
อย.นอ้ย 

คือใคร
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อวบอว้น
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โรคขาดสารอาหาร

เต้ีย
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“สุขภาพดไีม่มีขาย  ถ้าอยากได้ต้องหาเอง”



ผลิตภณัฑส์ขุภาพ

 อาหาร

 ยา

 เครือ่งส าอาง

 เครือ่งมือแพทย์

 วตัถอุนัตราย

 วตัถเุสพติด



ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน

กล ุม่งานค ุม้ครองผ ูบ้ริโภค

และเภสชัสาธารณสขุ

กล ุม่งานเภสชักรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล



ปัญหาอาหาร

สารปนเป้ือนในอาหาร

บอแรกซ์

ฟอรม์าลีน

สารเรง่เน้ือแดง

สารฟอกขาว

สารกนัรา



การจ าหน่ายกาแฟ

ท่ีมียาลดน ้าหนกัผสมยาลดน ้าหนกั



การจ าหน่ายกลตูาไธโอน 

วิตามินซี ไมมี่อย.

เตือนวยัร ุน่ไทยท่ีฉีดกลตูา้ไธโอน หวงัใหผิ้วขาว

เหมือนดาราเกาหลี เสี่ยงตาบอด-มะเรง็ แฉ 

อย.ไมเ่คยรบัรอง



ปัญหายา
ยาลูกกลอน

ยาลดความอ้วน
ยาแผนโบราณ
ไม่มีทะเบียน

ยาชุด

ยาปลอม



ยาลกูกลอน / ยาแผนโบราณไม่มีทะเบียน

สเตียรอยด์

กระดกูผ ุ

กระเพาะอาหารทะล ุ

หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ

ผลจากการใชส้เตียรอยด์



ยาชดุ
ไดร้บัยาสเตียรอยด์

ไดร้บัยาเกินขนาด /ไดร้บั

ยาโดยไม่จ าเป็น

หากเกิดอาการแพย้าไม่

สามารถตรวจสอบได้

ไม่ทราบวนัหมดอาย ุ



ยาปลอม/ยาไมมี่ทะเบียน

ราคาถกู

หาซ้ือไดง่้าย เช่น ทางอินเตอรเ์น็ต

ไดร้บัยาท่ีไม่มีคณุภาพ

ไม่มีเลขทะเบียนต ารบัยาบนฉลาก



ปัญหาเครือ่งส าอาง

ผสมสารหา้มใช ้

เช่น  ไฮโดรควิโนน     

 โฆษณาเกินจรงิ 

 ไมมี่ฉลากภาษาไทย

 ไมมี่เลขท่ีใบรบัแจง้



ปัญหาเครือ่งส าอาง

 ขายตามตลาด

นดั / แผงลอย

ปลอม เลียนแบบ





เครือ่งส าอางท่ีพบสารหา้มใช้



สาเหต ุ      เกิดจากสารหา้มใช้

ไฮโดรควิโนน

ปรอทแอมโมเนีย

กรดวิตามินเอ



ไฮโดรควิโนน

ท าใหเ้กิดอาการแพร้ะคายเคือง

เกิดจดุด่างขาวท่ีหนา้

ผิวหนา้ด า เป็นฝ้าถาวร รกัษาไม่หาย



ปรอทแอมโมเนีย

ท าใหเ้กิดการแพ ้ผ่ืนแดง ผิวหนา้ด า

ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของ

สารปรอท 

ท าใหท้างเดินปัสสาวะอกัเสบและไตอกัเสบ



กรดวิตามินเอ

ใชแ้ลว้หนา้แดง ระคายเคือง แสบ

รอ้นรนุแรง เกิดอาการอกัเสบ

ผิวหนา้ลอกอยา่งรนุแรง 

และอาจเป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ์



ปัญหาเครือ่งมือแพทย์

อนัตรายจาก

ลวดดดัฟันแฟชัน่

วสัดท่ีุใชไ้ม่มีมาตรฐาน ไม่

สะอาด สารพิษสะสมใน

รา่งกายได้

เส่ียงต่อการเกิดฟันผแุละ

โรคในช่องปากไดง่้าย

เสี่ยงต่อการเกิดแผลติด

เช้ือและมะเร็งช่องปาก



คอนแทคเลนส์

ตาโต

ปัญหาเครือ่งมือแพทย์

เสี่ยงต่อการติดเช้ือ หรอื 

ดวงตาฉีกขาดไดง่้าย   

มีผลท าใหต้าบอดได้



ผลิตภณัฑส์ขุภาพใด 

ตอ้งมีเครือ่งหมาย อย.

เครือ่งหมาย อย. ไม่ได้

แสดงอย ูบ่นฉลากผลิตภณัฑ์

สขุภาพทกุประเภท



ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งแสดง

เครือ่งหมาย อย. ไดแ้ก่

อาหาร 

เครือ่งมือแพทย ์

วตัถอุนัตราย

ท่ีใชใ้นบา้นเรอืน

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Za0BjxgIDdUxM&tbnid=VJduSEUeBnt4uM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weloveshopping.com%2Ftemplate%2Fe1%2Fshowproduct.php%3Fpid%3D11658497%26shopid%3D139263&ei=zcA6UbrQMrCaiAf9r4CoCA&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNERT__jxLQ7VRsv0ccgjXCJa2LvRA&ust=1362891268338485
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Za0BjxgIDdUxM&tbnid=VJduSEUeBnt4uM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weloveshopping.com%2Ftemplate%2Fe1%2Fshowproduct.php%3Fpid%3D11658497%26shopid%3D139263&ei=zcA6UbrQMrCaiAf9r4CoCA&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNERT__jxLQ7VRsv0ccgjXCJa2LvRA&ust=1362891268338485


ฉลากอาหาร

ดอูะไรบา้ง



เครื่องหมาย อย. ในผลิตภณัฑ์อาหาร 

เรียกว่า เลขสารบบอาหาร ซ่ึงจะมี

ตวัเลข 13 หลกั อย ูใ่นกรอบเครือ่งหมาย อย. 

11-1-01523-1-0008



ช่ืออาหาร

สถานท่ีผลิต

สว่นประกอบท่ีส าคญัโดยประมาณ

เลข อย. หรอื เลขสารบบอาหาร

วนั เดือน ปี ท่ีผลิต หรอื หมดอาย ุ

หรอืควรบรโิภคกอ่น

ปรมิาตรหรอืปรมิาณสทุธิ

รายละเอียดบนฉลากอาหาร



ฉลากยา

ยาทกุชนิดจะไม่มีเครื่องหมาย 

อย. บนฉลาก แต่จะตอ้งแสดง

เลขทะเบียนต ารบัยา

ทะเบียนยาเลขท่ี  1A 99/46, 2A 91/46  
Reg. No. 1C 55/54 เป็นตน้ 



ฉลากยาดอูะไรบา้ง

ช่ือสามญัทางยา หรือส่วนประกอบของยา 

วนัทีผ่ลติ วนัหมดอายุ 

ข้อห้ามใช้ ค าเตือน ข้อควรระวงั 

เลขทะเบียนต ารับยา ทีแ่สดงบนฉลาก 

ข้อความ ยาอนัตราย หรือ ยาควบคุมพเิศษ 

ช่ือและทีต่ั้งของผู้ผลติ/น าส่ัง หรือผู้แทนจ าหน่าย



ฉลากเครือ่งส าอาง

ดอูะไรบา้ง



ฉลากเครือ่งส าอางทกุชนิด

จะไมม่เีคร่ืองหมาย อย. แตต่อ้งแสดง

“เลขท่ีใบรบัแจง้” ซ่ึงประกอบดว้ย

ตวัเลข 10 หลกั ดงันี้



เครือ่งส าอาง

ทกุชนิด ทกุประเภท 

ตอ้งแสดงฉลากภาษาไทย



ใหด้ฉูลากภาษาไทย

ซ้ือเครือ่งส าอางครัง้ใด



บนฉลากตอ้งระบขุอ้ความ ดงัน้ี

 ช่ือเครือ่งส าอางและช่ือ

ทางการคา้

 ประเภทหรอืชนิดของ

เครือ่งส าอาง

 ช่ือสารทกุชนิดท่ีใชเ้ป็น

สว่นผสม

 วิธีใช้

 ค าเตือน

 ช่ือท่ีตัง้ผ ูผ้ลิต/ผ ูน้ าเขา้

 วนั เดือน ปีท่ีผลิต

 วนั เดือน ปีท่ีหมดอาย ุ

(กรณีท่ีเครือ่งส าอางมีอาย ุ

การใชง้านนอ้ยกว่า 30 วนั)

 เลขท่ีใบรบัแจง้

 ปรมิาณสทุธิ

 เลขท่ีแสดงครัง้ท่ีผลิต





สรปุฉลากผลิตภณัฑส์ขุภาพ

อาหาร   เครือ่งหมาย อย. 

(เลขสารบบอาหาร)

ยา          เลขทะเบียนต ารบัยา

เครือ่งส าอาง    เลขท่ีใบรบัแจง้



พฤติกรรมบรโิภคนิยม

ในปัจจบุนั



พฤติกรรมเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพ

บริโภคอาหาร
ไม่มคุีณค่า อาหารขยะ 

ขนมขบเคีย้ว

ภาวะอ้วน



สร้างความเช่ือผดิๆเกีย่วกบัรูปร่างหน้าตา

 ห ุ่นผอมเพรยีว

 หนา้ขาวใส 

“เทรนดเ์กาหลี”



สร้างความเช่ือผดิๆเกีย่วกบัรูปร่างหน้าตา

 เลนสต์าโต

 นยันต์า  

ใสก๊ิง

สร้างความเช่ือผดิๆเกีย่วกบัรูปร่างหน้าตา



ค่านิยมฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย

ใชเ้งินมากไปกบัสินคา้/บรกิารต่างๆ

มือถือ 

อินเตอรเ์น็ต

เกมส์



เข้าถงึง่ายกบัส่ือโฆษณาขายสินค้า/บริการ

ฟังโฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกนิจริง

ทางโทรทศัน์ / วทิยุ

ส่ังซ้ือสินค้า
และบริการ

ทางอนิเตอร์เน็ต



การโฆษณามีผลต่อ

สขุภาพ

พฤตกิรรมสุขภาพผดิเพีย้น



การโฆษณาอวดอา้งเกินจรงิ

เช่ือ ซ้ือ ใช้

อนัตราย...ถึงตาย



หนา้ท่ีของผ ูบ้รโิภคยคุใหม่

บริโภคแบบใช้ปัญญา
อ่านฉลาก

“คนฉลาดต้องอ่านฉลาก”



สิทธิผู้บริโภค 5 ข้อ

สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่
ถูกต้องเพยีงพอเกีย่วกบัสินค้า



สิทธิที่จะมีอสิระในการเลือก
ซ้ือสินค้า



สิทธิท่ีจะไดร้บัความ

ปลอดภยัจากการใช้

สินคา้



สิทธิที่จะได้รับความ

เป็นธรรมในการท าสัญญา



สิทธิท่ีจะไดร้บัการ

พิจารณา         และชดเชย

ความเสียหาย



สายด่วน สคบ. 1166

ช่องทาง

การรอ้งทกุข์

ส านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัล าพนู

สายด่วน อย.  1556



เปิดโลกความร ู.้..ขอ้มลู อย.นอ้ย

www.oryor.com

www.oryornoi.com

www.fda.moph.go.th



อย.นอ้ย 

คือใคร
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เด็กๆนกัเรยีน            

ท่ีเป็นอาสาสมคัรในการ

ค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้น

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ ทัง้ใน

โรงเรยีนและในชมุชน



58

อย.นอ้ย     

ค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

ไดอ้ยา่งไร?



59

ม ุ่งใหน้กัเรยีน

สามารถ เลือกซ้ือ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพ 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  เหมาะสม



60

ร ูจ้กัรกัษาสิทธิผ ูบ้รโิภค

ร ูเ้ท่าทนัการโฆษณาเกินจรงิ

ม ุ่งใหน้กัเรยีน



61

มีสมาชิกแกนน าอยา่งนอ้ย 30 คน

สมาชิก  18 คน / ชัน้เรยีน

มีคร ูอาจารยท่ี์ปรกึษา

โครงสรา้งชมรม อย.นอ้ย



62

โครงสรา้งชมรม อย.นอ้ย

มีการประชมุ ปีละ 2 ครัง้

มีแผนงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร



63

กิจกรรมหลกั ชมรมอย.นอ้ย

ตรวจสอบอาหาร

ท่ีจ าหน่ายในโรงเรยีน



64

เผยแพรค่วามร ูด้า้นการบรโิภค

ผลิตภัณฑ์สขุภาพให้กับเพ่ือน

นกัเรียน ในรปูแบบต่างๆ

กิจกรรมหลกั ชมรมอย.นอ้ย



65

กิจกรรมดา้นผลิตภณัฑส์ขุภาพ

ตรวจสอบ

ฉลากอาหาร

ฉลากยา

ฉลากเครือ่งส าอาง

น ้าด่ืมในโรงเรยีน



66

กิจกรรมเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์

การพดูหนา้เสาธง

เสียงตามสาย

นิทรรศการ

เดินรณรงค์



67

กิจกรรมในบา้นเรอืน

• ตรวจสอบอาหาร ยา  เครือ่งส าอาง  

วตัถอุนัตราย



68

กิจกรรมในชมุชน

• เผยแพรค่วามร ูใ้นชมุชน เช่น เดินรณรงค ์หอกระจาย

ขา่ว

• ตรวจสอบอาหาร / ผลิตภณัฑส์ขุภาพ ในรา้นคา้ 

ตลาด



69

กิจกรรมพิเศษ

•สรา้งเครอืขา่ยโรงเรยีนอย.นอ้ย

• อย.นอ้ย สอนนอ้ง



70

อย.นอ้ย 

ไดอ้ะไรจาก

การท ากิจกรรม



71

ไดเ้รยีนร ูก้ารท างานรว่มกนั

ไดเ้รยีนร ูก้ารวางแผนท างาน

ไดใ้ชค้วามคิดสรา้งสรรค์

อย.นอ้ย ไดอ้ะไรจากการท ากิจกรรม



72

อย.นอ้ย ไดอ้ะไรจากการท ากิจกรรม

• ไดบ้ าเพ็ญประโยชน์

• ไดเ้รยีนร ูก้ารบรโิภค

อยา่งปลอดภยั

• ไดร้ ูจ้กัเพ่ือนต่าง

สถาบนัเกิดเครือข่าย



น่ีแหละ อย.นอ้ย




