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การเลือกซื้ออาหารสด 
 

 

มีอาหารหลายชนิดท่ีเรารับประทานโดยไมรูวามีสารเคมีปนเปอนอยู ซ่ึง
เปนอันตรายตอสุขภาพและอาจเปนตนเหตุใหเกิดโรครายแรงได สารเคมีสําคัญๆ ท่ี
มักตรวจพบในอาหาร ไดแก   

1. สารบอแรกซ 
ชื่ออ่ืนเชน “นํ้าประสานทอง” “สารขาวตอก” “ผงกันบูด” “เพงแซ”  

“ผงเนื้อน่ิม”  ลักษณะเปนผงสีขาว  ใชในอุตสาหกรรมทําแกว เพ่ือใหทนความ
รอน ใชเปนสารประสานในการเชื่อมทอง มีการใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารเพื่อ
ทําใหอาหารมีความหยุนกรอบคงตัวไดนาน ไมบูดเสียงาย 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

พิษตอไต ทางเดินอาหารเกิดการระคายเคือง ถาผูใหญไดรับเกิน15 กรัม
หรือเด็กไดรับเกิน 5 กรัม จะอาเจียนเปนเลือด และอาจตายได 
ตัวอยางอาหารท่ีใสสารบอรแรกซ 

เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ( หมูบด ปลาบด ทอดมัน ลูกชิ้น 
เนื้อสด ไสกรอก ผลไมดอง ทับทิมกรอบ ลอดชอง )  
คําแนะนํา 
1.ควรหลีกเล่ียงการซื้อเนื้อหมูท่ีผิดปกติจากธรรมชาติ เชน เก็บไดนานโดยไมบูดไมเนา  
2.ไมควรซ้ือหมูบดสําเร็จรูป ควรซ้ือเปนชิ้นแลวนํามาบด หรือสับเอง  
3.หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีลักษณะกรอบเดงไดนานผิดปกติ  
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2. สารฟอกขาว    
ชื่ออ่ืน “สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต” หรือชื่ออ่ืน “ผงซักมุง” เปน

สารเคมีท่ีใชฟอกแห อวน ใหมีสีขาว   มีการใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารเพื่อ
วัตถุประสงคในการทําใหอาหารมีสีขาวสะอาด ดูนารับประทาน  
ผลกระทบตอสุขภาพ  

หายใจขัด ความดันโลหิตต่ํา เวียนศีรษะ ปวดทอง อาเจียน อุจจาระรวง  
ผูท่ีแพอยางรุนแรง/โรคหอบ ช็อค หมดสติ  เสียชีวิต  
ตัวอยางอาหารท่ีใสสารฟอกขาว 
- นํ้าตาลมะพราว  หนอไมดอง  ทุเรียนกวน 
- นํ้าแชผักผลไม เชน ถั่วงอก ขิงฝอย กระทอน เปนตน 
คําแนะนํา  

ผูบริโภคควรใสใจในการเลือกอาหารที่มีความสะอาด ลักษณะและสี
ใกลเคียงกับธรรมชาติ จะชวยใหปลอดภัยจากอันตรายของสารฟอกขาว  
 

3. สารฟอรมาลีน 
ชื่ออ่ืน “นํ้ายาดองศพ” ใชในทางการแพทยเพื่อปองกันการเนาเสียของ

เน้ือเยื่อรางกายของศพ   ซ่ึงมีการนํามาใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารเพื่อ
วัตถุประสงคในการทําใหอาหารไมบูดเสีย เก็บไดนานขึ้น  

ตัวอยางอาหารที่ใสสารฟอรมาลีน 
ปวดทองรุนแรง อาเจียน หมดสติ และเสียชีวิต 

ผลกระทบตอสุขภาพ  

นํ้าแชอาหารทะเลสดและเนื้อสัตวตางๆ ผักสดชนิดตางๆ  
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คําแนะนําในการหลีกเล่ียงสารฟอรมาลีน 
ควรลางปลา กุง ปู ปลาหมึก และผักตาง ๆ ใหสะอาด กอนนํามาปรุง

อาหาร และปรุงอาหารใหสุกดวยความรอนอยางท่ัวถึง 
 

4. กรดซาลิซิลิค 
ชื่ออ่ืน  “สารกันรา”  ในทางอุตสาหกรรมใชเพ่ือปองกันราในผลิตภัณฑ

ท่ีไมใชอาหาร   มีการนํามาใชผิดวิธีโดยนํามาผสมในอาหารหมักดอง เพื่อทําให
อาหาร  หมักดองดูใส เหมือนใหมอยูเสมอ ไมบูดไมเสียงาย  
ผลกระทบตอสุขภาพ   

หากมีความเขมขนในเลือด 25-35 มก./เลือด 100 มล. จะหูอ้ือ อาเจียน 
มีไข ถึงตายได    
ตัวอยางอาหารท่ีใสกรดซาลิซิลิค  

นํ้าดองผัก, นํ้าดองผลไม, ปลารา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูปายนี้กอนซื้ออาหารสด เพื่อความ
ปลอดภัยจากสารปนเปอนนะจะ 
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5.สารฆาแมลง (กลุมฟอสเฟต, คารบาเมต)  
ใชทางการเกษตรเพื่อกําจัดศัตรูพืช    ซ่ึงจะมีระยะเวลาเพื่อใหสารเหลาน้ี

สลายตัวกอนนํามาจําหนาย  โดยกฎหมายกําหนดใหมีปริมาณสารเคมีตกคางในอาหาร
ไดไมเกินรอยละ  50 ของปริมาณสารพิษท่ียับยั้งการทํางานของเอ็นไซมในรางกาย   
ผลกระทบตอสุขภาพ  

หากไดรับสารฆาแมลงเขาสูรางกาย จะทําใหเกิดอาการวิงเวียน  คล่ืนไส  
อาเจียน หายใจขัด และหัวใจอาจหยุดเตนได  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยระบุวาการ
ไดรับสารฆาแมลงสะสมเปนระยะเวลานาน สามารถกอใหเกิดโรคมะเร็งได  
ตัวอยางอาหารท่ีใสยาฆาแมลง       

ผักสด, ผลไมสด , ปลารา ,ปลาเค็ม ,ปลาแหง     
คําแนะนํา  
ลางผักและผลไมกอนนํามาบริโภค 

1. ปอกเปลือกหรือลอกเปลือกชั้นนอกของผักสดหรือผลไมออกท้ิง 
2. แกะผักเปนกลีบหรือแกะใบออกจากตนแลวลางดวยน้ําสะอาด 
3. - ใชเกลือ 2 ชอนโตะ ตอนํ้า 4 ลิตร หรือ นํ้าสมสายชู ครึ่งถวย ตอนํ้า 4 

ลิตร หรือ ใชผงฟู 1 ชอนโตะตอนํ้า 4 ลิตร แชผักหรือผลไมสดไว 15 นาที 
- กรณีผักเปนหัว ผล หรือผลไมท่ีกินท้ังเปลือก เชน องุน ใหลางดวยน้ํา
ผสมดางทับทิบ (ประมาณ 10-20 เกล็ด) ผสมน้ําสมสายชู 1 ชอนโตะ สาร
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 20 หยด แชนาน 5 นาที ใชมือถูตามผลของผล 

4. แลวลางดวยนํ้าสะอาดอีก 1-2 ครั้ง 
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 ในการเลือกซ้ือเน้ือสัตวตากแหง , ปลารา , ปลาเค็ม ใหสังเกตวาใน
บริเวณท่ีจําหนายมีแมลงมาตอมบางหรือไม  หากรานคาท่ีจําหนายสินคาสามารถวาง
สินคาโดยไมตองกังวลเรื่องมด , แมลงมาตอมสินคา  อาจสงสัยไดวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวมีการผสมสารเคมีกําจัดแมลงเพ่ือวัตถุประสงคในการไลแมลง  
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6.สารเรงเน้ือแดง   

ชื่ออ่ืนคือ  “ซัลบูทามอล”   เปนยาสําคัญท่ีใชในผูปวยท่ีเปนโรคหอบหืด 
ชวยในการชยายหลอดลมและมีฤทธิ์ชวยกระตุนการเตนของหัวใจ    
ผลกระทบตอสุขภาพ     

มือสั่น กลามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเตนเร็วผิดปกติ กระวน
กระวาย วิงเวียนศีรษะ เปนอันตรายมากสําหรับผูท่ีเปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
ผูปวยเบาหวาน หญิงมีครรภ   
 ตัวอยางอาหารท่ีใสสารซัลบูทามอล   

เนื้อหมู 
คําแนะนํา   

ผูบริโภคควรหลีกเลี่ยงไมกินหมูท่ีมีสารดังกลาวโดยเลือกหมูท่ีมีชั้นมันหนา  
ประมาณ 1 ใน 3 สวนของชั้นเนื้อหมู และเนื้อหมูท่ีไมมีสารเรงเนื้อแดง เม่ือหั่นท้ิง
ไวจะมีนํ้าซึมออกมา   

ข้อควรรู้  
โปรตนี 1 กรัมให้พลงังาน 4 กโิลแคลอร่ี,  คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้
พลงังาน 4 กโิลแคลอร่ี, ไขมนั 1 กรัมให้พลงังาน  9  กโิลแคลอร่ี  

 

 
 
 



  การเลือกซ้ืออาหารพรอมบริโภค  
 
 

ดวยวิถีชีวิตท่ีเรงรีบทําใหหลาย ๆ ทานตองพ่ึงพาอาศัยอาหารท่ีปรุงสําเร็จ
แลวจากนอกบาน  การเลือกรานอาหารท่ีเราจะเขาไปรับประทานนั้น   นอกจาก
ความอรอยถูกปากและมีคุณคาทางอาหารตอรางกายแลว  สิ่งหน่ึงท่ีตองคํานึงถึงคือ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ   เนื่องจากอาหารพรอมบริโภคท่ีขายอยูมากมายหลาย
รูปแบบมีโอกาสเสี่ยงกับโรคภัยท่ีตามมาจากการรับประทาน  โรคท่ีเกิดจากอาหารไม
สะอาด หรือพิษภัยในอาหาร มีสาเหตุมาจากการปนเปอน ท่ีควรคํานึงถึงสําหรับ
ผูบริโภค เชน โรคอาหารเปนพิษ , โรคมะเร็ง เปนตน 

 

อาหารเปนพิษ (Food poisoning) 
หมายถึง  อาการทองเดิน เน่ืองจากการกินอาหารท่ีมีสารพิษปนเปอน 

อาจเปนสารพิษท่ีเกิดจาดเชื้อโรค หรือสารเคมี (เชน ตะกั่ว ยาฆาแมลง ฯลฯ) หรือ 
พืชพิษ (เชน เห็ดพิษ กลอย ฯลฯ)    อาการทองเดินท่ีเกิดจากจากเชื้อโรค  เชน
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อสิ่งท่ีพบไดบอยกวาสาเหตุอ่ืน ๆ   โดยมักพบวาในหมูคนท่ีกิน
อาหารรวมกัน  จะมีอาการพรอมกันหลายคน  ซ่ึงอาจมีอาการมากนอยแตกตางกัน
แลวแตบุคคลและปริมาณท่ีกิน  ผูปวยมักจะมีอาการปวดทอง อาเจียน ถายเปนน้ําs
หลายครั้ง  ถาเปนรุนแรงอาจทําใหมีภาวะขาดน้ําเปนอันตรายได  ถาเกิดจาก
สารเคมีหรือพืชพิษบางชนิด   อาจทําใหเกิดพิษตอระบบประสาท เชน ชัก หมดสติ 
รูมานตาหดเล็ก เปนตน อาการอาจรายแรงถึงตายได 
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การรักษา  
1. ใหการรักษาแบบอาการทองเดินท่ัวๆไป     ใหดื่มนํ้าเกลือแรมาก ๆ 

งดอาหารประเภทกากใย รับประทานอาหารยอยงายจําพวกแปง ไมควรรับประทาน
ยาหยุดถายยกเวนกรณีเดินทาง 

2. ถามีอาการทางระบบประสาท (เชน ชัก หมดสติ) หรือสงสัยเกิดจากยา
ฆาแมลง สารตะกั่ว อ่ืนๆ ควรใหนํ้าเกลือ แลวรีบสงโรงพยาบาลดวน มักจะตองทํา
การลางทองดวย และใหยาตานพิษ 

3. ถาเกิดจากเห็ดพิษ ซ่ึงมีอยูหลายชนิด ทําใหเกิดอาการมากนอยแตกตาง
กันไป ถาเปนชนิดไมรุนแรงก็ใหทําการรักษาดังในขอ 1. แตถามีอาการทางระบบ
ประสาทรวมดวย ควรสงโรงพยาบาลดวน 

 
พิษจากเชื้อรา 

พบในอาหารแหงท่ีไมถูกสุขลักษณะ  อันตรายพบไดตั้งแตลักษณะ
เฉียบพลันจนถึงเรื้อรัง ซ่ึงพิษท่ีเกิดอาจถึงตายไดหากไดรับในปริมาณมาก  ใน
ปจจุบันพิษจากเชื้อราท่ีรูจักกันในชื่อวา  “แอฟลาทอกซิน”   เปนสารพิษท่ีเกิดจาก
เชื้อราในกลุม Aspergillus flavus, A. parasiticus และ A. nomius  เชื้อรา
เหลาน้ีชอบเจริญเติบโตอยูบนเมล็ดถ่ัวลิสง ขาวโพด ขาวโอต ขาวสาลี มันสําปะหลัง 
หอม พริกแหง กระเทียม   

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไววา ใหมีแอฟลาทอกซินอยู
ในอาหารไมเกิน 20 พีพีบี (หรือไมเกิน 20 ไมโครกรัมตออาหาร 1  กิโลกรัม) 
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เชื้อราเหลาน้ีจะเจริญไดดีในอาหารท่ีมีความชื้นระหวาง 14-30% นอกจากนี้
ยังเจริญเติบโตไดดีในอาหารท่ีมีความชื้นสัมพัทธในอากาศตั้งแต 75% ขึ้นไป  สารพิษ
แอฟลาทอกซินนี้ สามารถทนความรอนไดดี  สามารถทนรอนไดถึง 260°C  ดังนั้น
การหุงตมธรรมดาจึงไมสามารถทาํลายพิษได    

แอฟลาทอกซิน  เม่ือบริโภคเขาไปจะทําอันตรายตอตับ ทําใหเนื้อตับมี
ไขมันสะสมมาก  เซลลตับถูกทําลายจนอักเสบ มีเลือดออกในตับ จนตับแข็ง    
หากไดรับสารพิษในปริมาณระดับหน่ึงจะเกิดมะเร็งตับซ่ึงอาจทําใหถึงแกชีวิต 

นอกจากนี้เชื้อรายังกอใหเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารเชน อาหารเปน
พิษ ทองรวง ทองเดิน ไดอีกดวย 

 
 

สารประกอบโพลาร 
สารพิษท่ีเกิดจากการเสื่อมสลายของนํ้ามันท่ีใชทอดอาหาร การใชนํ้ามัน

ทอดซํ้าหลาย ๆ ครั้ง  จะทําใหนํ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีเกิดเปน  
“สารประกอบโพลาร” ซ่ึงสามารถสะสมในรางกาย และสงผลกระทบตอการทํางาน
ของเซลลได จากขอมูลการศึกษาในสัตวทดลองพบวาสารประกอบโพลารเปนสารกอ
การกลายพันธุและทําใหพันธุและทําใหเกิดมะเร็งบนผิวหนัง เกิดเน้ืองอกในตับ  
ปอด และมะเร็งเม็ดเลือดในหนูทดลอง แมวาอันตรายดังกลาวจะมีอยูไมมากและไม
ชัดเจนท่ีจะมีผลตอมนุษย  ผูบริโภคควรใหความสําคัญตอการใชนํ้ามันทอดอาหารให
ถูกตองเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับสุขภาพของทานได 
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คําแนะนําในการใชน้าํมันทอดอาหาร  
1. การทอดอาหารที่ใชความรอนสูง ๆ ทอดเปนเวลานาน ๆ เชน การทอด

อาหารเพื่อการจําหนาย ควรใชนํ้ามันท่ีมีความคงตัวสูง เกิดควันชา  เชน นํ้ามันปาลม 
ไมควรใชไฟแรงเกินไป และควรรักษาระดับอุณหภูมิใหคงท่ี 

2. ในครัวเรือนไมควรใชนํ้ามันทอดอาหารซํ้าเกิน 2 ครั้ง  
3. หม่ันกรองอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร  โดยเฉพาะอาหาร

ทอดท่ีมีการชุบแปงปริมาณมาก 
4. ควรทอดอาหารครั้งละไมมากเกินไป  เพื่อใหความรอนของนํ้ามันทอด

อาหารกระจายทั่วถึงและใชเวลาในการทอดนอยลง 
5. หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตวท่ีมีสวนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรส

ปริมาณมากควรเปลี่ยนนํ้ามันใหบอย 
6. ควรลางทําความสะอาดกระทะหรือเครื่องมือทอดอาหารทุกวัน  เพราะ

นํ้ามันเกาท่ีติดคางอยูจะไปเรงการเสื่อมสภาพของน้ํามันใหม 
7. ไมควรซื้อนํ้ามันท่ีผานการใชแลวมาทอดตอ  ควรซื้อน้ํามันในภาชนะ

บรรจุที่มีฉลากไดรับเลขสารบบอาหารจาก อย. ลักษณะน้ํามันใส  ภาชนะบรรจุอยูใน
สภาพปดผนึก ไมมีรอยฉีกขาด 

8. นํ้ามันท่ีทอดแลว ควรเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปดสนิทในท่ีเย็นไมโดนแสง
สวาง หากน้ํามันทอดอาหารมีกล่ินเหม็นหืน เหนียวขน มีสีดํา มีฟองมาก เปนควัน
งาย และเหม็นไหม ไมควรใชครั้งตอไป 
 
 



หลักการบริโภคอาหารใหปลอดภัย 
 

ขอ 1 รักษาความสะอาด 
- ลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร ระหวางการเตรียมอาหาร และ

ลางมือทุกครั้งหลังเขาหองนํ้า  
- ทําความสะอาดและฆาเชื้อ พ้ืนผิวและอุปกรณ ท่ีใชในการประกอบ

อาหาร ดูแลสถานท่ีประกอบอาหารและอาหารใหปลอดจากแมลงและสัตวตาง ๆ  
- ใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน 

เหตุผล  แมวาเชื้อจุลินทรียสวนใหญ จะไมใชสาเหตุของโรครายแรง  แตก็มี
เชื้อจุลินทรียท่ีอันตรายบางชนิดอาศัยอยูในพ้ืนดิน  นํ้า สัตว และคน  มือและ
เครื่องใชในครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเขียงท่ีใชประกอบอาหาร  ซ่ึงมีโอกาสท่ีเชื้อ
เหลาน้ีจะติดมากับมือของผูประกอบอาหาร  รวมถึงเจือปนไปในอาหาร  เปนสาเหตุ
ใหเกิดโรคท่ีมากับอาหาร 

ลางมอืถูกวธิ ี 7 ขัน้ตอน 
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ขอ 2 แยกอาหารที่ปรุงสุกแลวออกจากอาหารสด 
2.1 แยกเนื้อสดออกจากอาหารประเภทอื่น 
2.2 แยกอุปกรณและภาชนะประกอบอาหาร เชน มีดและเขียง  ในการ

เตรียมอาหารสด  เก็บอาหารในภาชนะท่ีมีการปดสนิท ไมใหอาหารที่ปรุงสุกกับ
อาหารสดอยูรวมกัน 
เหตุผล  อาหารดิบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อสัตวและอาหารทะเลยรวมไปถึง
ของเหลวจากเนื้อสัตว  อาจมีเชื้อจุลินทรียปนเปอนอยู  ซ่ึงอาจแพรกระจายไปสู
อาหารอื่น ๆ ในขณะปรุงอาหารหรือเก็บอาหาร 
 

ขอ 3 ปรุงอาหารใหสุดทั่วถึง 
3.1 ปรุงอาหารใหสุกท่ัวถึง  โดยเฉพาะอาหารประเภท เน้ือสัตว  ไข 

และอาหารทะเล 
3.2 การปรุงอาหารประเภทน้ําแกง และสต ู

จะตองตมใหเดือดและใชอุณหภูมิไมต่ํากวา 70° C - 
- สําหรับอาหารประเภทเนื้อ และเนื้อไก จะตองแนใจวาของเหลว

จากเนื้อสัตวใส ไมเปนสีชมพู 
3.3 เวลาอุนอาหารท่ีปรุงแลว จะตองอุนใหรอนท่ัวถึง 

เหตุผล  การปรุงอาหารท่ีถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ จะทําลายเชื้อจุลินทรีย  ท่ีเปน
อันตรายไดเกือบหมดทุกชนิด  จากการศึกษาพบวาอาหารท่ีปรุง ณ อุณหภูมิ 70° C  
เปนอาหารท่ีปลอดภัย  อาหารบางชนิดจะตองใสใจเปนพิเศษ  อาหารจําพวกน้ี  
ไดแก  เนื้อบด ขอตอสัตวและสัตวปกท้ังตัว 
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ขอ 4  เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

4.1 ไมท้ิงอาหารท่ีปรุงสุกแลวไว ณ อุณหภูมิหองเกินกวา 2 ชั่วโมง   
4.2 เก็บอาหารท่ีปรุงแลวและอาหารท่ีเนาเสียได  ไวในตูเย็นท่ี 5° C   
4.3 กอนรับประทานอาหารจะตองนําไปอุนท่ีอุณหภูมิ 60 °C ทุกครั้ง 
4.4 ไมเก็บอาหารไวนานจนเกินไป ถึงแมจะเก็บในตูเย็น 

เหตุผล   เชื้อจุลินทรีย  สามารถเพิ่มจํานวนไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ณ  
อุณหภูมิหอง  และจะหยุดเจริญหรือเพิ่มจํานวนชาลง  ณ อุณหภูมิต่ํากวา 5° C 
และอุณหภูมิสูงกวา 60° C  แตอยางไรก็ตามเชื้อจุลินทรียท่ีเปนอันตรายบางชนิดจะ
ยังคงเจริญและเพิ่มจํานวนไดท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5° C  
 

ขอ 5  ใชนํ้าและวัตถุดิบท่ีปลอดภัยในการปรุงอาหาร 
5.1 ใชนํ้าสะอาดในการปรุง/ทํานํ้าใหสะอาดกอนนํามาปรุงอาหาร 
5.2 เลือกใชวัตถุดิบท่ีสด และไมนําวัตถุดิบท่ีหมดอายุแลวมาปรุงอาหาร 
5.3 เลือกใชวัตถุดิบท่ีผานขั้นตอนฆาเชื้อโรคแลว เชน นมพาสเจอรไรส 
5.4 ลางผักและผลไมใหสะอาดโดยเฉพาะผักและผลไมท่ีรับประทานสด 

เหตุผล  
- วัตถุดิบในการปรุงอาหาร  รวมไปถึงนํ้าและนํ้าแข็งอาจจะมีเชื้อจุลินทรียท่ีเปน
อันตรายบางชนิดและสารเคมีปนเปอนอยู  สารพิษอาจเกิดในอาหารท่ีกําลังเนาเสีย 
- การเลือกวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารอยางถูกวิธี  และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
เบ้ืองตนจะลดความเสี่ยงจากการบริโภคสารปนเปอนในอาหารได 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ   14 



               15                        กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 

ขอกําหนดดานมาตรฐานของรานอาหาร 
1. วางจําหนายอาหารพรอมบริโภคสูงจากพื้นอยางนอย  60  ซม. 

2. ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอน
ท่ีสะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

3. ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบจําหนาย
อาหารทุกครั้ง  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จ 

4. อาหารปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปดวางสูงจากพื้น
อยางนอย 60 ซม. 

5. นํ้าแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปด ใชอุปกรณ
ท่ีมีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ ไมแชสิ่งของอ่ืนปนและวางสูงจากพื้น 60 ซม. 

6. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้งหรือลาง
ดวยน้ําไหล อุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

7. ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือวาง
เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

8. สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหารตองสะอาดเปน
ระเบียบ  และจัดเปนสัดสวน 

9. ไมเตรียมอาหารท่ีจะปรุงบนพื้นและบริเวณหนาหรือในหองน้ํา หองสวม
และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

 



10. ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรอง เชน  
เลขทะเบียนตําหรับอาหาร (อย .) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (มอก.) 

11. อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร
ประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ี
ไมสูงกวา 7 °C  และเก็บสูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม. 

12. เขียงและมีดตองมีสภาพดี และตองแยกเขียงหั่นของสุกกับเขียงหั่นของ
ดิบออกจากกัน 

13. ขยะมูลฝอยและนํ้าเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

14. หองสวมสําหรับผูบริโภค และผูสัมผัสอาหาร ตองสะอาด มีอางลางมือท่ี
ใชการไดดี  และมีสบูใชตลอดเวลา 

15. ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือ ตองปกปดแผลใหมิดชิด หลีกเล่ียงการ
ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

 
 
 
 
 
 

สงัเกตงายๆ ที่
ปายสญัลกัษณนี ้

ื ั
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  ขอควรรู...เกี่ยวกับฉลากอาหาร 
 

ปจจุบันยังมีผูบริโภคจํานวนไมนอย   ท่ีซ้ืออาหารโดยไมไดอานขอความใน
ฉลากอาหารกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ    ฉลากอาหารเปนสิ่งท่ีใหรายละเอียดของอาหาร 
เพ่ือใหพิจารณาเลือกซ้ืออาหารไดตามความตองการของผูบริโภค ท่ีจะชวยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

หากพิจารณาในแงรายละเอียดบนฉลากอาหารอาจแบงผลิตภัณฑอาหาร
เปน 2 ประเภทคือ 

1. อาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)  ไดแกอาหารท่ีมีการควบคุม
คุณภาพ มาตรฐานและอาหารที่กําหนดใหตองมีฉลาก ซ่ึงไดรับอนุญาตเลขสารบบ 
(เลข อย.) ถูกตองแลว 

2. อาหารท่ีไมตองมีเลขสารบบ (เลข อย.) ไดแกอาหารท่ัวไปท่ีไมไดควบคุม
คุณภาพมาตรฐานหรือตองขออนุญาตเลขสารบบ (เลข อย.) เชน กะป แปงตางๆ 
เปนตน 

ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุจําหนายแกผูบริโภคโดยตรง 
จะตองแสดงรายละเอียดบนฉลากอาหารดังน้ี 

1. ชื่ออาหาร 
2. ชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีผลิตอาหารหรือสั่งเขามาจําหนายในประเทศ 
3. เลขสารบบอาหาร* 13 หลัก อยูในกรอบเครื่องหมาย อย. 
 11-1-01523-1-0008 
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4. สวนประกอบของอาหารท่ีสําคัญคิดเปนรอยละหรือเปอรเซ็นต 
5. ปริมาณของอาหารท่ีแสดงเปนนํ้าหนักสุทธิหรือปริมาณสุทธิ 
6. วัน เดือน ปหรือ เดือน ป ท่ีผลิตหรือหมดอายุหรือควรบริโภคกอน

ตามลําดับ 
7. ขอความอื่นๆท่ีแสดงถึง การใชสี วัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแตงรสอาหาร 

หรือวิธีกิน หรือวิธีใช ขอควรระวัง ฉลากโภชนาการ (ถามี) 
    *ยกเวนอาหารที่ไมตองมีเลขสารบบหรืออาหารทั่วไป ดังไดกลาวแลว 

ตัวอยางฉลากอาหาร 
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สิ่งท่ีเราสามารถตรวจสอบได (จากตัวอยาง)  
1. ชื่อของอาหาร คือ โยเกิรตพรอมด่ืมปราศจากไขมันยูเอชที 
2. ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิต คือ บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด  
3. เลขสารบบ คือ  60-1-05841-1-0050 
4. สวนประกอบของอาหารท่ีสําคัญ ไดแก โยเกิรตปราศจากไขมัน 50%, 

นํ้าสม 15%, นํ้าตาล 5%, แคลเซียมจากนม 0.3%, เหล็กอะมิโนแอซิคีเลท 0.01%, 
วิตามินเอ 0.003%, วิตามินดี 0.0008%     

5. ปริมาณสุทธิ ระบุ 180 มล.    
6. วันเดือนปท่ีหมดอายุ ระบุวันท่ี 25/02/2010 
7. ฉลากโภชนาการ  อานไดดังน้ี 

7.1.  หน่ึงหนวยบริโภคของนมกลองน้ี = 180 มล. (1 กลอง) 
7.2. จํานวนหนวยบริโภค = 1 ; หมายถึงเราสามารถบริโภคนมกลองนี้ได

หมดในคราวเดียว (กรณีถาเปน 2 เปน 3 ตองแบงรับประทานตามจํานวนครั้ง
เพื่อใหไดสารอาหารตามกรอบดานลางตอไป) 

7.3. เม่ือรับประทานนมหมด 1 กลอง จะไดรับพลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ 
โดยเปนพลังงานที่ไดจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี่ (มีการอางไวหนากลองแลว ควร
ตรวจสอบดูวาไขมัน 0 จริง  โดยดูจากสวนประกอบท่ีวิเคราะหได) 

7.4. เม่ือรับประทานนมหมด 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. อาหารท่ีมีการกลาวอางทางโภชนาการมี 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 นํ้าตาลนอยกวา , ไขมันนอยกวา  ในกรณีกลาวอางโดย
เปรียบเทียบ เชนนี้ จะตองมีการวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑสูตรปกติของผูผลิต
หรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันท่ัวๆไป   ท่ีเปนตัวแทนของอาหารประเภทดังกลาว    
(ดูตัวอยางฉลากในหนา 16)  
 

2.อาหารท่ีมีการใชคุณคาทางอาหารในการสงเสริมการขาย 
การกลาวอางหนาท่ีของสารอาหาร (Nutrient Function Claims) และ

การกลาวอางการกระทําหนาท่ีอ่ืนๆ (Other Function Claims) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหมีการกลาวอางหนาท่ีของสารอาหาร โดย
ขอความที่ใชในการกลาวอางตองไดรับอนุญาตจากอย. เทานั้น 

 

3. อาหารท่ีระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย หมายถึง อาหารท่ีผูผลิตประสงค
จะแสดงปริมาณหรือกลาวอางหนาท่ีของสารอาหารก็สามารถแสดงฉลากโภชนาการได 
 



4. อาหารอ่ืน ตามท่ี อย.ประกาศกําหนด โดยปจจุบันมีประกาศกําหนดให อาหาร 5 
ชนิดไดแก มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ขาวเกรียบ หรือ
อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack)  ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือ
บิสกิต และ เวเฟอรสอดไส ตองแสดงฉลากโภชนาการอยางยอ 
 

ทดลองอานฉลากโภชนาการดานลางแลวตอบคําถาม 

 

1. หากทานบริโภคขนมชนิดน้ี 1 
ซอง(30g)ทานจะไดรับพลังงาน
ท้ังหมดเทาใด 

 

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

 

3. หากทานบริโภคขนมชนิดน้ี 30 
กรัม ทานจะไดรับไขมันอ่ิมตัว 
จากการบริโภคกี่กรัม 
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  ขอควรรูกอนใชยา 

 
1. ชื่อยา:  เม่ือเรารูวายาท่ีเราซ้ือหรือไดรับน้ันชื่ออะไร (โดยการเขียนชื่อ

ยาไวท่ีซองของยาหรือสอบถามจากเภสัชกรผูขาย)    เราจะไดรับประโยชนคือ 
  เม่ือเกิด “อาการแพยา” (เชน ผื่นแพตามตัว ปาก,ตาบวม หายใจ

ขัด ซ่ึงมักไมเกี่ยวของกับฤทธิ์ของยา)  เราจะไดรูวาเราแพยาอะไรเปนประวัติสวนตัว  
เอาไวแสดงใหหมอ/เภสัชกรทุกครั้งท่ีไปรักษา เพื่อหลีกเล่ียงการใชยาตัวน้ันอีก 

  เพ่ือปองกันการกินยาซํ้าซอน เพราะ หากเราไปหาหมอ/ เภสัชกร 
แหงอ่ืน  เราจะไดแสดงกับเขาเหลาน้ันใหรูวา “ชวงน้ีเราใชยาอะไรอยู” เพ่ือหมอ/
เภสัชกร จะไดไมจายซํ้าซอนซ่ึงจะทําใหปลอดภัยจากการไดรับยาเกินขนาด 

  เพ่ือการรักษาตอท่ีถูกตองในกรณีท่ีกินยาน้ีแลวอาการไมดีขึ้นเมื่อ
กลับไปหาหมอ/เภสัชกรอีกครั้ง หมอ/เภสัชกร จะไดรูวา เคยใชยาตัวน้ีมาแลวอาการ
ยังไมดีขึ้นจะเปนขอมูลเพื่อปรับเปล่ียนยาในการรักษาได 

2. สรรพคุณของยา:   เม่ือเรารูสรรพคุณของยาท่ีเราไดเวลาท่ีเราหายจาก
อาการนั้นๆแลว เราจะสามารถ หยุดใชยา  ไดตรงกับอาการท่ีเราหาย ไมตองกินยา
โดยไมจําเปนอีกตอไปซ่ึงการกินยาท่ีไมจําเปนจะทําใหเสี่ยงกับอาการขางเคียงของยา
โดยใชเหตุ เชน เม่ือเปนหวัด อาจจะไดยาลดนํ้ามูก และ ยาลดไข เม่ือเราทราบ
สรรพคุณยาแลว เราจะหยุดใชลดไข 
ทันทีเม่ืออาการไขไมมีแลว เปนตน 
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3. วิธีใชยาท่ีถูกตอง: เม่ือเราใชยาไดอยาง “ถูกวิธี” เชน กินกอนอาหาร

ควรรับประทานกอนอาหาร 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง (ยกเวนกรณีของยาเบาหวานให
รับประทานกอนอาหารครึ่งชั่วโมง) , การใชยาหยอดตาหามใหปลายหลอดหยดสัมผัส
บริเวณตา การใชยาท่ีถูกตองจะทําใหยาออกฤทธิ์ไดเต็มท่ี เราก็จะหายปวยหรือทุเลา
อาการไดเร็วขึ้น 

4. ขอควรระวังและอาการขางเคียง: เมื่อรูขอมูลดานน้ีของยาเราจะได
ประโยชน  คือ เราจะไดหยุดใชยาไดอยางทันทวงที เมื่อเกิดอาการขางเคียงขึ้น จะ
สามารถปองกันไมให อาการขางเคียงของยาท่ีเกิดข้ึนนั้น เปนอันตรายตอเรามากไป
กวาน้ีหรือปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการขางเคียงน้ัน ๆ ได เชน การกินยาลดการอักเสบ
กลามเนื้อ อาจจะมีอาการขางเคียง คือ แสบทอง ดังน้ัน ควรกินหลังอาหารทันที 
แตถาเริ่มมีอาการแสบทองก็ควรงดกินยาทันที 

5. การปฏิบัติตัวของผูปวย: เปนขอมูลท่ีสําคัญกับผูปวยมากและจะเปน
ประโยชนคือ การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองจะชวยใหหายจากโรคและอาการทุเลาไดเร็วขึ้น 
รวมท้ังอาจจะรูวาจะปองกันอยางไร ไมไหกลับมาเปนโรค/อาการนี้อีกก็ได เชน การ
เปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบหลังจากไดยาไปทานแลวจะตองรับประทานน้ํามากๆ
และไมควรอ้ันปสสาวะเปนเวลานานๆ   

 
       “หากแพยาอะไรตองแจงแพทยและเภสัชกรทุกครัง้กอนรับยา” 
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การใชยาที่ถูกตอง 

1. มี “ยาสามัญประจําบาน” ไวในบานเพื่อรักษาอาการเบื้องตนเพราะ   
ยาสามัญประจําบานจะมีความปลอดภัย ใชงาย หากไมทราบวายาใดเปนยาสามัญ
ประจําบานสามารถสอบถามไดเภสัชกรประจํารานยาหรือหองยาของโรงพยาบาล 

2. ไมนํายาผูอ่ืนมาใชแมวาจะมีอาการของโรคที่แสดงเหมือนกัน 
3. ควรเลือกรับยารักษาอาการเบื้องตนจากรานขายยาที่ใหบริการโดยเภสัช

กรเทาน้ัน 
4. กรณีท่ีเปดยาใชแลว และแพทยไมไดระบุใหใชยานั้นติดตอกันจนหมด 

เชนยานํ้าเชื่อมลดไข ยาครีมทาบรรเทาอาการปวด หากตองการเก็บยาเหลานั้นไวใช
ตอไปควรปฏิบัติดังนี้ 

ยาเม ็ด แคปซูลและยาน้ํา ควรท้ิงหลังจากเปดขวดใชแลว 1 ป หรือตาม
วันหมดอายุ 

ยา ท่ีใชภายนอก ควรท้ิงภายใน 6 เดือน หลังจากเปดใชหรือ ตามวัน
หมดอายุ 

ยาหยอดตา   เม่ือเปดใชแลว มีอายุการใชงาน 1 เดือน (และตองเก็บใน
ตูเย็น) 

ควรตรวจสอบล ักษณะภายนอกของยากอนนํามาใชครั้งตอไปวามีลักษณะ
เขาขายยาเสื่อมสภาพหรือไม 
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“ รู ห รื อ ไ ม ว า ย า
ข อ ง คุ ณ มี อ า ยุ
เทาไหรกันแลว , 

 
 



 
การอานและปฏิบัติตามฉลากยา 

ฉลากยาบอกขอมูลท่ีเปนประโยชนตอความปลอดภัย 
ในการใชยา ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

1. ชื่อยาและสวนประกอบ ท้ังชื่อการคาและชื่อสามัญทางยา ยาชนิด
เดียวกันอาจมีชื่อการคาหลายชื่อ  หรือหลายยี่หอ จึงควรสอบถามถึงสวนประกอบ 
หรือชื่อสามัญทางยาจากเภสัชกร เพ่ือปองกันปญหาการใชยาซํ้าซอนเกินความจําเปน
จากการไดรับยาหลายขนานซ่ึงมีองคประกอบของตัวยาเดียวกัน อาจกลายเปนการใช
ยาน้ัน ๆ เกินขนาดจนเปนอันตราย 

2. สรรพคุณหรือขอบงใช บงบอกใหทราบวายานี้รักษาอาการใดหรือโรค
อะไร  เชนยารักษาโรคหัวใจ  ยาแกอาการคลื่นไสอาเจียน ยารักษาอาการทองเสีย 
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3. ขนาดและวิธีใช บงบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและปริมาณท่ีใช  

ใชอยางไร เชน กิน เคี้ยวกอนกลืน อม ทา นวด ใชขนาดเทาไร  เชน กินครั้งละ 2 
เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที, หรือรับประทานครั้งละ 1 เม็ดเมื่อมีอาการปวด 
เปนตน 

4. วันหมดอายุ มีประโยชนตอการหลีกเล่ียงอันตรายท่ีเกิดจากการใชยาท่ี
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุแลวโดยสังเกตคําวา “สิ้นอายุ” “EXP.” “Expiring” 
,“Use by” หรือ “Use before”  

5. คําเตือน ขอหามใช ขอควรระวังและอาการขางเคียง บอกวายานั้นไม
ควรใชกับใคร เชน ผูปวยโรคไต โรคตับ หรือสตรีมีครรภ  และมีขอควรระวังรวมท้ัง
อาการขางเคียงท่ีเกิดควบคูกับการใชอยางไร เชน ยานี้อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับ
ขี่ยานยนต หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

6. เลขทะเบียนตํารับยา มีอักษร Reg.No. ตามดวยเลขท่ี ใบอนุญาตใหผลิต
ยา เชน Reg.No.1A 723/43 บอกใหทราบวายาน้ันไดผานการขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง 

7. ประเภทของยา บอกใหทราบวายานั้นเปน ยาสามัญประจําบาน ยาใช
ภายนอก ยาใชเฉพาะท่ี ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาท ซ่ึงจะชวยบอกระดับอันตรายของยาที่ตองระมัดระวัง 

8. ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิต เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการติดตอสอบถาม
ขอมูล หรือรองเรียนกรณีเกิดความบกพรองของยา 

9. การเก็บรักษา บอกวิธีการเก็บรักษาเพื่อคงไวซ่ึงประสิทธิภาพและอายุ
การใชงานของยาใหเปนไปตามท่ีระบุไวบนฉลาก 
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ลักษณะของยาเสื่อมสภาพ 

ยาเม็ด  แตก กรอน กะเทาะ เปลี่ยนสี หรือสีซีดลง 
ยาเม็ดเคลือบ   เยิ้มเหนียว 
ยาแคปซูล   เม็ดยาติดกัน บวมโปงพอง ผงยาภายในจับกันเปนกอน   
                ผงยาเปลี่ยนสี หรืออาจมีเชื้อราข้ึนบนเปลือกแคปซูล 
ยานํ้าเชื่อม    ขุน มีตะกอน เปลี่ยนสี มีกล่ินเหม็นเปรี้ยว 
ยานํ้าแขวนตะกอน เขยาแลวไมรวมตัวเปนเน้ือเดียวกัน 
ยาครีม  เนื้อครีมเปล่ียนสี เนื้อครีมแยกชั้นมีนํ้ามันไหลเยิ้ม 

      
หากพบยาท่ีเก็บไวในตูยา หมดอายุ  หรือมีลักษณะเขาขายยาเสื่อมสภาพ   

ควรกําจัดท้ิง  โดยการทําลายยาใหอยูในรูปที่ไมสามารถนําไปใชตอได  เชน  เทยา
ออกจากขวด  แกะยาออกจากแผงบดใหแตก นําไปทิ้งใน “ถังขยะสารเคมี” 
การเก็บรักษายา 

1. เก็บใหพนจากมือเด็ก 
2. ควรเก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม   โดยเฉพาะยาท่ีถูกทําลายไดงายดวย

แสง มักจะใสมากับขวดหรือซองสีชา หรือบรรจุในแผงอลูมิเนียมจึงไมควรเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุ หรือแกะเม็ดยาออกจากฟอยล 

3. ยาท่ีฉลากระบุวา “เก็บไวในอุณหภูมิหอง” หมายถึงเก็บท่ี 15-30°C    
ในบริเวณท่ีหางไกลจากความรอน 

4. ไมควรเก็บยาหลายชนิดไวในภาชนะเดียวกัน 
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5. ไมควรเก็บยาใกลหมอหุงขาว เตาหุงตม หลังตูเย็น ขางกระติกนํ้ารอน 

และไมควรเก็บยาไวในรถยนต เพราะมีความรอนสูงทําใหยาเสื่อมไดงาย 
6. ไมควรเก็บยาไวในหองนํ้าและท่ีชื้นอ่ืน ๆ เพราะจะทําใหยาเสื่อมเร็วขึ้น 
7. เม่ือเปดขวดยาแลว ควรท้ิงสําลีกันกระแทกท่ีบรรจุมาในขวดยา 

เนื่องจากสําลีสามารถดึงความชื้นเขาขวดยาได 
8. ยาท่ีระบุให “เก็บในตูเย็น” หมายถึงการเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 °C  โดย

ใหเก็บในตูเย็นชองธรรมดา  และไมควรเก็บยาท่ีประตูตูเย็น ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีการ
เปลี่ยนของอุณหภูมิไดงาย 

9. ไมควรเก็บยาบางชนิดไวในตูเย็นเพราะจะทําใหยาตกตะกอน เชน ยาแก
ไอนํ้าดํา 

10. ยาท่ีเก็บทุกขวด ตองมีฉลากแสดงวิธีใช ขนาดรับประทานสรรพคุณและ
คําเตือนท่ีชัดเจน กรณียาท่ีเสื่อมสภาพงายเมื่อโดนแสงแดดใหใสขวดสีชา 

11. แยกเก็บยาใชภายนอกและยาใชภายในออกจากกัน 
ยา ใชภายในใหใสขวด ฝาปดสนิท แสดงขอความบนฉลากโดยใช

ฉลากสีนํ้าเงิน “ยารับประทาน”   
ยาใชภายนอก ติดฉลากสีแดง แสดงขอความวา “ยาใชภายนอก  

หามรับประทาน”  ในฉลากตองระบุชื่อยา สรรพคุณ  ขนาด และวิธีใช
ใหเรียบรอย 

12. หม่ันตรวจวันหมดอายุของยาในตูอยางสมํ่าเสมอ พบยาหมดอายุใหท้ิงไป 
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  หลักการเลือกใชเครื่องสาํอาง 
 

ความหมายของเครื่องสําอางตามกฎหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชเฉพาะ
กับผิวกายภายนอกเทาน้ัน ใชเพ่ือความสะอาดในชีวิตประจําวัน หรือใชเพ่ือระงับกลิ่น
กาย แตงกล่ินหอม รวมถึง การใชเพ่ือปกปองหรือสงเสริมใหมีสุขภาพที่ดี ปรับแตง
ใหแลดูดี โดยท่ีไมมีผลตอโครงสรางหรือการทําหนาท่ีใดๆของรางกายมนุษย  จะเห็น
ไดวาเราตางก็ใชเครื่องสําอางกันทุกคน-ทุกวัน ตั้งแตเริ่มตนวันใหม แปรงฟน อาบนํ้า 
กิจกรรมแรกเริ่มน้ีก็ตองใชเครื่องสําอางกันแลว นอกจากนั้นครีม โลชั่นบํารุงผิว 
นํ้าหอม ลิปสติก ทาแกม แตงตา ทาเล็บ ลางเล็บ ผลิตภัณฑแตงผม ผลิตภัณฑ
ระงับกล่ินกาย สบู แชมพู ยาสีฟน  ลวนแลวแตเปนเครื่องสําอางทั้งสิ้น 

  

ประเด็นปญหาเครื่องสาํอางกับการคุมครองผูบริโภค 
1. ไมแสดงฉลากภาษาไทย (ทําใหไมทราบแหลงผลิตและวันเดือนปท่ี

หมดอายุ เพราะถึงเขียนไวก็อานไมออก) 
2. มีการโฆษณาโออวดเกินจริง (เชน หนาขาวใน 7 วัน) 
3. มีการใสสารเคมีตองหาม เชน ปรอทแอมโมเนีย สารไฮโดรควินโนน 

กรดวิตามินเอ♣ 

                           
♣  ถือวาเปนเครื่องสาํอางที่ไมปลอดภัยในการใช ตามกฎหมายหาม มิใหผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือ
ขายเครื่องสาํอางที่ไมปลอดภัยในการใช หากผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหนึง่ป หรอืปรบัไมเกนิหกหมืน่
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ฉลากเครื่องสาํอาง ในการซ้ือเครื่องสําอางควรพิจารณาฉลากเปนสําคัญ 
ฉลากเครื่องสําอาง ประกอบดวย  

1. ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการคา 
2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง 
3. สวนประกอบสําคัญ   ผูบริโภคควรใหความสําคัญกับขอมูลในสวนน้ีดวย 

ถึงแมวาบางครั้งอาจเปนชื่อสารเคมีซ่ึงคนท่ัวไปไมคุนเคย แตขอมูลน้ีจะมีประโยชน
มาก หากเมื่อใชเครื่องสําอางแลวเกิดอาการแพ จะไดจดจําไวเปนขอมูลสวนตัววาแพ
สารประเภทใด หรือถาทราบวามีประวัติแพสารใดมากอน ก็สามารถตรวจสอบ
สวนประกอบในเครื่องสําอางกอนซ้ือ เพื่อท่ีจะไดหลีกเล่ียงสารเคมีท่ีแพไดงายขึ้น 

4. วิธีใช 
5. คําเตือน (ถามี) 
6. ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิตและผูนําเขา ในสวนนี้จะเปนการแสดงความ

รับผิดชอบของเจาของผลิตภัณฑ  
7. เดือนปท่ีผลิต 
8. เดือนปท่ีหมดอายุ (กรณีเครื่องสําอางทีมีอายุการใชนอยกวา 30 เดือน) 
9. ปริมาณสุทธิ 
10. เลขท่ีใบรับแจง XX-X-XXXXXXX 10 หลัก 

11. เลขท่ีแสดงครั้งท่ีผลิต 

 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ   30 



               31                        กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อ และใชผลิตภัณฑเครื่องสาํอาง  
1. ซ้ือเครื่องสําอางจากรานท่ีมีหลักแหลงแนนอน เชื่อถือได และเก็บ

ใบเสร็จรับเงินไว เพราะหากมีปญหาเกิดข้ึนจะไดติดตอหาผูรับผิดชอบได  
2. ซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย ซ่ึงบอกสาระสําคัญเกี่ยวกับ

เครื่องสําอางอยางครบถวน ชัดเจน, ไมควรซ้ือหากพบบรรจุภัณฑมีรอยฉีกขาด,แกไข 
3. ปฏิบัติตามวิธีใช และใชดวยความระมัดระวังตามคําเตือนท่ีระบุไวท่ีฉลาก

อยางเครงครัด  
4. หากใชเครื่องสําอางชนิดใดเปนครั้งแรก ควรทดสอบการแพกอนใช ดวย

การทาผลิตภัณฑน้ันในปริมาณเล็กนอยบริเวณทองแขน แลวท้ิงไว 24 - 48 ชั่วโมง 
หากไมมีความผิดปกติใดๆเกิดข้ึน แสดงวาใชได  

5. หากใชเครื่องสําอางใดแลว  มีความผิดปกติเกิดขึ้นไมวาจะเปนการใชครั้ง
แรกหรือใชมาระยะหน่ึงแลวก็ตาม  ตองหยุดใชทันที ถาหยุดใชแลวอาการยังไมดีขึ้น 
ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร เพ่ือคนหาสาเหตุ และทําการรักษาใหถูกตอง
เหมาะสมตอไป  

6. ถามีประวัติการแพสารใดมากอน เวลาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ควรพิจารณา
ขอมูลสวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑอยางละเอียด เพื่อจะไดหลีกเลี่ยงสารท่ี
กอใหเกิดการแพ 

7. เมื่อใชเครื่องสําอางเสร็จแลว ตองปดฝาใหสนิทเพ่ือปองกันการปนเปอน
จากฝุนละออง สิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคตางๆ  

8. เก็บเครื่องสําอางไวในท่ีแหงและเย็น อยาเก็บในท่ีรอนหรือแสงแดดสอง
ถึง เพราะจะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ 



9. อยาหลงเชื่อคําโฆษณา เกินจริง เปนเท็จ 
 10. ในเครื่องสําอางท่ีสงสัยวาจะมีการเติมสารหามใช สามารถตรวจสอบโดย

ใชชุดทดสอบสารหามใช 
 
อายุของเครื่องสาํอาง 

เครื่องสําอางก็เชนเดียวกับผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชนิดอ่ืน ๆ คือ มี
ระยะเวลาท่ีผลิตภัณฑน้ัน ๆ จะยังคงคุณภาพไดตามเดิม   การท่ีกฎหมายมิได
กําหนดใหแสดงวันเดือนป ท่ีหมดอายุไวบนฉลากของเครื่องสําอาง จึงตองพิจารณา
เลือกซ้ือเครื่องสําอางจาก วันเดือนป ท่ีผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑของผูจําหนาย
และลักษณะของผลิตภัณฑน้ัน 

อายุของเครื่องสําอางขึ้นกับหลายปจจัย  เชน สวนประกอบของผลิตภัณฑ 
เทคนิคในการผลิต การบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ และท่ีสําคัญคือวิธีการเก็บรักษา   
เครื่องสําอางท่ีผลิตขึ้นพรอมกัน  ชิ้นท่ีถูกเก็บรักษาอยางดีในท่ีเย็น ในสภาพของ
บรรจุภัณฑเดิมของโรงงานผลิต  ยอมมีอายุการใชงานไดยาวนานกวา 
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