.oryor.com
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เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลาก (แสดงขอความใหครบถวน เชน 

ช�อผลิตภัณฑ ช�อและอัตราสวนสารสำคัญ ประโยชน ที่อยูผูผลิต

หรือนำเขา วิธีใช การเก็บรักษา คำเตือน การแกพิษเบื้องตน) 

มีสารสำคัญเปนสารฆาเชื้อ เชน เอทิลแอลกอฮอล 

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล โซเดียมไฮโปคลอไรต คลอโรไซลีนอล 

อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด

(หรือเบนซัลโคเนียมคลอไรด) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน

เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีภาชนะบรรจุอยูในสภาพเรียบรอย

(ไมมีรอยรั่วซึม ผลิตภัณฑฉีดพนไมควรมีของเหลวซึมบริเวณ

ที่กดหัวฉีด)

พึงระวังคำโฆษณาวา “ปลอดภัย” หรือ “ไมเปนพิษ”

(สารเคมีทุกชนิดกอใหเกิดอันตรายได หากใชโดยขาดความระมัดระวัง)

เลือกใชผลิตภัณฑรูปแบบสเปรยฉีดพนเทาที่จำเปน 

ตามวิธีใชที่ระบุในฉลาก (ละอองฝอยทำใหเรามีโอกาสไดรับ

สารเคมีทางการหายใจหรือผิวหนังไดมากขึ้น)

เวลาใชควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอยางเครงครัด

เลือกซื้อ เลือกใช

ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยางปลอดภัย

Ice cream

www.oryor.com

ผลิตภัณฑ

ฆาเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ

ฆาเชื้อโรค

มีขอความระบุวาสามารถ “ฆาเชื้อโรค” “ฆาเชื้อแบคทีเรีย”

หรือระบุช�อเชื้อไวรัสที่ผลิตภัณฑสามารถฆาได

ผลิตภัณฑ

ฆาเชื้อโรค

มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเคร�องหมาย อย.วอส.

วอส. 999/2555

ผลิตภัณฑนี้ ไดรับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจาก อย.

 เชน เพ�อใหผูบริโภคมั่นใจวา
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ขอควรรู

ปองกันและกำจัดแมลง 

กลิ่นในผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑที่มีสารแตงกลิ่น

กลิ่นออน 

ไมมีกลิ่น

ความเขาใจผิด ความเขาใจผิด 

เลือกซื้อ

อยางไร

ใหปลอดภัย

ผลิตภัณฑ

ปองกันและกำจัดแมลง 

มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ

เพ�อกลบกลิ่นที่ ไมพึงปรารถนา

ของสารเคมี

Ice cream

www.oryor.com

L

1. เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีเลขทะเบียน

 วัตถุอันตรายในกรอบเคร�องหมาย 

 อย.วอส. เชน

2. พึงระลึกอยูเสมอวาผลิตภัณฑ

 ที่กำลังใชอยูนั้นเปนวัตถุอันตราย 

3. ศึกษาวิธีใชใหเขาใจกอนเพ�อจะได

 ใชไดอยางปลอดภัย 

4. ปฏิบัติตามวิธีใชและคำเตือนในฉลาก

 อยางเครงครัด

วอส. 999/2555
ขอเท็จจริง   ขอเท็จจริง   

มีความเขาใจผิดวา

เปนอันตรายนอย 

หรือไมเปนอันตราย

เม�อเทียบกับผลิตภัณฑ

ที่มีกลิ่นฉุน

ไมไดมีความเปนอันตรายนอยกวา

ผลิตภัณฑที่มีกลิ่นฉุน เพราะมีสารสำคัญ

หรือสารสวนประกอบที่อาจเปนอันตราย

ตองใชดวยความระมัดระวัง 
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Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้

ผลิตภัณฑ์

ป้องกันแสงแดด

เลือกให้เหม�ะ ใช้ให้ถูก 

Q: ท�ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดก่อนออกจ�ก

บ้�นในตอนเช้� จะกันแสงแดดได้ท้ังวันไหม ? 

A:   เพื่อให้ได้ผลในก�รป้องกันแสงแดดม�กท่ีสุด แนะนำ�ให้ท�

ผลิตภัณฑ์กันแดดทุกๆ 2 ชั่วโมง	 โดยเฉพาะเวลาที่มีเหงื่อออก	
หลังจากว่ายนำ้าหรือเช็ดตัว	 และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย	 
ใหค้ำาแนะนำาวา่ควรใชป้ระมาณ	1	ขอ้นิว้ชี	้สำาหรบัทาหนา้และคอ	โดยควรทา 
อย่างน้อย	2	รอบ		และทาก่อนออกแดด	15-30	นาที	
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UVA
UVB

SUNSCREEN

Q:  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ควรเลือก

 อย่�งไร ?

A:   ควรเลอืกผลิตภณัฑ์ท่ีป้องกนัทัง้รงัสยูีวีเอ	ซึง่เปน็สาเหตขุอง 

ริ้วรอยเห่ียวย่นก่อนวัย และรังสียูวีบี ซึ่งเป็นสาเหตุของ 
ผิวไหม้แดด	และมะเร็งผิวหนัง		



Q:  ข้อคว�ม PA++  หม�ยถึงอะไร ?

A:  PA ย่อม�จ�ก Protection grade of UVA หม�ยถึง ค่�ที่

แสดงถงึคว�มส�ม�รถของผลติภัณฑ์ในก�รป้องกนัอ�ก�ร

ดำ�คล้ำ�ของผิวหนังที่เกิดจ�กก�รสัมผัสรังสียูวีเอ	 โดยใช้
เครือ่งหมายบวก	(+)	แสดงระดบัของประสทิธภิาพ		โดยคา่	PA+	=	พอใช	้		
PA++	=	สูง			PA+++		=	สูงมาก	

Q:  SPF คืออะไร ?

A:    SPF (Sun Protection Factor) คือ ค่�ที่แสดงถึงคว�ม

ส�ม�รถของผลิตภัณฑ์ในก�รป้องกันก�รไหม้แดงของ

ผิวหนังท่ีเกิดจ�กก�รสัมผัสรังสียูวีบี ซึ่งผิวของแต่ละคนจะ
มีความสามารถในการทนทานต่อแสงแดดต่างกัน	 เช่น	 ถ้าเคยตากแดด
แล้วผิวไหม้แดงในเวลา	15	นาที	หากทาผลิตภัณฑ์กันแดดที่มี	SPF	=	6	
ก็จะป้องกันการไหม้แดงของผิวหนังได้	6	เท่า	หรือผิวจะไหม้แดงในเวลา	
90	นาที	(6x15	=	90)	ถ้าค่า	SPF	=	8		ผิวจะไหม้แดงในเวลา	2	ชั่วโมง	
(8x15	=	120)
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Q: เครื่องสำ�อ�งสมุนไพร ใช้แล้วไม่แพ้

 จริงหรือ ?  

A:   เครื่องสำ�อ�งสมนุไพร  แม้ว่�จะมีก�รนำ�สมุนไพรม�ใช้เป็น

ส่วนผสมในเครื่องสำ�อ�ง แต่บ�งคนก็อ�จเกิดก�รแพ้ส�ร

จ�กธรรมช�ติเหล่�น้ี ได้ เพร�ะก�รแพเ้ปน็เรื่องเฉพ�ะบคุคล  

นอกจ�กน้ี ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ี ไม่ได้มีแต่ส�รจ�กสมุนไพร

เพียงอย่�งเดียว  ส่วนใหญ่จะมีสารเคมีอื่น	ๆ 	เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย		
แมเ้คร่ืองสำาอางจะราคาแพงมากเพยีงใด	กไ็มส่ามารถรบัประกนัไดว้า่จะ
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ขึ้น		

 

Q:  ควรใช้ค่� SPF เท่�ไรจึงจะเหม�ะสม ?

A: ขึ้นอยู่กับคว�มเข้มของรังสียูวีในแต่ละสถ�นท่ี คว�มไว 

ต่อแสงแดดของผิวแต่ละคน หากท่องเที่ยวในที่มีแสงแดดจัด	 
ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี	SPF	สูงเหมาะกับผิวหนัง	เช่น	SPF	มากกว่า	30		
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Q:  หลงัว่�ยนำ�้ จำ�เป็นต้องท�ผลติภัณฑ์กนัแดด

 ซำ้�หรือไม่ แม้ผลิตภัณฑ์นั้นจะระบุว่�

 กันนำ้�ได้ ?

A:  ก�รทดสอบก�รกนันำ�้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถงึประสทิธิภ�พใน

ก�รกันก�รหลุดลอกของผลิตภัณฑ์  ซึ่งสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้	
80%	 ของผลิตภัณฑ์กันแดดหลุดลอกออกไปนั้น	 ได้แก่	 การเผชิญกับ 
ทราย	 ลม	 หรือผ้าเช็ดตัว	 ดังน้ันแม้จะใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีระบุว่ากันนำ้าได้		 
หลังจากว่ายนำ้าเสร็จยังควรต้องทาผลิตภัณฑ์กันแดดซำ้าอีกครั้ง



 เครื่องสำ�อ�งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

บุคคลท่ัวไปใช้ ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อ 

คว�มสะอ�ด คว�มสวยง�ม หรือ

เปลีย่นแปลงลักษณะท่ีปร�กฏโดยไม่ได้มี 

ผลต่อโครงสร้�งของร่�งก�ย หรือระงับ

กล่ินก�ย หรือปกป้องดูแลส่วนต่�งๆ น้ัน 

ผลิตภัณฑ์ใด

ที่ ไม่จัดเป็น

เครื่องสำ�อ�ง ? 

รู้ได้อย่�งไร

ว่�แพ้
เครื่องสำ�อ�ง ? 

 ลักษณะการแพ้เครื่องสำาอางมีหลาย 
รปูแบบ	อาท	ิเกิดอาการปวดแสบปวดรอ้น	หรอื
รู้สึกคันยิบๆ	อาการจะเกิดขึ้นภายใน	10	นาที	 
บางครั้งจะปรากฏเป็นผ่ืนแดงคัน	 ถ้าแพ้มาก
ก็จะเป็นตุ่มแดง	 ตุ่มนำ้าหรือเป็นป้ืนนูนแบบ
ลมพิษ	 ดังนั้นเมื่อจะใช้เครื่องสําอางใดเป็น 
ครั้งแรกจึงควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้	สารที ่
พบวา่กอ่ให้เกิดการแพไ้ดบ้อ่ยเปน็อันดับหน่ึง	
คือ	สารแต่งกล่ินหอม	(Fragrance/Perfume)	
รองลงมา	ได้แก่	สารกันเสีย	(Preservatives)	
และสารป้องกันแสงแดด	(Sunscreens)

ให้อยู่ในสภ�พดี รวมท้ังแต่งกล่ินหอม ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ที่นอกขอบข่ายจากที่กล่าวมาย่อมไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำาอาง	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ 
ฟอกสีฟันที่มี	Hydrogen	peroxide	สูงกว่า	6%	กระดาษซับหน้ามันที่ไม่มีสาร
ดา้นเครือ่งสำาอางผสมอยู	่ผา้อ้อมเดก็	และผา้ออ้มผูใ้หญ	่ไหมขัดฟันท่ีไมม่ส่ีวนผสม 
ของฟลูออไรด์		เป็นต้น	

ผู้ที่แพ้ส�รใดแล้วแม้สัมผัสกับส�รนั้นเพียงเล็กน้อยก็จะเกิด 

อ�ก�รแพ้ขึ้นได้ โดยส�ม�รถเกิดขึ้นได้ทันทีที่สัมผัสกับส�รที่ก่อให้

เกิดก�รแพ้ (Allergen) หรืออ�จมีอ�ก�รเกิดขึ้นในภ�ยหลังก็ ได้ 

เคร�องมือแพทย

และวัตถุเสพติด 
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เคร�องมือแพทย

และวัตถุเสพติด 



1. ลางมือใหสะอาด

5 ขั้นตอน 

…ลดเสี่ยงโรค

สังคมปลอดภัย

4 ขั้นตอน

ทิ้งหนากากอนามัยใหถูกวิธี  

1. ถอดหนากากโดยจับสายคลองหู 

2. พับ หรือมวนหนากาก 

 เก็บสวนที่สัมผัสรางกาย

 ไวดานใน และใชสายรัดพันไว

 รอบหนากาก

3. ใสถุง (แยกกับขยะประเภทอ�น) 

 พรอมรัดปากถุงใหแนน และ

 เขียนบนถุงวาเปนขยะติดเชื้อ 

4. ลางมือใหสะอาด

ใชทิ้งถูกวิธี

หนากากอนามัย

ใชทิ้งถูกวิธี

หนากากอนามัย

สังคมปลอดภัย 
 ใสหนากากอนามัย... 

Ice cream

www.oryor.com

5. ดึงหนากากอนามัย

 ลงมาใหคลุมใตคาง 

2. ใสหนากากอนามัย 

 โดยจับสายคลองหู

3. หันดานสีเขมออกดานนอก   

สีเหมือนกันใหเอาดานที่มี Logo 

ของหนากากไวดานนอก และ

จีบพับของหนากากตองคว่ำลง

4. จัดใหลวดอยูตรงกลางจมูก 

 แลวกดใหแนบสันจมูก

1 2

3

ขยะติดเชื้อ

(หนากากอนามัย

ใชแลว)

4
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1. ลางมือใหสะอาด

5 ขั้นตอน 

…ลดเสี่ยงโรค

สังคมปลอดภัย

4 ขั้นตอน

ทิ้งหนากากอนามัยใหถูกวิธี  

1. ถอดหนากากโดยจับสายคลองหู 

2. พับ หรือมวนหนากาก 

 เก็บสวนที่สัมผัสรางกาย

 ไวดานใน และใชสายรัดพันไว

 รอบหนากาก

3. ใสถุง (แยกกับขยะประเภทอ�น) 

 พรอมรัดปากถุงใหแนน และ

 เขียนบนถุงวาเปนขยะติดเชื้อ 

4. ลางมือใหสะอาด

ใชทิ้งถูกวิธี

หนากากอนามัย

ใชทิ้งถูกวิธี

หนากากอนามัย

สังคมปลอดภัย 
 ใสหนากากอนามัย... 

Ice cream

www.oryor.com

5. ดึงหนากากอนามัย

 ลงมาใหคลุมใตคาง 

2. ใสหนากากอนามัย 

 โดยจับสายคลองหู

3. หันดานสีเขมออกดานนอก   

สีเหมือนกันใหเอาดานที่มี Logo 

ของหนากากไวดานนอก และ

จีบพับของหนากากตองคว่ำลง

4. จัดใหลวดอยูตรงกลางจมูก 

 แลวกดใหแนบสันจมูก

1 2

3

ขยะติดเชื้อ

(หนากากอนามัย

ใชแลว)

4

ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัย

มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค

ซื้อใชอยางไร 

1. ตรวจสอบวันหมดอายุ จากขางกลอง

2. ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ

 ตองอยู ในสภาพสมบูรณ

3. เลือกซื้อขนาดที่เหมาะสมกับอวัยวะเพศ

4. ผิวถุงยาง/กลิ่น (เลือกตามความชอบ)

5. เลือกยี่หอที่มีเลขที่ ใบอนุญาต

 เคร�องมือแพทย เชน 

วิธี

การใช

1. ฉีกซองถุงยางอนามัย หามใช ปากกัด กรรไกรตัด 

 หรือของมีคมในการแกะซอง เพราะอาจ

 โดนถุงยางอนามัย ทำใหเกิดความเสียหาย

2. บีบปลายถุงยางอนามัยหรือกระเปาะเพ�อไลอากาศ

3. สวมใสตอนอวัยวะเพศแข็งตัวเต็มท่ี โดยใหขอบท่ีมวน

 อยูดานนอก และคอย ๆ รูดเขาหาตัวจนสุด 

4. หลังเสร็จภารกิจ คอย ๆ รูดถุงยางอนามัยออก 

 อยาใหน้ำอสุจิหกเลอะเทอะ

วิธี
การเลือก

ซื้อ

ผ.99/2550

Ice cream

www.oryor.com

ถุงยางอนามัย

ถุง
ยา

งอ
นา

มัย
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ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัย

มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรคมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรคมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค

ซื้อใชอยางไร 

ใชหลังจาก

สวมถุงยางอนามัยแลว

เทานั้น

หามใช สารหลอล�น

ที่มีน้ำมันเปนตัวทำละลาย 

(เชน ปโตรเลี่ยมเจลลี่ น้ำมันทาผิว 

น้ำมันประกอบอาหาร ฯลฯ) 

เพราะจะทำใหถุงยางอนามัย

เส�อมสภาพ

การใช
สาร

หลอล�น

ใชสารหลอล�น

สำหรับถุงยางอนามัย

โดยเฉพาะ

3.

1.

2.

Ice cream

www.oryor.com

เจล

หลอล�น

ขอควรระวัง

 ไมเก็บไว ในกระเปาสตางค

 ไมเก็บไว ในลิ้นชักภายในรถ

 ไมสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น

 ไมทายาหมองที่ถุงยางอนามัย

 ไม ใชถุงยางชนิดอ�น 

 (เชน ถุงยางฝงมุก แซมขนมา 

 ฯลฯ) แทนถุงยางอนามัย

 เพราะคุมกำเนิด ปองกันโรคติดตอ

 ทางเพศสัมพันธไมได

 เก็บในที่แหงและเย็น ไมถูกแสงแดด 

 และแสงฟลูออเรสเซนส

 กอนใช ตรวจดูวันหมดอายุ

 บนฟอยล 

 ตองใชเพียงครั้งเดียว

 หากมีอาการแพ ควรหยุดใช

 ใชแลวทิ้งลงถังขยะที่ปดมิดชิด 

 อยาทิ้งลงในโถสวม

2.

1.
1.

2.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัย

มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค

ซื้อใชอยางไร 

Ice cream
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ขอควรระวัง

 ไมเก็บไว ในกระเปาสตางค

 ไมเก็บไว ในลิ้นชักภายในรถ

 ไมสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น

 ไมทายาหมองที่ถุงยางอนามัย

 ไม ใชถุงยางชนิดอ�น 

 (เชน ถุงยางฝงมุก แซมขนมา 

 ฯลฯ) แทนถุงยางอนามัย

 เพราะคุมกำเนิด ปองกันโรคติดตอ

 ทางเพศสัมพันธไมได

 เก็บในที่แหงและเย็น ไมถูกแสงแดด 

 และแสงฟลูออเรสเซนส

 กอนใช ตรวจดูวันหมดอายุ

 บนฟอยล 

 ตองใชเพียงครั้งเดียว

 หากมีอาการแพ ควรหยุดใช

 ใชแลวทิ้งลงถังขยะที่ปดมิดชิด 

 อยาทิ้งลงในโถสวม

2.

1.
1.

2.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัย

มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค

ซื้อใชอยางไร 

Ice cream
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ยาลดความอ�วนส�วนใหญ�
ออกฤทธ�์ลดความอยากอาหาร 
กระตุ�นระบบประสาทส�วนกลาง 

ควรอยู�ภายใต�การดูแล
ของแพทย� ไม�ควรซ�้อเอง 
เพราะยามีผลข�างเคียงสูง 

เช�น นอนไม�หลับ ว�ตกกังวล 
ใช�ติดต�อกันนานอาจติดยาได� 

…ใช�ผิด…
เปลี่ยนช�ว�ต

เร�งให�น�ำหนัก
ลดเร็วข�้น แต�ไม�ถาวร

ลดผลข�างเคียง
ที่เกิดจาก

ยาลดความอ�วน

ยาขับป�สสาวะ 

ยา
ไทรอยด�ฮอร�โมน

ขาดเกลือแร� ป�สสาวะบ�อย 
อ�อนเพลีย หน�ามืด เป�นลม

เป�นอันตรายต�อระบบหัวใจ
และหลอดเลือด โมโหง�าย

อุจจาระบ�อย ใจสั่น เหนื่อยง�าย

ยานอนหลับ 
ง�วงซ�ม กดการหายใจ  

ความดันโลหิตต่ำ
เหนื่อยง�าย หัวใจเต�นช�า ว�งเว�ยน 

ความดันโลหิตต่ำ เป�นลม

มุ�งทั้ง 
2 วัตถุประสงค�

ยาลดอัตรา
การเต�นของหัวใจ

ยาระบาย สูญเสียน�ำและเกลือแร� 
เมื่อใช�ติดต�อกันนานๆ ร�างกาย

จะเร�่มทนต�อยา ต�องเพิ่มขนาดยา

ยาลด
ความอ�วน

ชนิดของยาในชุด

พบการจ�ายยาลดความอ�วนควบคู�ไปกับยาชนิดอื่นในรูปแบบ “ยาชุดลดน�ำหนัก”

วัตถุประสงค�ที่ต�องการ อันตราย/ผลข�างเคียง

ยาลดความอ�วนไม�สามารถ
ทำให�หายจากโรคอ�วนได�อย�างถาวร

Ice cream
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ออกกำลังกาย
อย�างน�อย 

3 ครั้ง/สัปดาห� 
ครั้งละ 

20 นาทีข�้นไป

ควบคุมอาหาร  

ลดปร�มาณลง
แต�ต�องไม�อดอาหาร 

เปลี่ยนแปลงนิสัย
การบร�โภค 

เช�น ลดอาหารมัน
อาหารทอด

บร�โภคผักเพิ่ม   

การควบคุมน�ำหนัก

อย�างถูกว�ธ�

ยาลด
ความอ�วน

…ใช�ผิด…
เปลี่ยนช�ว�ต

Ice cream

www.oryor.com
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เตือนภัย

: กลาบอกตอ

กาวกลา

Q & A
คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ

ที่ควรรู้

Q: ถ้�คลินิกจ่�ยย�ลดคว�มอ้วนม�ให้ 

 แสดงว่�รบัประท�นได้โดยไม่มอัีนตร�ยใช่ไหม

A:  ก�รจ่�ยย�ลดคว�มอ้วนที่เหม�ะสม คือใช้กับผู้ใหญ่ที่เป็น

โรคอ้วน หรือในบุคคลท่ีอ�จเกิดโรคแทรกซ้อนเนื่องจ�ก 

คว�มอ้วน 	โดยแพทยจ์ะใหเ้ปน็ทางเลอืกสดุทา้ย	หากไปรกัษาในคลนิกิท่ี 
ไดรั้บอนุญาตถกูต้อง	โดยแพทยม์กีารตรวจรา่งกาย	ซกัถามอาการในทุกครัง้

	 	ทีม่กีารจา่ยยาลดความอว้น	สามารถมัน่ใจได้ในระดบัหนึง่วา่แพทยส์ัง่จา่ยยา 
เหมาะสม	 ทั้งนี้ยาลดความอ้วนส่วนใหญ่ออกฤทธ์ิกระตุ้นระบบประสาท 
ส่วนกลาง	ซึง่โดยปกตแิลว้แพทยจ์ะจา่ยยาลดความอว้นใหเ้พียงในระยะสัน้ 

คอื		4-6	สปัดาห์	ไมเ่กนิ	12		สปัดาห	์	หรอื		3		เดือน		เพร�ะห�กใช้ติดต่อ 

กนัน�นๆ ทำ�ใหเ้กดิก�รติดย�ได้ ห�กหยุดย�อย่�งทันททัีนใดอ�จ

เกดิภ�วะท�งจติ (psychosis) อย่�งเฉยีบพลนั ประกอบด้วย  

อ�ก�รสับสน หว�ดระแวง และประส�ทหลอนได้  
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เตือนภัย

: กลาบอกตอ

กาวกลา



การแจงขอมูล/แจงเบาะแส

ของผูรองเรียน
เปนสิ่งสำคัญมากชวยใหหนวยงาน

ดำเนินการตรวจสอบไดรวดเร็ว 

รองเรียน แจงเบาะแส

อยางไรให ไดผล

Ice cream

www.oryor.com

รองเรียน แจงเบาะแส

อย�างไรให�ได�ผล
1

รองเรียน

ใหถูกหนวยงาน

 ชวยลดระยะเวลาการสงตอ

ขอมูลไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

3

แจงความตองการใหแนชัด

วาประสงคจะรองเรียนอะไร ใคร 

สาเหตุหรือปญหาเกิดจากส่ิงใด 

เหตุเกิดท่ีไหน เวลาใด

ซึ่งจะเปนประโยชนตอเจาหนาที่

ในการวินิจฉัยสงตอ

เร�องรองเรียน 

2

4

5 ควรแจงช�อ

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

สำหรับใหเจาหนาที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

(กรณีขอมูลที่แจงไมเพียงพอ

ตอการดำเนินการ)

ควรรองเรียนเม�อแนใจ

วาเร�องนั้นไมได

เกิดจากความบกพรอง

ของตัวผูรองเรียนเอง

Ice cream
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ควรแจงขอมูลโดยละเอียด

กรณีพบโฆษณาโออวดเกินจริง

ทางส�อโทรทัศน หรือส�อวิทยุ และชองทาง

ส�อออนไลนตางๆ ควรตองแจง

ช�อผลิตภัณฑ ช�อสถานี และรายการที่ออกอากาศ 

วัน เวลา ที่ออกอากาศ ขอความที่โฆษณา 

และขอมูลของผูโฆษณา เชน ช�อ/ที่อยู/

ลิงกโฆษณา (URL) เบอรโทรศัพท (ถามี) 

เพ�อใหเจาหนาที่สามารถสืบคน

ขอมูลตอไปได 
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การแจงขอมูล/แจงเบาะแส

ของผูรองเรียน
เปนสิ่งสำคัญมากชวยใหหนวยงาน

ดำเนินการตรวจสอบไดรวดเร็ว 

รองเรียน แจงเบาะแส

อยางไรให ไดผล

Ice cream

www.oryor.com

รองเรียน แจงเบาะแส

อย�างไรให�ได�ผล
1

รองเรียน

ใหถูกหนวยงาน

 ชวยลดระยะเวลาการสงตอ

ขอมูลไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

3

แจงความตองการใหแนชัด

วาประสงคจะรองเรียนอะไร ใคร 

สาเหตุหรือปญหาเกิดจากส่ิงใด 

เหตุเกิดท่ีไหน เวลาใด

ซึ่งจะเปนประโยชนตอเจาหนาที่

ในการวินิจฉัยสงตอ

เร�องรองเรียน 

2

4

5 ควรแจงช�อ

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

สำหรับใหเจาหนาที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

(กรณีขอมูลที่แจงไมเพียงพอ

ตอการดำเนินการ)

ควรรองเรียนเม�อแนใจ

วาเร�องนั้นไมได

เกิดจากความบกพรอง

ของตัวผูรองเรียนเอง

Ice cream

www.oryor.com

ควรแจงขอมูลโดยละเอียด

กรณีพบโฆษณาโออวดเกินจริง

ทางส�อโทรทัศน หรือส�อวิทยุ และชองทาง

ส�อออนไลนตางๆ ควรตองแจง

ช�อผลิตภัณฑ ช�อสถานี และรายการที่ออกอากาศ 

วัน เวลา ที่ออกอากาศ ขอความที่โฆษณา 

และขอมูลของผูโฆษณา เชน ช�อ/ที่อยู/

ลิงกโฆษณา (URL) เบอรโทรศัพท (ถามี) 

เพ�อใหเจาหนาที่สามารถสืบคน

ขอมูลตอไปได 
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โทรศัพท :

สายดวน อย. 1556 

 หรือ  0 2590 7354-5  

หรือ  0 2590 1556 

Twitter :

FDATHAI

Website : 

www.fda.moph.go.th

และ www.oryor.com 

E-mail :

1556@fda.moph.go.th

โทรสาร :

0 2590 1556

และ 0 2590 7355 

Facebook :

FDATHAI

ไปรษณีย  :

ตู ปณ. 1556 ปณฝ.

กระทรวงสาธารณสุข

จ.นนทบุรี 11004

รองเรียนผานชองทางตาง ๆ

ชองทาง รองเรียน แจงเบาะแส

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

- ศูนยจัดการเร�องรองเรียน

 และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

 ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) ชั้น 1 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

รองเรียนดวยตนเอง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

Ice cream
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