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การเลือกซื้ออาหารสด
มีอาหารหลายชนิดที่เรารับประทานโดยไมรูวามีสารเคมีปนเปอนอยู ซึ่ง
เปนอันตรายตอสุขภาพและอาจเปนตนเหตุใหเกิดโรครายแรงได สารเคมีสําคัญๆ ที่
มักตรวจพบในอาหาร ไดแก
1. สารบอแรกซ
ชื่ออื่นเชน “น้ําประสานทอง” “สารขาวตอก” “ผงกันบูด” “เพงแซ”
“ผงเนื้อนิ่ม” ลักษณะเปนผงสีขาว ใชในอุตสาหกรรมทําแกว เพื่อใหทนความ
รอน ใชเปนสารประสานในการเชื่อมทอง มีการใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารเพื่อ
ทําใหอาหารมีความหยุนกรอบคงตัวไดนาน ไมบูดเสียงาย
ผลกระทบตอสุขภาพ
พิษตอไต ทางเดินอาหารเกิดการระคายเคือง ถาผูใหญไดรับเกิน15 กรัม
หรือเด็กไดรับเกิน 5 กรัม จะอาเจียนเปนเลือด และอาจตายได
ตัวอยางอาหารที่ใสสารบอรแรกซ
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ( หมูบด ปลาบด ทอดมัน ลูกชิ้น
เนื้อสด ไสกรอก ผลไมดอง ทับทิมกรอบ ลอดชอง )
คําแนะนํา
1.ควรหลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อหมูที่ผิดปกติจากธรรมชาติ เชน เก็บไดนานโดยไมบูดไมเนา
2.ไมควรซื้อหมูบดสําเร็จรูป ควรซื้อเปนชิ้นแลวนํามาบด หรือสับเอง
3.หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะกรอบเดงไดนานผิดปกติ
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2. สารฟอกขาว
ชื่ อ อื่ น “สารโซเดี ย มไฮโดรซั ล ไฟต ” หรื อ ชื่ อ อื่ น “ผงซั ก มุ ง ” เป น
สารเคมีที่ใชฟอกแห อวน ใหมีสีขาว มีการใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารเพื่อ
วัตถุประสงคในการทําใหอาหารมีสีขาวสะอาด ดูนารับประทาน
ผลกระทบตอสุขภาพ
หายใจขัด ความดันโลหิตต่ํา เวียนศีรษะ ปวดทอง อาเจียน อุจจาระรวง
ผูที่แพอยางรุนแรง/โรคหอบ ช็อค หมดสติ เสียชีวิต
ตัวอยางอาหารที่ใสสารฟอกขาว
- น้ําตาลมะพราว หนอไมดอง ทุเรียนกวน
- น้าํ แชผักผลไม เชน ถั่วงอก ขิงฝอย กระทอน เปนตน
คําแนะนํา
ผู บ ริ โ ภคควรใส ใ จในการเลื อ กอาหารที่ มี ค วามสะอาด ลั ก ษณะและสี
ใกลเคียงกับธรรมชาติ จะชวยใหปลอดภัยจากอันตรายของสารฟอกขาว
3. สารฟอรมาลีน
ชื่ออื่น “น้ํายาดองศพ” ใชในทางการแพทยเพื่อปองกันการเนาเสียของ
เนื้ อ เยื่ อ ร า งกายของศพ ซึ่ ง มี ก ารนํ า มาใช ผิ ด วิ ธี โ ดยนํ า มาผสมในอาหารเพื่ อ
วัตถุประสงคในการทําใหอาหารไมบูดเสีย เก็บไดนานขึ้น
ผลกระทบตอสุขภาพ
ปวดทองรุนแรง อาเจียน หมดสติ และเสียชีวิต
ตัวอยางอาหารที่ใสสารฟอรมาลีน
น้าํ แชอาหารทะเลสดและเนื้อสัตวตา งๆ ผักสดชนิดตางๆ
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คําแนะนําในการหลีกเลี่ยงสารฟอรมาลีน
ควรลางปลา กุง ปู ปลาหมึก และผักตาง ๆ ใหสะอาด กอนนํามาปรุง
อาหาร และปรุงอาหารใหสุกดวยความรอนอยางทั่วถึง
4. กรดซาลิซิลิค
ชื่ออื่น “สารกันรา” ในทางอุตสาหกรรมใชเพื่อปองกันราในผลิตภัณฑ
ที่ไมใชอาหาร มีการนํามาใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารหมักดอง เพื่อทําให
อาหาร หมักดองดูใส เหมือนใหมอยูเสมอ ไมบูดไมเสียงาย
ผลกระทบตอสุขภาพ
หากมีความเขมขนในเลือด 25-35 มก./เลือด 100 มล. จะหูอื้อ อาเจียน
มีไข ถึงตายได
ตัวอยางอาหารที่ใสกรดซาลิซิลิค
น้ําดองผัก, น้าํ ดองผลไม, ปลารา

ดูปายนี้กอนซื้ออาหารสด เพื่อความ
ปลอดภัยจากสารปนเปอนนะจะ
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5.สารฆาแมลง (กลุมฟอสเฟต, คารบาเมต)
ใชทางการเกษตรเพื่อกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะมีระยะเวลาเพื่อใหสารเหลานี้
สลายตัวกอนนํามาจําหนาย โดยกฎหมายกําหนดใหมีปริมาณสารเคมีตกคางในอาหาร
ไดไมเกินรอยละ 50 ของปริมาณสารพิษที่ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมในรางกาย
ผลกระทบตอสุขภาพ
หากไดรับสารฆาแมลงเขาสูรางกาย จะทําใหเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส
อาเจียน หายใจขัด และหัวใจอาจหยุดเตนได นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยระบุวาการ
ไดรับสารฆาแมลงสะสมเปนระยะเวลานาน สามารถกอใหเกิดโรคมะเร็งได
ตัวอยางอาหารที่ใสยาฆาแมลง
ผักสด, ผลไมสด , ปลารา ,ปลาเค็ม ,ปลาแหง
คําแนะนํา
ลางผักและผลไมกอนนํามาบริโภค
1. ปอกเปลือกหรือลอกเปลือกชั้นนอกของผักสดหรือผลไมออกทิ้ง
2. แกะผักเปนกลีบหรือแกะใบออกจากตนแลวลางดวยน้ําสะอาด
3. - ใชเกลือ 2 ชอนโตะ ตอน้ํา 4 ลิตร หรือ น้ําสมสายชู ครึ่งถวย ตอน้ํา 4
ลิตร หรือ ใชผงฟู 1 ชอนโตะตอน้าํ 4 ลิตร แชผักหรือผลไมสดไว 15 นาที
- กรณีผักเปนหัว ผล หรือผลไมที่กินทั้งเปลือก เชน องุน ใหลางดวยน้ํา
ผสมดางทับทิบ (ประมาณ 10-20 เกล็ด) ผสมน้ําสมสายชู 1 ชอนโตะ สาร
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 20 หยด แชนาน 5 นาที ใชมือถูตามผลของผล
4. แลวลางดวยน้ําสะอาดอีก 1-2 ครั้ง
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ในการเลือกซื้อเนื้อสัตวตากแหง , ปลารา , ปลาเค็ม ใหสังเกตวาใน
บริเวณที่จําหนายมีแมลงมาตอมบางหรือไม หากรานคาที่จําหนายสินคาสามารถวาง
สินคาโดยไมตองกังวลเรื่องมด , แมลงมาตอมสินคา อาจสงสัยไดวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวมีการผสมสารเคมีกําจัดแมลงเพื่อวัตถุประสงคในการไลแมลง
6.สารเรงเนื้อแดง
ชื่ออื่นคือ “ซัลบูทามอล” เปนยาสําคัญที่ใชในผูปวยที่เปนโรคหอบหืด
ชวยในการชยายหลอดลมและมีฤทธิ์ชวยกระตุนการเตนของหัวใจ
ผลกระทบตอสุขภาพ
มือสั่น กลามเนื้อ กระตุก ปวดศีร ษะ หัวใจเตนเร็ว ผิดปกติ กระวน
กระวาย วิงเวียนศีรษะ เปนอันตรายมากสําหรับผูที่เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
ผูปวยเบาหวาน หญิงมีครรภ
ตัวอยางอาหารที่ใสสารซัลบูทามอล
เนื้อหมู
คําแนะนํา
ผูบริโภคควรหลีกเลี่ยงไมกินหมูที่มีสารดังกลาวโดยเลือกหมูที่มีชั้นมันหนา
ประมาณ 1 ใน 3 สวนของชั้นเนื้อหมู และเนื้อหมูที่ไมมีสารเรงเนื้อแดง เมื่อหั่นทิ้ง
ไวจะมีน้ําซึมออกมา
ข้ อควรรู้
โปรตีน 1 กรัมให้ พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่, คาร์ โบไฮเดรต 1 กรัม ให้
พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่, ไขมัน 1 กรัมให้ พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่
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การเลือกซื้ออาหารพรอมบริโภค
ดวยวิถีชีวิตที่เรงรีบทําใหหลาย ๆ ทานตองพึ่งพาอาศัยอาหารที่ปรุงสําเร็จ
แลวจากนอกบาน การเลือกรานอาหารที่เราจะเขาไปรับประทานนั้น นอกจาก
ความอรอยถูกปากและมีคุณคาทางอาหารตอรางกายแลว สิ่ง หนึ่ง ที่ตอ งคํา นึ ง ถึง คือ
ความปลอดภัย ต อ สุข ภาพ เนื่อ งจากอาหารพรอมบริโภคที่ขายอยูมากมายหลาย
รูปแบบมีโอกาสเสี่ยงกับโรคภัยที่ตามมาจากการรับประทาน โรคที่เกิดจากอาหารไม
สะอาด หรือพิษภัยในอาหาร มีสาเหตุมาจากการปนเปอน ที่ควรคํานึงถึงสําหรับ
ผูบริโภค เชน โรคอาหารเปนพิษ , โรคมะเร็ง เปนตน
อาหารเปนพิษ (Food poisoning)
หมายถึง อาการทองเดิน เนื่องจากการกินอาหารที่มีสารพิษปนเปอน
อาจเปนสารพิษที่เกิดจาดเชื้อโรค หรือสารเคมี (เชน ตะกั่ว ยาฆาแมลง ฯลฯ) หรือ
พืชพิษ (เชน เห็ดพิษ กลอย ฯลฯ)
อาการทองเดินที่เกิดจากจากเชื้อโรค เชน
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อสิ่งที่พบไดบอยกวาสาเหตุอื่น ๆ โดยมักพบวาในหมูคนที่กิน
อาหารรวมกัน จะมีอาการพรอมกันหลายคน ซึ่งอาจมีอาการมากนอยแตกตางกัน
แลวแตบุคคลและปริมาณที่กิน ผูปวยมักจะมีอาการปวดทอง อาเจียน ถายเปนน้ําs
หลายครั้ง ถาเปนรุนแรงอาจทําใหมีภาวะขาดน้ําเปนอันตรายได ถาเกิดจาก
สารเคมีหรือพืชพิษบางชนิด อาจทําใหเกิดพิษตอระบบประสาท เชน ชัก หมดสติ
รูมานตาหดเล็ก เปนตน อาการอาจรายแรงถึงตายได
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การรักษา
1. ใหการรักษาแบบอาการทองเดินทั่วๆไป
ใหดื่มน้ําเกลือแรมาก ๆ
งดอาหารประเภทกากใย รับประทานอาหารยอยงายจําพวกแปง ไมควรรับประทาน
ยาหยุดถายยกเวนกรณีเดินทาง
2. ถามีอาการทางระบบประสาท (เชน ชัก หมดสติ) หรือสงสัยเกิดจากยา
ฆาแมลง สารตะกั่ว อื่นๆ ควรใหน้ําเกลือ แลวรีบสงโรงพยาบาลดวน มักจะตองทํา
การลางทองดวย และใหยาตานพิษ
3. ถาเกิดจากเห็ดพิษ ซึ่งมีอยูหลายชนิด ทําใหเกิดอาการมากนอยแตกตาง
กันไป ถาเปนชนิดไมรุนแรงก็ใหทําการรักษาดังในขอ 1. แตถามีอาการทางระบบ
ประสาทรวมดวย ควรสงโรงพยาบาลดวน
พิษจากเชื้อรา
พบในอาหารแห ง ที่ ไ ม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ อั น ตรายพบได ตั้ ง แต ลั ก ษณะ
เฉียบพลันจนถึงเรื้อรัง ซึ่งพิษที่เกิดอาจถึงตายไดหากไดรับในปริมาณมาก
ใน
ปจจุบันพิษจากเชื้อราที่รูจักกันในชื่อวา “แอฟลาทอกซิน” เปนสารพิษที่เกิดจาก
เชื้อราในกลุม Aspergillus flavus, A. parasiticus และ A. nomius เชื้อรา
เหลานี้ชอบเจริญเติบโตอยูบนเมล็ดถั่วลิสง ขาวโพด ขาวโอต ขาวสาลี มันสําปะหลัง
หอม พริกแหง กระเทียม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไววา ใหมีแอฟลาทอกซินอยู
ในอาหารไมเกิน 20 พีพีบี (หรือไมเกิน 20 ไมโครกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม)
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เชื้อราเหลานี้จะเจริญไดดีในอาหารที่มีความชื้นระหวาง 14-30% นอกจากนี้
ยังเจริญเติบโตไดดีในอาหารที่มีความชื้นสัมพัทธในอากาศตั้งแต 75% ขึ้นไป สารพิษ
แอฟลาทอกซินนี้ สามารถทนความรอนไดดี สามารถทนรอนไดถึง 260°C ดังนั้น
การหุงตมธรรมดาจึงไมสามารถทําลายพิษได
แอฟลาทอกซิน เมื่อบริโภคเขาไปจะทําอันตรายตอตับ ทําใหเนื้อตับมี
ไขมั น สะสมมาก เซลล ตั บ ถู ก ทํ า ลายจนอั ก เสบ มี เ ลื อ ดออกในตั บ จนตั บ แข็ ง
หากไดรับสารพิษในปริมาณระดับหนึ่งจะเกิดมะเร็งตับซึ่งอาจทําใหถึงแกชีวิต
นอกจากนี้เชื้อรายังกอใหเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารเชน อาหารเปน
พิษ ทองรวง ทองเดิน ไดอีกดวย
สารประกอบโพลาร
สารพิษที่เกิดจากการเสื่อมสลายของน้ํามันที่ใชทอดอาหาร การใชน้ํามัน
ทอดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง จะทําใหน้ํามันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีเกิดเปน
“สารประกอบโพลาร” ซึ่งสามารถสะสมในรางกาย และสงผลกระทบตอการทํางาน
ของเซลลได จากขอมูลการศึกษาในสัตวทดลองพบวาสารประกอบโพลารเปนสารกอ
การกลายพั นธุแ ละทํ า ให พั นธุ แ ละทํ า ให เ กิ ดมะเร็ ง บนผิว หนัง เกิดเนื้อ งอกในตั บ
ปอด และมะเร็งเม็ดเลือดในหนูทดลอง แมวาอันตรายดังกลาวจะมีอยูไมมากและไม
ชัดเจนที่จะมีผลตอมนุษย ผูบริโภคควรใหความสําคัญตอการใชน้ํามันทอดอาหารให
ถูกตองเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของทานได
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คําแนะนําในการใชนา้ํ มันทอดอาหาร
1. การทอดอาหารที่ใชความรอนสูง ๆ ทอดเปนเวลานาน ๆ เชน การทอด
อาหารเพื่อการจําหนาย ควรใชน้ํามันที่มีความคงตัวสูง เกิดควันชา เชน น้ํามันปาลม
ไมควรใชไฟแรงเกินไป และควรรักษาระดับอุณหภูมิใหคงที่
2. ในครัวเรือนไมควรใชน้ํามันทอดอาหารซ้าํ เกิน 2 ครั้ง
3. หมั่นกรองอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร โดยเฉพาะอาหาร
ทอดที่มีการชุบแปงปริมาณมาก
4. ควรทอดอาหารครั้งละไมมากเกินไป เพื่อใหความรอนของน้ํามันทอด
อาหารกระจายทั่วถึงและใชเวลาในการทอดนอยลง
5. หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีสวนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรส
ปริมาณมากควรเปลี่ยนน้ํามันใหบอย
6. ควรลางทําความสะอาดกระทะหรือเครื่องมือทอดอาหารทุกวัน เพราะ
น้ํามันเกาที่ติดคางอยูจะไปเรงการเสื่อมสภาพของน้ํามันใหม
7. ไมควรซื้อน้ํามันที่ผานการใชแลวมาทอดตอ ควรซื้อน้ํามันในภาชนะ
บรรจุที่มีฉลากไดรับเลขสารบบอาหารจาก อย. ลักษณะน้ํามันใส ภาชนะบรรจุอยูใน
สภาพปดผนึก ไมมีรอยฉีกขาด
8. น้ํามันที่ทอดแลว ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปดสนิทในที่เย็นไมโดนแสง
สวาง หากน้ํามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน มีสีดํา มีฟองมาก เปนควัน
งาย และเหม็นไหม ไมควรใชครั้งตอไป
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หลักการบริโภคอาหารใหปลอดภัย
ขอ 1 รักษาความสะอาด
- ลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร ระหวางการเตรียมอาหาร และ
ลางมือทุกครั้งหลังเขาหองน้าํ
- ทําความสะอาดและฆาเชื้อ พื้นผิวและอุปกรณ ที่ใชในการประกอบ
อาหาร ดูแลสถานที่ประกอบอาหารและอาหารใหปลอดจากแมลงและสัตวตาง ๆ
- ใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
เหตุ ผ ล แม ว า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ส ว นใหญ จะไม ใ ช ส าเหตุ ข องโรคร า ยแรง แต ก็ มี
เชื้อจุลินทรียที่อันตรายบางชนิดอาศัยอยูในพื้นดิน น้ํา สัตว และคน มื อและ
เครื่องใชในครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งเขียงที่ใชประกอบอาหาร ซึ่งมีโอกาสที่เชื้อ
เหลานี้จะติดมากับมือของผูประกอบอาหาร รวมถึงเจือปนไปในอาหาร เปนสาเหตุ
ใหเกิดโรคที่มากับอาหาร
ลางมือถูกวิธี 7 ขัน้ ตอน
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ขอ 2 แยกอาหารที่ปรุงสุกแลวออกจากอาหารสด
2.1 แยกเนื้อสดออกจากอาหารประเภทอื่น
2.2 แยกอุปกรณและภาชนะประกอบอาหาร เชน มีดและเขียง ในการ
เตรียมอาหารสด เก็บอาหารในภาชนะที่มีการปดสนิท ไมใหอาหารที่ปรุงสุกกับ
อาหารสดอยูรวมกัน
เหตุ ผ ล อาหารดิ บ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เนื้ อ สั ต ว แ ละอาหารทะเลยรวมไปถึ ง
ของเหลวจากเนื้อสัตว อาจมีเชื้อจุลินทรียปนเปอนอยู ซึ่งอาจแพรกระจายไปสู
อาหารอื่น ๆ ในขณะปรุงอาหารหรือเก็บอาหาร
ขอ 3 ปรุงอาหารใหสุดทั่วถึง
3.1 ปรุงอาหารใหสุกทั่วถึง โดยเฉพาะอาหารประเภท เนื้อสัตว ไข
และอาหารทะเล
3.2 การปรุงอาหารประเภทน้ําแกง และสตู
- จะตองตมใหเดือดและใชอุณหภูมิไมต่ํากวา 70° C
- สําหรับอาหารประเภทเนื้อ และเนื้อไก จะตองแนใจวาของเหลว
จากเนื้อสัตวใส ไมเปนสีชมพู
3.3 เวลาอุนอาหารที่ปรุงแลว จะตองอุนใหรอนทั่วถึง
เหตุผล การปรุงอาหารที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ จะทําลายเชื้อจุลินทรีย ที่เปน
อันตรายไดเกือบหมดทุกชนิด จากการศึกษาพบวาอาหารที่ปรุง ณ อุณหภูมิ 70° C
เปนอาหารที่ปลอดภัย อาหารบางชนิดจะตองใสใจเปนพิเศษ อาหารจําพวกนี้
ไดแก เนื้อบด ขอตอสัตวและสัตวปกทั้งตัว
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ขอ 4 เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
4.1 ไมทิ้งอาหารที่ปรุงสุกแลวไว ณ อุณหภูมิหองเกินกวา 2 ชั่วโมง
4.2 เก็บอาหารที่ปรุงแลวและอาหารที่เนาเสียได ไวในตูเย็นที่ 5° C
4.3 กอนรับประทานอาหารจะตองนําไปอุนที่อุณหภูมิ 60 °C ทุกครั้ง
4.4 ไมเก็บอาหารไวนานจนเกินไป ถึงแมจะเก็บในตูเย็น
เหตุ ผ ล เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย สามารถเพิ่ ม จํ า นวนได ใ นระยะเวลาอั น รวดเร็ ว ณ
อุณหภูมิหอง และจะหยุดเจริญหรือเพิ่มจํานวนชาลง ณ อุณหภูมิต่ํากวา 5° C
และอุณหภูมิสูงกวา 60° C แตอยางไรก็ตามเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายบางชนิดจะ
ยังคงเจริญและเพิ่มจํานวนไดที่อุณหภูมิต่ํากวา 5° C
ขอ 5 ใชน้ําและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร
5.1 ใชน้ําสะอาดในการปรุง/ทําน้าํ ใหสะอาดกอนนํามาปรุงอาหาร
5.2 เลือกใชวัตถุดิบที่สด และไมนําวัตถุดิบที่หมดอายุแลวมาปรุงอาหาร
5.3 เลือกใชวัตถุดิบที่ผานขั้นตอนฆาเชื้อโรคแลว เชน นมพาสเจอรไรส
5.4 ลางผักและผลไมใหสะอาดโดยเฉพาะผักและผลไมที่รับประทานสด
เหตุผล
- วัตถุดิบในการปรุงอาหาร รวมไปถึงน้ําและน้ําแข็งอาจจะมีเชื้อจุลินทรียที่เปน
อันตรายบางชนิดและสารเคมีปนเปอนอยู สารพิษอาจเกิดในอาหารที่กําลังเนาเสีย
- การเลือกวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารอยางถูกวิธี และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
เบื้องตนจะลดความเสี่ยงจากการบริโภคสารปนเปอนในอาหารได
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ขอกําหนดดานมาตรฐานของรานอาหาร
1. วางจําหนายอาหารพรอมบริโภคสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
2. ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอน
ที่สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
3. ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบจําหนาย
อาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จ
4. อาหารปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปดวางสูงจากพื้น
อยางนอย 60 ซม.
5. น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด ใชอุปกรณ
ที่มีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ ไมแชสิ่งของอื่นปนและวางสูงจากพื้น 60 ซม.
6. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้งหรือลาง
ดวยน้ําไหล อุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
7. ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือวาง
เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
8. สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหารตองสะอาดเปน
ระเบียบ และจัดเปนสัดสวน
9. ไมเตรียมอาหารที่จะปรุงบนพื้นและบริเวณหนาหรือในหองน้ํา หองสวม
และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
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10. ใช ส ารปรุง แตง อาหารที่ มีค วามปลอดภั ย มี เครื่อ งหมายรั บรอง เช น
เลขทะเบี ย นตํ า หรั บ อาหาร (อย.) เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (มอก.)
11. อาหารสดต อ งล า งให ส ะอาดก อ นนํ า มาปรุ ง หรื อ เก็ บ การเก็ บ อาหาร
ประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิที่
ไมสูงกวา 7 °C และเก็บสูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม.
12. เขียงและมีดตองมีสภาพดี และตองแยกเขียงหั่นของสุกกับเขียงหั่นของ
ดิบออกจากกัน
13. ขยะมูลฝอยและน้าํ เสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
14. หองสวมสําหรับผูบริโภค และผูสัมผัสอาหาร ตองสะอาด มีอางลางมือที่
ใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา
15. ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ตองปกปดแผลใหมิดชิด หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร

สังเกตงายๆ ที่
ปายสัญลักษณนี้
 ื
ั
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ขอควรรู...เกี่ยวกับฉลากอาหาร
ปจจุบันยังมีผูบริโภคจํานวนไมนอย ที่ซื้ออาหารโดยไมไดอานขอความใน
ฉลากอาหารกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ฉลากอาหารเปนสิ่งที่ใหรายละเอียดของอาหาร
เพื่อใหพิจารณาเลือกซื้ออาหารไดตามความตองการของผูบริโภค ที่จะชวยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
หากพิจารณาในแงรายละเอียดบนฉลากอาหารอาจแบงผลิตภัณฑอาหาร
เปน 2 ประเภทคือ
1. อาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ไดแกอาหารที่มีการควบคุม
คุณภาพ มาตรฐานและอาหารที่กําหนดใหตองมีฉลาก ซึ่งไดรับอนุญาตเลขสารบบ
(เลข อย.) ถูกตองแลว
2. อาหารที่ไมตองมีเลขสารบบ (เลข อย.) ไดแกอาหารทั่วไปที่ไมไดควบคุม
คุณภาพมาตรฐานหรือตองขออนุญาตเลขสารบบ (เลข อย.) เชน กะป แปงตางๆ
เปนตน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ บ รรจุ ใ นภาชนะบรรจุ จํ า หน า ยแก ผู บ ริ โ ภคโดยตรง
จะตองแสดงรายละเอียดบนฉลากอาหารดังนี้
1. ชื่ออาหาร
2. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารหรือสั่งเขามาจําหนายในประเทศ
3. เลขสารบบอาหาร* 13 หลัก อยูในกรอบเครื่องหมาย อย.
11-1-01523-1-0008
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4. สวนประกอบของอาหารที่สําคัญคิดเปนรอยละหรือเปอรเซ็นต
5. ปริมาณของอาหารที่แสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือปริมาณสุทธิ
6. วัน เดือน ปหรือ เดือน ป ที่ผลิตหรือหมดอายุหรือควรบริโภคกอน
ตามลําดับ
7. ขอความอื่นๆที่แสดงถึง การใชสี วัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแตงรสอาหาร
หรือวิธีกิน หรือวิธีใช ขอควรระวัง ฉลากโภชนาการ (ถามี)
*

ยกเวนอาหารที่ไมตองมีเลขสารบบหรืออาหารทั่วไป ดังไดกลาวแลว

ตัวอยางฉลากอาหาร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 18

สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได (จากตัวอยาง)
1. ชื่อของอาหาร คือ โยเกิรตพรอมดื่มปราศจากไขมันยูเอชที
2. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต คือ บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด
3. เลขสารบบ คือ 60-1-05841-1-0050
4. สวนประกอบของอาหารที่สําคัญ ไดแก โยเกิรตปราศจากไขมัน 50%,
น้ําสม 15%, น้ําตาล 5%, แคลเซียมจากนม 0.3%, เหล็กอะมิโนแอซิคีเลท 0.01%,
วิตามินเอ 0.003%, วิตามินดี 0.0008%
5. ปริมาณสุทธิ ระบุ 180 มล.
6. วันเดือนปที่หมดอายุ ระบุวันที่ 25/02/2010
7. ฉลากโภชนาการ อานไดดังนี้
7.1. หนึ่งหนวยบริโภคของนมกลองนี้ = 180 มล. (1 กลอง)
7.2. จํานวนหนวยบริโภค = 1 ; หมายถึงเราสามารถบริโภคนมกลองนี้ได
หมดในคราวเดียว (กรณีถาเปน 2 เปน 3 ตองแบงรับประทานตามจํานวนครั้ง
เพื่อใหไดสารอาหารตามกรอบดานลางตอไป)
7.3. เมื่อรับประทานนมหมด 1 กลอง จะไดรับพลังงาน 80 กิโลแคลอรี่
โดยเปนพลังงานที่ไดจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี่ (มีการอางไวหนากลองแลว ควร
ตรวจสอบดูวาไขมัน 0 จริง โดยดูจากสวนประกอบที่วิเคราะหได)
7.4. เมื่อรับประทานนมหมด 1 กลองจะไดรับสารอาหารดังนี้ ไขมัน 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 ก. โปรตีน 3 ก. คารโบไฮเดรต 15 ก. โซเดียม 75 มก. วิตามินเอ
25% วิตามินบี 1 20% วิตามินบี 2 8% แคลเซียม 30% วิตามินดี 45% เหล็ก 35%
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อาหารที่เขาขายตองแสดงฉลากโภชนาการ ไดแก

1. อาหารที่มีการกลาวอางทางโภชนาการมี 2 กรณี คือ

1.1. การกลาวอางปริมาณสารอาหาร (Nutrient content claim) คือ การ
กลาวอางถึงระดับ (level) ของสารอาหารหรือพลังงานในอาหารนั้น เชน เปนแหลง
ของแคลเซียม วิตามินซีสูง ไขมันต่าํ
1.2. การกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ (Comparative claim) เปน
การเปรียบเทียบปริมาณของ สารอาหารหรือพลังงานที่มีในอาหารตั้งแตสองอยางขึ้น
ไป เชน ลดปริมาณลง เชน น้ําตาลนอยกวา , ไขมันนอยกวา ในกรณีกลาวอางโดย
เปรียบเทียบ เชนนี้ จะตองมีการวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑสูตรปกติของผูผลิต
หรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันทั่วๆไป
ที่เปนตัวแทนของอาหารประเภทดังกลาว
(ดูตัวอยางฉลากในหนา 16)

2.อาหารที่มีการใชคุณคาทางอาหารในการสงเสริมการขาย

การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims) และ
การกลาวอางการกระทําหนาที่อื่นๆ (Other Function Claims) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหมีการกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร โดย
ขอความที่ใชในการกลาวอางตองไดรับอนุญาตจากอย. เทานั้น

3. อาหารที่ระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย หมายถึง อาหารที่ผูผลิตประสงค
จะแสดงปริมาณหรือกลาวอางหนาที่ของสารอาหารก็สามารถแสดงฉลากโภชนาการได
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4. อาหารอื่น ตามที่ อย.ประกาศกําหนด โดยปจจุบันมีประกาศกําหนดให อาหาร 5

ชนิดไดแก มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ขาวเกรียบ หรือ
อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack) ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือ
บิสกิต และ เวเฟอรสอดไส ตองแสดงฉลากโภชนาการอยางยอ
ทดลองอานฉลากโภชนาการดานลางแลวตอบคําถาม

1. หากท า นบริ โ ภคขนมชนิ ด นี้ 1

ซอง(30g)ท า นจะได รั บ พลั ง งาน
ทั้งหมดเทาใด

2. หากท านบริโภคขนมชนิ ดนี้ 3

ซ อ ง ( 3X30g) ท า น จ ะ ไ ด รั บ
คารโบไฮเดรตจากการบริโภคกี่กรัม

3. หากทานบริโภคขนมชนิดนี้ 30

กรั ม ท า นจะได รั บ ไขมั น อิ่ ม ตั ว
จากการบริโภคกี่กรัม
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ขอควรรูกอนใชยา
1. ชื่อยา: เมื่อเรารูวายาที่เราซื้อหรือไดรับนั้นชื่ออะไร (โดยการเขียนชื่อ
ยาไวที่ซองของยาหรือสอบถามจากเภสัชกรผูขาย) เราจะไดรับประโยชนคือ
เมื่อเกิด “อาการแพยา” (เชน ผื่นแพตามตัว ปาก,ตาบวม หายใจ
ขัด ซึ่งมักไมเกี่ยวของกับฤทธิ์ของยา) เราจะไดรูวาเราแพยาอะไรเปนประวัติสวนตัว
เอาไวแสดงใหหมอ/เภสัชกรทุกครั้งที่ไปรักษา เพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาตัวนั้นอีก
เพื่อปองกันการกินยาซ้ําซอน เพราะ หากเราไปหาหมอ/ เภสัชกร
แหงอื่น เราจะไดแสดงกับเขาเหลานั้นใหรูวา “ชวงนี้เราใชยาอะไรอยู” เพื่อหมอ/
เภสัชกร จะไดไมจายซ้ําซอนซึ่งจะทําใหปลอดภัยจากการไดรับยาเกินขนาด
เพื่อ การรั ก ษาต อที่ถูก ตองในกรณี ที่กิน ยานี้แลว อาการไมดีขึ้นเมื่อ
กลับไปหาหมอ/เภสัชกรอีกครั้ง หมอ/เภสัชกร จะไดรูวา เคยใชยาตัวนี้มาแลวอาการ
ยังไมดีขึ้นจะเปนขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยนยาในการรักษาได
2. สรรพคุณของยา: เมื่อเรารูสรรพคุณของยาที่เราไดเวลาที่เราหายจาก
อาการนั้นๆแลว เราจะสามารถ หยุดใชยา ไดตรงกับอาการที่เราหาย ไมตองกินยา
โดยไมจําเปนอีกตอไปซึ่งการกินยาที่ไมจําเปนจะทําใหเสี่ยงกับอาการขางเคียงของยา
โดยใชเหตุ เชน เมื่อเปนหวัด อาจจะไดยาลดน้ํามูก และ ยาลดไข เมื่อเราทราบ
สรรพคุณยาแลว เราจะหยุดใชลดไข
ทันทีเมื่ออาการไขไมมีแลว เปนตน
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3. วิธีใชยาที่ถูกตอง: เมื่อเราใชยาไดอยาง “ถูกวิธี” เชน กินกอนอาหาร
ควรรับประทานกอนอาหาร 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง (ยกเวนกรณีของยาเบาหวานให
รับประทานกอนอาหารครึ่งชั่วโมง) , การใชยาหยอดตาหามใหปลายหลอดหยดสัมผัส
บริเวณตา การใชยาที่ถูกตองจะทําใหยาออกฤทธิ์ไดเต็มที่ เราก็จะหายปวยหรือทุเลา
อาการไดเร็วขึ้น
4. ขอควรระวังและอาการขางเคียง: เมื่อรูขอมูลดานนี้ของยาเราจะได
ประโยชน คือ เราจะไดหยุดใชยาไดอยางทันทวงที เมื่อเกิดอาการขางเคียงขึ้น จะ
สามารถปองกันไมให อาการขางเคียงของยาที่เกิดขึ้นนั้น เปนอันตรายตอเรามากไป
กวานี้หรือปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการขางเคียงนั้น ๆ ได เชน การกินยาลดการอักเสบ
กลามเนื้อ อาจจะมีอาการขางเคียง คือ แสบทอง ดังนั้น ควรกินหลังอาหารทันที
แตถาเริ่มมีอาการแสบทองก็ควรงดกินยาทันที
5. การปฏิบัติตัวของผูปวย: เปนขอมูลที่สําคัญกับผูปวยมากและจะเปน
ประโยชนคือ การปฏิบัติตัวที่ถูกตองจะชวยใหหายจากโรคและอาการทุเลาไดเร็วขึ้น
รวมทั้งอาจจะรูวาจะปองกันอยางไร ไมไหกลับมาเปนโรค/อาการนี้อีกก็ได เชน การ
เปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบหลังจากไดยาไปทานแลวจะตองรับประทานน้ํามากๆ
และไมควรอั้นปสสาวะเปนเวลานานๆ
“หากแพยาอะไรตองแจงแพทยและเภสัชกรทุกครัง้ กอนรับยา”
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การใชยาที่ถูกตอง
1. มี “ยาสามัญประจําบาน” ไวในบานเพื่อรักษาอาการเบื้องตนเพราะ
ยาสามัญประจําบานจะมีความปลอดภัย ใชงาย หากไมทราบวายาใดเปนยาสามัญ
ประจําบานสามารถสอบถามไดเภสัชกรประจํารานยาหรือหองยาของโรงพยาบาล
2. ไมนํายาผูอื่นมาใชแมวาจะมีอาการของโรคที่แสดงเหมือนกัน
3. ควรเลือกรับยารักษาอาการเบื้องตนจากรานขายยาที่ใหบริการโดยเภสัช
กรเทานั้น
4. กรณีที่เปดยาใชแลว และแพทยไมไดระบุใหใชยานั้นติดตอกันจนหมด
เชนยาน้ําเชื่อมลดไข ยาครีมทาบรรเทาอาการปวด หากตองการเก็บยาเหลานั้นไวใช
ตอไปควรปฏิบัติดังนี้
ยาเม็ด แคปซูลและยาน้ํา ควรทิ้งหลังจากเปดขวดใชแลว 1 ป หรือตาม
วันหมดอายุ
ยาที่ใชภายนอก ควรทิ้งภายใน 6 เดือน หลังจากเปดใชหรือ ตามวัน
หมดอายุ
ยาหยอดตา เมื่อเปดใชแลว มีอายุการใชงาน 1 เดือน (และตองเก็บใน
ตูเย็น)
ควรตรวจสอบลักษณะภายนอกของยากอนนํามาใชครั้งตอไปวามีลักษณะ
เขาขายยาเสื่อมสภาพหรือไม
“ รู ห รื อ ไ ม ว า ย า
ข อ ง คุ ณ มี อ า ยุ
เท า ไหร กั น แล ว ,
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การอานและปฏิบัติตามฉลากยา
ฉลากยาบอกขอมูลที่เปนประโยชนตอความปลอดภัย
ในการใชยา ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้
1. ชื่อยาและสวนประกอบ ทั้งชื่อการคาและชื่อสามัญทางยา ยาชนิด
เดียวกันอาจมีชื่อการคาหลายชื่อ หรือหลายยี่หอ จึงควรสอบถามถึงสวนประกอบ
หรือชื่อสามัญทางยาจากเภสัชกร เพื่อปองกันปญหาการใชยาซ้ําซอนเกินความจําเปน
จากการไดรับยาหลายขนานซึ่งมีองคประกอบของตัวยาเดียวกัน อาจกลายเปนการใช
ยานั้น ๆ เกินขนาดจนเปนอันตราย
2. สรรพคุณหรือขอบงใช บงบอกใหทราบวายานี้รักษาอาการใดหรือโรค
อะไร เชนยารักษาโรคหัวใจ ยาแกอาการคลื่นไสอาเจียน ยารักษาอาการทองเสีย
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3. ขนาดและวิธีใช บงบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและปริมาณที่ใช
ใชอยางไร เชน กิน เคี้ยวกอนกลืน อม ทา นวด ใชขนาดเทาไร เชน กินครั้งละ 2
เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที, หรือรับประทานครั้งละ 1 เม็ดเมื่อมีอาการปวด
เปนตน
4. วันหมดอายุ มีประโยชนตอการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการใชยาที่
เสื่อมสภาพหรื อหมดอายุ แลวโดยสังเกตคําว า “สิ้นอายุ” “EXP.” “Expiring”
,“Use by” หรือ “Use before”
5. คําเตือน ขอหามใช ขอควรระวังและอาการขางเคียง บอกวายานั้นไม
ควรใชกับใคร เชน ผูปวยโรคไต โรคตับ หรือสตรีมีครรภ และมีขอควรระวังรวมทั้ง
อาการขางเคียงที่เกิดควบคูกับการใชอยางไร เชน ยานี้อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับ
ขี่ยานยนต หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
6. เลขทะเบียนตํารับยา มีอักษร Reg.No. ตามดวยเลขที่ ใบอนุญาตใหผลิต
ยา เชน Reg.No.1A 723/43 บอกใหทราบวายานั้นไดผานการขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
7. ประเภทของยา บอกใหทราบวายานั้นเปน ยาสามัญประจําบาน ยาใช
ภายนอก ยาใช เ ฉพาะที่ ยาอั น ตราย ยาควบคุ ม พิ เ ศษ หรื อ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต
ประสาท ซึ่งจะชวยบอกระดับอันตรายของยาที่ตองระมัดระวัง
8. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต เปนขอมูลที่เปนประโยชนในการติดตอสอบถาม
ขอมูล หรือรองเรียนกรณีเกิดความบกพรองของยา
9. การเก็บรักษา บอกวิธีการเก็บรักษาเพื่อคงไวซึ่งประสิทธิภาพและอายุ
การใชงานของยาใหเปนไปตามที่ระบุไวบนฉลาก
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ลักษณะของยาเสื่อมสภาพ
ยาเม็ด
แตก กรอน กะเทาะ เปลี่ยนสี หรือสีซีดลง
ยาเม็ดเคลือบ เยิ้มเหนียว
ยาแคปซูล
เม็ดยาติดกัน บวมโปงพอง ผงยาภายในจับกันเปนกอน
ผงยาเปลี่ยนสี หรืออาจมีเชื้อราขึ้นบนเปลือกแคปซูล
ยาน้าํ เชื่อม
ขุน มีตะกอน เปลี่ยนสี มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
ยาน้าํ แขวนตะกอน เขยาแลวไมรวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน
ยาครีม
เนื้อครีมเปลี่ยนสี เนื้อครีมแยกชั้นมีน้ํามันไหลเยิ้ม
หากพบยาที่เก็บไวในตูยา หมดอายุ หรือมีลักษณะเขาขายยาเสื่อมสภาพ
ควรกําจัดทิ้ง โดยการทําลายยาใหอยูในรูปที่ไมสามารถนําไปใชตอได เชน เทยา
ออกจากขวด แกะยาออกจากแผงบดใหแตก นําไปทิ้งใน “ถังขยะสารเคมี”
การเก็บรักษายา
1. เก็บใหพนจากมือเด็ก
2. ควรเก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม โดยเฉพาะยาที่ถูกทําลายไดงายดวย
แสง มักจะใสมากับขวดหรือซองสีชา หรือบรรจุในแผงอลูมิเนียมจึงไมควรเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุ หรือแกะเม็ดยาออกจากฟอยล
3. ยาที่ฉลากระบุวา “เก็บไวในอุณหภูมิหอง” หมายถึงเก็บที่ 15-30°C
ในบริเวณที่หางไกลจากความรอน
4. ไมควรเก็บยาหลายชนิดไวในภาชนะเดียวกัน
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5. ไมควรเก็บยาใกลหมอหุงขาว เตาหุงตม หลังตูเย็น ขางกระติกน้ํารอน

และไมควรเก็บยาไวในรถยนต เพราะมีความรอนสูงทําใหยาเสื่อมไดงาย
6. ไมควรเก็บยาไวในหองน้ําและที่ชื้นอื่น ๆ เพราะจะทําใหยาเสื่อมเร็วขึ้น
7. เมื่ อ เป ด ขวดยาแล ว ควรทิ้ ง สํ า ลี กั น กระแทกที่ บ รรจุ ม าในขวดยา
เนื่องจากสําลีสามารถดึงความชื้นเขาขวดยาได
8. ยาที่ระบุให “เก็บในตูเย็น” หมายถึงการเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C โดย
ใหเก็บในตูเย็นชองธรรมดา และไมควรเก็บยาที่ประตูตูเย็น ซึ่งเปนบริเวณที่มีการ
เปลี่ยนของอุณหภูมิไดงาย
9. ไมควรเก็บยาบางชนิดไวในตูเย็นเพราะจะทําใหยาตกตะกอน เชน ยาแก
ไอน้ําดํา
10. ยาที่เก็บทุกขวด ตองมีฉลากแสดงวิธีใช ขนาดรับประทานสรรพคุณและ
คําเตือนที่ชัดเจน กรณียาที่เสื่อมสภาพงายเมื่อโดนแสงแดดใหใสขวดสีชา
11. แยกเก็บยาใชภายนอกและยาใชภายในออกจากกัน
ยาใชภายในใหใสขวด ฝาปดสนิท แสดงขอความบนฉลากโดยใช
ฉลากสีนา้ํ เงิน “ยารับประทาน”
ยาใชภายนอก ติดฉลากสีแดง แสดงขอความวา “ยาใชภายนอก
หามรับประทาน” ในฉลากตองระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธีใช
ใหเรียบรอย
12. หมั่นตรวจวันหมดอายุของยาในตูอยางสม่าํ เสมอ พบยาหมดอายุใหทิ้งไป
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หลักการเลือกใชเครื่องสําอาง
ความหมายของเครื่องสําอางตามกฎหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชเฉพาะ
กับผิวกายภายนอกเทานั้น ใชเพื่อความสะอาดในชีวิตประจําวัน หรือใชเพื่อระงับกลิ่น
กาย แตงกลิ่นหอม รวมถึง การใชเพื่อปกปองหรือสงเสริมใหมีสุขภาพที่ดี ปรับแตง
ใหแลดูดี โดยที่ไมมีผลตอโครงสรางหรือการทําหนาที่ใดๆของรางกายมนุษย จะเห็น
ไดวาเราตางก็ใชเครื่องสําอางกันทุกคน-ทุกวัน ตั้งแตเริ่มตนวันใหม แปรงฟน อาบน้าํ
กิจกรรมแรกเริ่มนี้ก็ตองใช เครื่องสําอางกันแล ว นอกจากนั้นครีม โลชั่นบํารุงผิว
น้ําหอม ลิปสติก ทาแกม แตงตา ทาเล็บ ลางเล็บ ผลิตภัณฑแตงผม ผลิตภัณฑ
ระงับกลิ่นกาย สบู แชมพู ยาสีฟน ลวนแลวแตเปนเครื่องสําอางทั้งสิ้น
ประเด็นปญหาเครื่องสําอางกับการคุมครองผูบริโภค
1. ไมแสดงฉลากภาษาไทย (ทําใหไมทราบแหลงผลิตและวันเดือนปที่
หมดอายุ เพราะถึงเขียนไวก็อานไมออก)
2. มีการโฆษณาโออวดเกินจริง (เชน หนาขาวใน 7 วัน)
3. มีการใสสารเคมีตองหาม เชน ปรอทแอมโมเนีย สารไฮโดรควินโนน
กรดวิตามินเอ ♣
♣

ถือวาเปนเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช ตามกฎหมายหาม มิใหผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือ
ขายเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช หากผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินหกหมืน่
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ฉลากเครื่องสําอาง ในการซื้อเครื่องสําอางควรพิจารณาฉลากเปนสําคัญ
ฉลากเครื่องสําอาง ประกอบดวย
1. ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการคา
2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง
3. สวนประกอบสําคัญ ผูบริโภคควรใหความสําคัญกับขอมูลในสวนนี้ดวย
ถึงแมวาบางครั้งอาจเปนชื่อสารเคมีซึ่งคนทั่วไปไมคุนเคย แตขอมูลนี้จะมีประโยชน
มาก หากเมื่อใชเครื่องสําอางแลวเกิดอาการแพ จะไดจดจําไวเปนขอมูลสวนตัววาแพ
สารประเภทใด หรือถาทราบวามีประวัติแพสารใดมากอน ก็สามารถตรวจสอบ
สวนประกอบในเครื่องสําอางกอนซื้อ เพื่อที่จะไดหลีกเลี่ยงสารเคมีที่แพไดงายขึ้น
4. วิธีใช
5. คําเตือน (ถามี)

6. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตและผูนําเขา

ในสวนนี้จะเปนการแสดงความ

รับผิดชอบของเจาของผลิตภัณฑ
7. เดือนปที่ผลิต
8. เดือนปที่หมดอายุ (กรณีเครื่องสําอางทีมีอายุการใชนอยกวา 30 เดือน)
9. ปริมาณสุทธิ
10. เลขที่ใบรับแจง XX-X-XXXXXXX 10 หลัก

11. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
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ขอแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ และใชผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
1. ซื้อเครื่องสําอางจากรานที่มีหลักแหลงแนนอน เชื่อถือได และเก็บ
ใบเสร็จรับเงินไว เพราะหากมีปญหาเกิดขึ้นจะไดติดตอหาผูรับผิดชอบได
2. ซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย
ซึ่งบอกสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เครื่องสําอางอยางครบถวน ชัดเจน, ไมควรซื้อหากพบบรรจุภัณฑมีรอยฉีกขาด,แกไข
3. ปฏิบัติตามวิธีใช และใชดวยความระมัดระวังตามคําเตือนที่ระบุไวที่ฉลาก
อยางเครงครัด
4. หากใชเครื่องสําอางชนิดใดเปนครั้งแรก ควรทดสอบการแพกอนใช ดวย
การทาผลิตภัณฑนั้นในปริมาณเล็กนอยบริเวณทองแขน แลวทิ้งไว 24 - 48 ชั่วโมง
หากไมมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น แสดงวาใชได
5. หากใชเครื่องสําอางใดแลว มีความผิดปกติเกิดขึ้นไมวาจะเปนการใชครั้ง
แรกหรือใชมาระยะหนึ่งแลวก็ตาม ตองหยุดใชทันที ถาหยุดใชแลวอาการยังไมดีขึ้น
ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร
เพื่อคนหาสาเหตุ และทําการรักษาใหถูกตอง
เหมาะสมตอไป
6. ถามีประวัติการแพสารใดมากอน เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ ควรพิจารณา
ขอมูลสวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑอยางละเอียด เพื่อจะไดหลีกเลี่ยงสารที่
กอใหเกิดการแพ
7. เมื่อใชเครื่องสําอางเสร็จแลว ตองปดฝาใหสนิทเพื่อปองกันการปนเปอน
จากฝุนละออง สิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคตางๆ
8. เก็บเครื่องสําอางไวในที่แหงและเย็น อยาเก็บในที่รอนหรือแสงแดดสอง
ถึง เพราะจะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ
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9. อยาหลงเชื่อคําโฆษณา เกินจริง เปนเท็จ
10. ในเครื่องสําอางที่สงสัยวาจะมีการเติมสารหามใช สามารถตรวจสอบโดย
ใชชุดทดสอบสารหามใช
อายุของเครื่องสําอาง
เครื่ อ งสํ า อางก็ เ ช น เดี ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สุ ข ภาพชนิ ด อื่ น ๆ คื อ มี
ระยะเวลาที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ จะยั ง คงคุ ณ ภาพได ต ามเดิ ม การที่ ก ฎหมายมิ ไ ด
กําหนดใหแสดงวันเดือนป ที่หมดอายุไวบนฉลากของเครื่องสําอาง จึงตองพิจารณา
เลือกซื้อเครื่องสําอางจาก วันเดือนป ที่ผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑของผูจําหนาย
และลักษณะของผลิตภัณฑนั้น
อายุของเครื่องสําอางขึ้นกับหลายปจจัย เชน สวนประกอบของผลิตภัณฑ
เทคนิคในการผลิต การบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ และที่สําคัญคือวิธีการเก็บรักษา
เครื่องสําอางที่ผลิตขึ้นพรอมกัน ชิ้นที่ถูกเก็บรักษาอยางดีในที่เย็น ในสภาพของ
บรรจุภัณฑเดิมของโรงงานผลิต ยอมมีอายุการใชงานไดยาวนานกวา
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