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บทที่ 1 บทนำ 
 ทำ�ไม ??? เร�ตอ้งระวงั ภัย จากผลิตภัณฑ์สขุภาพดว้ย

ฟังจากชื่อแล้ว…..มันน่าจะทำาให้เรามีสุขภาพดีนี่นา......
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บทที่ 1 บทนํา 
ทาํไม ???? เราตอ้งระวงั ภยั จากผลติภณัฑส์ุขภาพดว้ย 
ฟงัจากช่ือแลว้…..มนัน่าจะทาํใหเ้รามีสขุภาพดีน่ีนา...... 

   
ก็เพราะความไมม่จีรรยาบรรณของผูผ้ลติ  

ทีแ่อบใส่สารอนัตรายเขา้ไปในผลติภณัฑสุ์ขภาพ
ประเภท อาหาร ยา และเครื่องสาํอาง นะสคิรบั เช่น 

ใส่บอแรกซล์งไปในหมบูดเพือ่ใหเ้ป็นหมเูดง้ 
กรุบกรอบ ใสส่เตยีรอยดใ์นยาแผนโบราณเพือ่ให ้

ผูสู้งอายุกนิแลว้หายจากการปวดเมือ่ย  
ใส่สารปรอทในครมีเพือ่ทาํใหส้าว ๆ หนา้ขาวใส  
โดยทีไ่มค่าํนงึถงึอนัตรายของสารเหลา่นัน้ทีจ่ะเกดิ

ขึ้นกบัผูบ้รโิภคเลย 



2
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ทุกคนรูห้รือไม่ครบัว่า อนัตรายเหล่านี้ เราสามารถตรวจสอบ
และเ ฝ้ าระว ังภ ัย ไดด้ ว้ยตนเอง   ดว้ยอา วุธ  “ เทคโนโลยี”  ที ่
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข พยายามคิดคน้ขึ้น
........เรามาลองดูกนันะครบัว่า  กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สรา้งอาวุธ 
อะไรมาใหเ้ราใชก้นับา้ง  

อาวุธนี้ เป็นอาวุธทางปญัญาที่สามารถใชไ้ดอ้ย่างง่ายดาย แต่
ป้องกนัภยัทีจ่ะเกดิขึ้นไดอ้ย่างมหาศาล 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

    เราเรยีกวา่เจา้
"ชดุทดสอบอย่างงา่ย"

1
เราเรยีกวา่เจา้

"หนา้ต่างเตอืนภยัสขุภาพ"

2

	 ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่า	 อันตรายเหล่านี้เราสามารถตรวจสอบและ

เฝ้าระวังภัยได้ด้วยตนเอง	ด้วยอาวุธ	“เทคโนโลย”ี	ที่	กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	พยายามคิดค้นขึ้น........เรามาลองดูกัน

นะครับว่า		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สร้างอาวุธ	อะไรมาให้เราใช้กัน

บ้าง	

	 อาวุธนีเ้ป็นอาวุธทางปัญญาท่ีสามารถใช้ไดอ้ย่างง่ายดาย	แตป่อ้งกัน

ภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล
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บทที่ 2 ชุดทดสอบอย่างง่าย
	 อาวุธ	 ชนิดแรกเรามารู้จักกับเจ้า	 “ชุดทดสอบอย่างง่าย”	 ที่จะใช้

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายกันก่อนนะครับ......

	 ชุดทดสอบอย่างง่าย	 (Test	 Kit)	 เป็นสิ่งที่นักวิจัยได้คิดค้นขึ้นเพื่อ

ช่วยให้สามารถนำาไปตรวจสอบหาสารที่สนใจได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ราคาแพง.......โดยอาศัยการทำาปฏิกิริยากันของสารเคมี	 ซ่ึง

เราสามารถสังเกตเห็นผลได้ด้วยตาเปล่า

ข้อดีของชุดทดสอบอย่างง่าย

ใช้เวล�น้อย

ราคาถูก

ผลน่าเชื่อถือ

ทำาการทดสอบ
ได้ง่าย

ไม่ต้องทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ก่อนเราจะเริ่มใช้เจ้า “ชุดทดสอบ” เราต้องปฏิบัติดังนี้...นะครับ
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กอ่นเราจะเริ่มใชเ้จา้ “ชดุทดสอบ” เราตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี...นะครบั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
• อ่านคู่มอืการใช ้และขอ้ควรระวงัใหล้ะเอยีดทกุคร ัง้ก่อนใชง้าน

2
• เตรยีมอปุกรณใ์นการทดสอบ กระดาษชาํระ และถงัขยะ

3
• ใส่ถงุมอื  ผา้กนัเป้ือน

4
• ปูพื้นโตะ๊ทีจ่ะทาํการทดสอบดว้ยกระดาษ

5
• ทดสอบดว้ยความระมดัระวงั 
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เอาละครับ....มาเริ่มเรียนรู้ และ ทำาการทดสอบกันเลยนะครับ
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เอาละครบั....มาเริ่มเรยีนรู ้ และ ทาํการทดสอบกนัเลยนะครบั 
 

 
 

 
    ใชต้รวจหาสารบอแรกซท์ี่อาจถูก

ใส่มาในอาหารที่ตอ้งการใหค้นกินรูส้ึก
ว่ากรอบ อร่อย เดง้ดึง๋ เช่น หมบูด หมู
ป้ิงนมสด  ไสก้รอก ลูกชิ้น ทบัทิม
กรอบ ผลไมแ้ช่อิม่ เป็นตน้ 

 
 

 

 
 สงสยักนัละสิครบัว่าสาร “บอแรกซ ”์ คืออะไร และอนัตราย
อย่างไร…….บอแรกซ ์มชีื่อทางเคมวี่า โซเดียมบอเรท (Sodium borate) หรือ 
น้ําประสานทองแดง ผงกรอบ เพ่งแซ เป็น สารหา้มใชใ้นอาหาร เน่ืองจากเป็น
พษิต่อไตและสมอง  อาจทาํใหเ้กิดอาการ อาทิ อ่อนเพลยี  อาเจียน  ปวดหวั  
เบือ่อาหาร  ทอ้งร่วง  เยือ่ตาอกัเสบ  และอาจเสยีชวีติได ้

 

 ชดุทดสอบสารบอแรกซ ์
ในอาหาร 

1 

	 สงสัยกันละสิครับว่าสาร	 “บอแรกซ์”	 คืออะไร	 และอันตราย

อย่างไร…บอแรกซ์	มีชื่อทางเคมีว่า	โซเดียมบอเรท (Sodium borate) 

หรือ น้ำาประสานทอง ผงกรอบ เพ่งแซ	 เป็น	 สารห้ามใช้ในอาหาร 

เนื่องจากเป็นพิษต่อไตและสมอง	 อาจทำาให้เกิดอาการ	 อาทิ	 อ่อนเพลีย		

อาเจียน	ปวดหัว	เบื่ออาหาร	ท้องร่วง	เยื่อตาอักเสบ	และอาจเสียชีวิตได้
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เอาละครบั....มาเริ่มเรยีนรู ้ และ ทาํการทดสอบกนัเลยนะครบั 
 

 
 

 
    ใชต้รวจหาสารบอแรกซท์ี่อาจถูก

ใส่มาในอาหารที่ตอ้งการใหค้นกินรูส้ึก
ว่ากรอบ อร่อย เดง้ดึง๋ เช่น หมบูด หมู
ป้ิงนมสด  ไสก้รอก ลูกชิ้น ทบัทิม
กรอบ ผลไมแ้ช่อิม่ เป็นตน้ 

 
 

 

 
 สงสยักนัละสิครบัว่าสาร “บอแรกซ ”์ คืออะไร และอนัตราย
อย่างไร…….บอแรกซ ์มชีื่อทางเคมวี่า โซเดียมบอเรท (Sodium borate) หรือ 
น้ําประสานทองแดง ผงกรอบ เพ่งแซ เป็น สารหา้มใชใ้นอาหาร เน่ืองจากเป็น
พษิต่อไตและสมอง  อาจทาํใหเ้กิดอาการ อาทิ อ่อนเพลยี  อาเจียน  ปวดหวั  
เบือ่อาหาร  ทอ้งร่วง  เยือ่ตาอกัเสบ  และอาจเสยีชวีติได ้

 

 ชดุทดสอบสารบอแรกซ ์
ในอาหาร 

1 

	 ใช้ตรวจหาสารบอแรกซ์ที่อาจถูก

ใส่มาในอาหารที่ต้องการให้คนกินรู้สึก

ว่ากรอบ	อร่อย	เด้งดึ๋ง	เช่น	หมูบด	หมู

ปิ้งนมสด		ไส้กรอก	ลูกชิ้น	ทับทิมกรอบ	

ผลไม้แช่อิ่ม	เป็นต้น

ชุดทดสอบสารบอแรกซ์
ในอ�ห�ร

1
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สบัอาหารออกเป็นชิ้นเลก็ๆ  
เท่าหวัไมข้ดีไฟ 

ตกัอาหาร 1 ชอ้น ใสใ่นถว้ย 

เตมินํา้ยาทดสอบบอแรกซล์งบน
อาหารจนชุ่ม แลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

จุ่มกระดาษขมิ้นใหเ้ปียก 
ครึ่งแผ่น 

 

นาํกระดาษขมิ้นทีจุ่่มในอาหารจนเปียกแลว้วางบนจานกระเบื้องหรอืแผน่
กระจก แลว้นาํไปวางไวก้ลางแดดนาน 10 นาท ี

 
ถา้กระดาษขมิ้นมสีสีม้จนถงึแดง 
แสดงวา่มสีารบอแรกซป์นอยู่นะ

ครบั.....อนัตราย...!!!!! 

วธิีการใชช้ดุทดสอบงา่ยดายมากครบั

6 
 

  
 

 

สบัอาหารออกเป็นชิ้นเลก็ๆ  
เท่าหวัไมข้ดีไฟ 

ตกัอาหาร 1 ชอ้น ใสใ่นถว้ย 

เตมินํา้ยาทดสอบบอแรกซล์งบน
อาหารจนชุ่ม แลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

จุ่มกระดาษขมิ้นใหเ้ปียก 
ครึ่งแผ่น 

 

นาํกระดาษขมิ้นทีจุ่่มในอาหารจนเปียกแลว้วางบนจานกระเบื้องหรอืแผน่
กระจก แลว้นาํไปวางไวก้ลางแดดนาน 10 นาท ี

 
ถา้กระดาษขมิ้นมสีสีม้จนถงึแดง 
แสดงวา่มสีารบอแรกซป์นอยู่นะ

ครบั.....อนัตราย...!!!!! 

วธิีการใชช้ดุทดสอบงา่ยดายมากครบั
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สบัอาหารออกเป็นชิ้นเลก็ๆ  
เท่าหวัไมข้ดีไฟ 

ตกัอาหาร 1 ชอ้น ใสใ่นถว้ย 

เตมินํา้ยาทดสอบบอแรกซล์งบน
อาหารจนชุ่ม แลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

จุ่มกระดาษขมิ้นใหเ้ปียก 
ครึ่งแผ่น 

 

นาํกระดาษขมิ้นทีจุ่่มในอาหารจนเปียกแลว้วางบนจานกระเบื้องหรอืแผน่
กระจก แลว้นาํไปวางไวก้ลางแดดนาน 10 นาท ี

 
ถา้กระดาษขมิ้นมสีสีม้จนถงึแดง 
แสดงวา่มสีารบอแรกซป์นอยู่นะ

ครบั.....อนัตราย...!!!!! 

วธิีการใชช้ดุทดสอบงา่ยดายมากครบัวิธีการใช้ชุดทดสอบง่ายดายมากครับ
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ใชต้รวจหาสารฟอรม์าลนิทีอ่าจถกูใส่มาในอาหารทะเล อาท ิผกัสด 
ปลาหมกึกรอบใส่เยน็ตาโฟ สไบนาง เพือ่ป้องกนัการเน่าเสยี   

 
 

 

ยาฉีดศพ หรอืยาดองศพ ก็คอืเจา้สารฟอรม์าลนิ 
นัน่เองครบั............บรื๊ออออออออ....น่ากลวัวววววว 

 

 

 

 

 ชดุทดสอบฟอรม์าลนิในอาหาร 
 2 

มนัทาํใหร้ะคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ ปวดทอ้งรุนแรง 
ปวดศีรษะ ชกั ชอ็ค  หมดสต ิ

ใช้ตรวจหาสารฟอร์มาลินที่อาจถูกใส่มาในอาหารทะเล	อาทิ	ผักสด	

ปลาหมึกกรอบใส่เย็นตาโฟ	สไบนาง	เพื่อป้องกันการเน่าเสีย		

ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร

2

มันทำาให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ปวดท้องรุนแรง

ปวดศีรษะ	ชัก	ช็อค	หมดสติ

ยาฉีดศพ หรือยาดองศพ	ก็คือเจ้าสารฟอร์มาลิน	

นั่นเองครับ............บรื๊ออออออออ....น่ากลัววววววว
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เทนํา้แช่อาหารที่สงสยัในขวดสารทดสอบที่ 1 ใหไ้ด ้
ความสูง 1 ใน 3 ของขวด  หากไมม่นีํา้แช่อาหาร ให ้
ใชน้ํา้สะอาดรนิผ่านอาหารนัน้มาในปรมิาณทีพ่อตรวจ
ได ้(หา้มบดตวัอย่างเด็ดขาด) ปิดฝา เขย่าจนสาร
ทดสอบในขวดละลายหมด 
 
ถ่ายของเหลวจากขวดที ่1 ลงในขวดสารทดสอบที ่2  
ปิดฝาและเขย่าจนสารทดสอบในขวดละลายหมด  

ถ่ายของเหลวจากขวดที ่2 ลงในขวดสารทดสอบที ่3  
แลว้รีบปิดฝาขวด แกว่งเบาๆ ใหข้องเหลวเขา้กนั 
สงัเกตสทีีเ่กดิขึ้น  

ถา้มสีเีกดิขึ้นต ัง้แต่ สชีมพู จนถงึ  
สแีดง แสดงวา่นํา้น ัน้มฟีอรม์าลนิผสมอยู่ 

อาหารที่ไม่ควรนํามาตรวจฟอรม์าลนิ ไดแ้ก่ อาหารที่มีกลิน่ฉุน  
เช่น ผกัชะอม กระถนิ และกระเฉด สะตอ เพราะผกักลุม่น้ีมฟีอรม์าลนิใน

ธรรมชาต ิและอาหารทะเลที่ไม่สดมีกลิ่นเหม็น 

วธิีใชช้ดุทดสอบฟอรม์าลนิ
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แลว้รีบปิดฝาขวด แกว่งเบาๆ ใหข้องเหลวเขา้กนั 
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วธิีใชช้ดุทดสอบฟอรม์าลนิ
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เทนํา้แช่อาหารที่สงสยัในขวดสารทดสอบที่ 1 ใหไ้ด ้
ความสูง 1 ใน 3 ของขวด  หากไมม่นีํา้แช่อาหาร ให ้
ใชน้ํา้สะอาดรนิผ่านอาหารนัน้มาในปรมิาณทีพ่อตรวจ
ได ้(หา้มบดตวัอย่างเด็ดขาด) ปิดฝา เขย่าจนสาร
ทดสอบในขวดละลายหมด 
 
ถ่ายของเหลวจากขวดที ่1 ลงในขวดสารทดสอบที ่2  
ปิดฝาและเขย่าจนสารทดสอบในขวดละลายหมด  

ถ่ายของเหลวจากขวดที ่2 ลงในขวดสารทดสอบที ่3  
แลว้รีบปิดฝาขวด แกว่งเบาๆ ใหข้องเหลวเขา้กนั 
สงัเกตสทีีเ่กดิขึ้น  

ถา้มสีเีกดิขึ้นต ัง้แต่ สชีมพู จนถงึ  
สแีดง แสดงวา่นํา้น ัน้มฟีอรม์าลนิผสมอยู่ 

อาหารที่ไม่ควรนํามาตรวจฟอรม์าลนิ ไดแ้ก่ อาหารที่มีกลิน่ฉุน  
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ธรรมชาต ิและอาหารทะเลที่ไม่สดมีกลิ่นเหม็น 

วธิีใชช้ดุทดสอบฟอรม์าลนิ
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เทนํา้แช่อาหารที่สงสยัในขวดสารทดสอบที่ 1 ใหไ้ด ้
ความสูง 1 ใน 3 ของขวด  หากไมม่นีํา้แช่อาหาร ให ้
ใชน้ํา้สะอาดรนิผ่านอาหารนัน้มาในปรมิาณทีพ่อตรวจ
ได ้(หา้มบดตวัอย่างเด็ดขาด) ปิดฝา เขย่าจนสาร
ทดสอบในขวดละลายหมด 
 
ถ่ายของเหลวจากขวดที ่1 ลงในขวดสารทดสอบที ่2  
ปิดฝาและเขย่าจนสารทดสอบในขวดละลายหมด  

ถ่ายของเหลวจากขวดที ่2 ลงในขวดสารทดสอบที ่3  
แลว้รีบปิดฝาขวด แกว่งเบาๆ ใหข้องเหลวเขา้กนั 
สงัเกตสทีีเ่กดิขึ้น  

ถา้มสีเีกดิขึ้นต ัง้แต่ สชีมพู จนถงึ  
สแีดง แสดงวา่นํา้น ัน้มฟีอรม์าลนิผสมอยู่ 

อาหารที่ไม่ควรนํามาตรวจฟอรม์าลนิ ไดแ้ก่ อาหารที่มีกลิน่ฉุน  
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ธรรมชาต ิและอาหารทะเลที่ไม่สดมีกลิ่นเหม็น 

วธิีใชช้ดุทดสอบฟอรม์าลนิ
วิธีใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลิน

อาหารที่ไม่ควรนำามาตรวจฟอร์มาลิน ได้แก่ อาหารที่มีกลิ่นฉุน 

เช่น	ผักชะอม	กระถิน	และกระเฉด	สะตอ	เพราะผักกลุ่มนี้มีฟอร์มาลิน

ในธรรมชาติ	และอาหารทะเลที่ไม่สดมีกลิ่นเหม็น

ถ้ามีสีเกิดขึ้นตั้งแต่	สีชมพู	จนถึง	

สีแดง	แสดงว่าน้ำานั้นมีฟอร์มาลิน

ผสมอยู่	

ถ่ายของเหลวจากขวดที่	2	ลงในขวดสาร

ทดสอบที	่3	แลว้รบีปดิฝาขวด	แกว่งเบาๆ	

ให้ของเหลวเข้ากัน	สังเกตสีที่เกิดขึ้น	

ถ่ายของเหลวจากขวดที่	1	ลงในขวดสาร

ทดสอบที	่2	ปิดฝาและเขย่าจนสารทดสอบ

ในขวดละลายหมด	

เทน้ำาแช่อาหารที่สงสัยในขวดสารทดสอบที่	 1	
ให้ได้ความสูง	1	ใน	3	ของขวด	หากไม่มีน้ำาแช่
อาหาร	 ให้ใช้น้ำาสะอาดรินผ่านอาหารนั้นมาใน
ปรมิาณทีพ่อตรวจได	้(ห้ามบดตัวอย่างเด็ดขาด)	
ปิดฝา	เขย่าจนสารทดสอบในขวดละลายหมด	



9

ใช้ตรวจหาสารกันราที่มักจะใส่ในผักดอง  ผลไม้ดองเพื่อไม่ให้เกิด

ฝ้าขาว (รา) ทำาให้ดูน่ากิน

ชุดทดสอบ
สารกันราในอาหาร

3

 สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) หรือสารกันบูด	 เป็นกรดท่ีมีอันตราย

ต่อร่างกายมาก	 เมื่อกินเข้าไปจะทำาลายเซลล์ในร่างกายให้ตาย	 หากกิน

เข้าไปมากๆ	จะทำาลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำาไส้	ทำาให้เป็นแผลใน

กระเพาะอาหารและลำาไส้	ความดันโลหิตต่ำาจนช็อก	หรือในบางรายที่กิน

เข้าไปไม่มากแต่แพ้จะทำาให้เป็นผื่นคันขึ้นตามตัว	อาเจียนหูอื้อ	มีไข้
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แยกเขยีนเลข 1 และ 2 บนถว้ยพลาสตกิ  
เทหรอืตกั นํา้ดองผกัหรอืนํา้ดองผลไม ้ใส่ถว้ยละ  
5 ซ.ีซ.ี 

  

หยดนํา้ยาทดสอบกรดซาลซิลิคิ 1 ลงในถว้ยที่ 2 
จาํนวน 1 ซ.ีซ.ี  
 

  

หยดนํา้ยาทดสอบกรดซาลซิลิคิ 2 ลงในถว้ยท ัง้สอง 
ถว้ยละ 1 ซ.ีซ.ี สงัเกตสทีี่เกิดขึ้นในถว้ยท ัง้สอง
ทนัทโีดยไมต่อ้งเขย่า  

 

 
ถา้ถว้ยที่ 1 เกิดสเีดยีวกบัถว้ยที่ 2 
(ความเขม้ของสอีาจไม่เท่ากนั) แสดง
วา่อาหารนัน้มสีารกนัรา 

ถา้ถว้ยที่ 1 ไมเ่กิดสเีดยีวกบัถว้ยที ่
2 แสดงวา่อาหารนัน้ไมม่สีารกนัรา  
 

วธิีใชช้ดุทดสอบสารกนัราวิธีใช้ชุดทดสอบสารกันรา
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ใช้ตรวจหาสารสเตยีรอยด์	2	ชนดิ	คือ	เดกซาเมทาโซน	(Dexamethasone)	

และ	เพรดนิโซโลน	(Prednisolone)	ที่แอบใส่มาในยาแผนโบราณ	ยาจาก

สมนุไพร	ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร	หรอืในยาชุด	ขายให้ผูใ้ช้แรงงาน	ผูส้งูอายุ	

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	เช่น	โรคเบาหวาน	ความดัน	อัมพฤกษ์	อัมพาต	มะเร็ง	

อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สรรพคุณครอบจักรวาล รักษาได้ทุกโรค

สเตียรอยด์	คือยาแผนปัจจุบัน	ที่มีผลข้างเคียงสูง	และอาจเป็นอันตราย

ถึงชีวติถ้าใช้ไมถู่กวิธี	จงึควรใช้ภายใตก้ารดูแลของแพทย์อย่างใกลชิ้ด	หาก

ได้รับเป็นเวลานานทำาให้เป็นแผลในกระเพาะอาหาร	กระเพาะทะล	ุเลือด

ออกในกระเพาะจนเสียชีวิต/กระดูกผุ/มีผลต่อไต ไตวาย หรือเสียชีวิต

จากความดันโลหิตลดต่ำากระทันหัน 

ชุดทดสอบห�
สารสเตียรอยด์

4
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อาการที่สังเกตได้ว่าร่างกายอาจได้รับสารสเตียรอยด์อยู่

(ภาพจาก	http://www.steroidsocial.org/steroid2.html)

อารมณแ์ปรรวน

หนา้กลม ผวิบาง แกม้แดงยอ้ย

กระดกูพรนุ หวัใจโต

มีหนอก

อว้นลงพงุ

ต่อมหมวกไตฝ่อ

ผวิหนงับางเห่ียวย่น หนา้ทอ้งลาย

ประจาํเดอืนผดิปกติ

กลา้มเนื้ออ่อนแรง

จุดจํา้เลอืด

แผลหายชา้
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ยาทีเ่ป็นเมด็ บด/ตดั ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ  ตกัใส่ในหลอดทดสอบถงึขดี 

สนีํา้เงนิ  ถา้เป็นยานํา้ หยดลงในหลอดทดสอบถงึขดีสนีํา้เงนิ 
 

เติมนํา้ยาละลายตวัอย่างจนถึงขีดสีแดง 
ปิดจุกใหส้นิท เขย่าใหเ้ขา้กนัอย่างนอ้ย  
นาที  ตัง้ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน (ยานํา้นาํไป
ทดสอบข ัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย) 

 

ดูดสารละลายส่วนใส  (ระว ัง ไม่ ให ม้ี
ฟองอากาศ)  หยดลงในหลุมของตลบั
ทดสอบ 4 หยด  อ่านผลภายใน - 
นาท ี  

 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารสเตยีรอยด์
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ยาทีเ่ป็นเมด็ บด/ตดั ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ  ตกัใส่ในหลอดทดสอบถงึขดี 

สนีํา้เงนิ  ถา้เป็นยานํา้ หยดลงในหลอดทดสอบถงึขดีสนีํา้เงนิ 
 

เติมนํา้ยาละลายตวัอย่างจนถึงขีดสีแดง 
ปิดจุกใหส้นิท เขย่าใหเ้ขา้กนัอย่างนอ้ย  
นาที  ตัง้ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน (ยานํา้นาํไป
ทดสอบข ัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย) 

 

ดูดสารละลายส่วนใส  (ระว ัง ไม่ ให ม้ี
ฟองอากาศ)  หยดลงในหลุมของตลบั
ทดสอบ 4 หยด  อ่านผลภายใน - 
นาท ี  

 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารสเตยีรอยด์
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ยาทีเ่ป็นเมด็ บด/ตดั ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ  ตกัใส่ในหลอดทดสอบถงึขดี 

สนีํา้เงนิ  ถา้เป็นยานํา้ หยดลงในหลอดทดสอบถงึขดีสนีํา้เงนิ 
 

เติมนํา้ยาละลายตวัอย่างจนถึงขีดสีแดง 
ปิดจุกใหส้นิท เขย่าใหเ้ขา้กนัอย่างนอ้ย  
นาที  ตัง้ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน (ยานํา้นาํไป
ทดสอบข ัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย) 

 

ดูดสารละลายส่วนใส  (ระว ัง ไม่ ให ม้ี
ฟองอากาศ)  หยดลงในหลุมของตลบั
ทดสอบ 4 หยด  อ่านผลภายใน - 
นาท ี  

 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารสเตยีรอยด์

วิธีใช้ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยาทีเ่ป็นเมด็ บด/ตดั ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ  ตกัใส่ในหลอดทดสอบถงึขดี 

สนีํา้เงนิ  ถา้เป็นยานํา้ หยดลงในหลอดทดสอบถงึขดีสนีํา้เงนิ 
 

เติมนํา้ยาละลายตวัอย่างจนถึงขีดสีแดง 
ปิดจุกใหส้นิท เขย่าใหเ้ขา้กนัอย่างนอ้ย  
นาที  ตัง้ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน (ยานํา้นาํไป
ทดสอบข ัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย) 

 

ดูดสารละลายส่วนใส  (ระว ัง ไม่ ให ม้ี
ฟองอากาศ)  หยดลงในหลุมของตลบั
ทดสอบ 4 หยด  อ่านผลภายใน - 
นาท ี  

 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารสเตยีรอยด์

ยาที่เป็นเม็ด	บด/ตัด	ให้เป็นชิ้นเล็กๆ	ตักใส่ในหลอดทดสอบถึงขีด
สีน้ำาเงิน		ถ้าเป็นยาน้ำา	หยดลงในหลอดทดสอบถึงขีดสีน้ำาเงิน

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยาทีเ่ป็นเมด็ บด/ตดั ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ  ตกัใส่ในหลอดทดสอบถงึขดี 

สนีํา้เงนิ  ถา้เป็นยานํา้ หยดลงในหลอดทดสอบถงึขดีสนีํา้เงนิ 
 

เติมนํา้ยาละลายตวัอย่างจนถึงขีดสีแดง 
ปิดจุกใหส้นิท เขย่าใหเ้ขา้กนัอย่างนอ้ย  
นาที  ตัง้ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน (ยานํา้นาํไป
ทดสอบข ัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย) 

 

ดูดสารละลายส่วนใส  (ระว ัง ไม่ ให ม้ี
ฟองอากาศ)  หยดลงในหลุมของตลบั
ทดสอบ 4 หยด  อ่านผลภายใน - 
นาท ี  

 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารสเตยีรอยด์

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยาทีเ่ป็นเมด็ บด/ตดั ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ  ตกัใส่ในหลอดทดสอบถงึขดี 

สนีํา้เงนิ  ถา้เป็นยานํา้ หยดลงในหลอดทดสอบถงึขดีสนีํา้เงนิ 
 

เติมนํา้ยาละลายตวัอย่างจนถึงขีดสีแดง 
ปิดจุกใหส้นิท เขย่าใหเ้ขา้กนัอย่างนอ้ย  
นาที  ตัง้ทิ้งไวใ้หต้กตะกอน (ยานํา้นาํไป
ทดสอบข ัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย) 

 

ดูดสารละลายส่วนใส  (ระว ัง ไม่ ให ม้ี
ฟองอากาศ)  หยดลงในหลุมของตลบั
ทดสอบ 4 หยด  อ่านผลภายใน - 
นาท ี  

 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารสเตยีรอยด์

เติมนำ้ายาละลายตัวอย่างจนถึงขีดสีแดง	

ปิดจุกให้สนิท	 เขย่าให้เข้ากันอย่างน้อย	

3	นาที	ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน	(ยานำ้านำา

ไปทดสอบขั้นตอนต่อไปไดเ้ลย)

ดูดสารละลายส่วนใส	 (ระวังไม่ให้
มีฟองอากาศ)	 หยดลงในหลุมของ
ตลับทดสอบ	4	หยด	อ่านผลภายใน	
10-15	นาที		
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หากปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียงแถบเดียว	
ตรงตำาแหน่ง	C	แสดงว่ายานั้นอาจมีเดกซา
เมทาโซน	และ/หรือ	เพรดนิโซโลน	

14 
 

 

หากปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง
แถบเดยีว ตรงตาํแหน่ง C แสดง
ว่ายานั้นอาจมีเดกซาเมทาโซน 
และ/หรอื เพรดนโิซโลน  
 

 

หากปรากฏแถบสีม่วงเพียงแถบ
เดยีว ตรงตาํแหน่ง T หรือไม่
ปรากฏแถบใด ๆ แสดงว่า ไม่
สามารถแปลผลได ้(ควรทดสอบ
ซํา้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากปรากฏแถบสีม่วงเพียงแถบเดียว	 ตรง
ตำาแหน่ง	 T	 หรือไม่ปรากฏแถบใดๆ	 แสดง
ว่า	ไม่สามารถแปลผลได้	(ควรทดสอบซ้ำา)

14 
 

 

หากปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง
แถบเดยีว ตรงตาํแหน่ง C แสดง
ว่ายานั้นอาจมีเดกซาเมทาโซน 
และ/หรอื เพรดนโิซโลน  
 

 

หากปรากฏแถบสีม่วงเพียงแถบ
เดยีว ตรงตาํแหน่ง T หรือไม่
ปรากฏแถบใด ๆ แสดงว่า ไม่
สามารถแปลผลได ้(ควรทดสอบ
ซํา้) 
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ใช้ตรวจหาสารปรอทที่ใส่มาในเครื่องสำาอางชนิดครีม

เพื่อหวังผลให้คนใช้หน้าขาวใส

 ปรอทเป็นโลหะหนักอันตราย  เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำาอาง  

พิษสะสมของสารปรอทในผิวหนัง	ทำาให้ผิวหนังบาง	เกิดการแพ้หรือเป็น

แผลเป็น	และดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต	ทำาลายไต	ระบบประสาท	เยื่อบุ

ทางเดินหายใจ	ทางเดินปัสสาวะเกิดโรคโลหิตจาง	

ชุดทดสอบ
สารปรอทในเครื่องสำาอาง 

5
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ตกัครมีดว้ยไมต้กัตวัอย่าง . กรมั 

(ขนาดเท่าเมลด็ถ ัว่ลสิง) 
ป้ายครมีโดยรอบผนงัดา้นในของหลอด 
จากขอบบนของหลอดจนถงึกึ่งกลาง

หลอด หนาประมาณ  ม.ม. 

 
หยดนํา้ยาทดสอบ ประมาณ . 
มล. ( หยด) ลงในหลอด

ปิดฝาหลอดทดสอบควํา่และหงายเบาๆ 
ประมาณ - ครัง้ อ่านผลทนัท ี

 

 
นํา้ยาทดสอบเปลีย่นเป็นสสีม้/

เหลอืงอมสม้ แสดงวา่ พบสารปรอท 
นํา้ยาทดสอบไมเ่ปลีย่นส ี(สเีขยีว) 

แสดงวา่ ไมพ่บสารปรอท 
 

วธิีใชช้ดุทดสอบหาสารปรอท
วิธีใช้ชุดทดสอบหาสารปรอท
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เมื่อเราใช้เจ้า “ชุดทดสอบ” เสร็จแล้วเราต้องปฏิบัติดังนี้...นะครับ

17 
 

เม่ือเราใชเ้จา้ “ชดุทดสอบ” เสรจ็แลว้เราตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี...นะครบั 
 

 
 

ชดุทดสอบแต่ละชนดิมขีอ้จาํกดัในการใชง้าน เป็นสารเคมทีีต่อ้งใชอ้ย่าง
ระมดัระวงั และทาํลายก่อนทิ้งใหถ้กูวธิ ี

 
…..เหน็มัย๊ครบั  ใชง้า่ยเหมือนช่ือมนัเลยนะครบั.... 

1
• เจอืจางสารเคม ีประมาณ 10 เท่า (นํา้ 1 ขนั) ก่อนเททิ้ง

2
• ภาชนะเปลา่ แยกทิ้งเป็นขยะแกว้/พลาสตกิ

3
• ถงุมอื ทิ้งในถงัขยะปกติ

4
• ลา้งมอืทกุคร ัง้หลงัทาํการทดสอบ 

ชุดทดสอบแต่ละชนิดมีข้อจำากัดในการใช้งาน	เป็นสารเคมีที่ต้องใช้
อย่างระมัดระวัง	และทำาลายก่อนทิ้งให้ถูกวิธี

…..เห็นมั๊ยครับ ใช้ง่ายเหมือนชื่อมันเลยนะครับ....
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บทที่ 3 หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
	 อันดับที่สอง	 ผมจะพามารู้จักกับ	 “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ”ซ่ึง

เป็นช่องทางที่เราจะค้นหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย	ได้โดยไม่ต้องใช้ชุด

ทดสอบ....แค่พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เราสงสัยแล้วก็	“คลิ๊ก”	ดูผลได้เลยครับ

18 
 

 

บทที่ 3 หนา้ต่างเตอืนภยัสขุภาพ 
 

อนัดบัทีส่อง  ผมจะพามารูจ้กักบั “หนา้ต่างเตอืนภยัสขุภาพ”
ซึง่เป็นช่องทางทีเ่ราจะคน้หาผลติภณัฑสุ์ขภาพอนัตราย  ไดโ้ดยไมต่อ้ง
ใชช้ดุทดสอบ....แค่พมิพช์ื่อผลติภณัฑท์ีเ่ราสงสยัแลว้ก็ “คลิก๊” ดูผลได ้
เลยครบั 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

หนา้ต่างเตอืนภยัสขุภาพ  เป็นฐานขอ้มลูที่
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จดัทาํขึ้นเพือ่
รวบรวมขอ้มลูผลติภณัฑสุ์ขภาพอนัตราย 

ทีถ่กูตรวจและยนืยนัผลแลว้โดย 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ ัว่ประเทศ......
ประชาชนท ัว่ไปสามารถเขา้ไปใชเ้พือ่สบืคน้
ขอ้มลู เพือ่ประโยชนใ์นการระวงัภยัไดอ้ย่าง

งา่ยดายครบั 
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ไปกนัเลยครบั......ผมจะพาทกุคน ไปรูจ้กัและคน้หาขอ้มลูในหนา้ต่าง
เตอืนภยัสุขภาพกนัเลยนะครบั 

สมมติ นะครบั ว่ามคีนมาเร่ขายยาแผนโบราณในหมู่บา้น  ชื่อ
ว่า “ยาผงจนิดามณี (ยาผีบอก)” อวดอา้งสรรพคุณครอบจกัรวาล ยาย
ผมเหน็แลว้อยากซื้อใช ้

 
 
แต่ผมดูแลว้ สรรพคุณมนัครอบจกัรวาลเกินไป ยาอะไรจะ

รกัษาไดห้ลายโรคขนาดนี้  ผมสงสยัวา่มนัจะใส่สเตยีรอยดอ์นัตรายหรอื
เปลา่...........ผมก็เขา้ไปตรวจสอบใน หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ ไดท้นัที
เลยครบั 
 

สรรพคณุ ...แกโ้รคปวด 
ตามขอ้ ปวดหลงั ปวดเอว  
โรคเกา๊ท ์รูมาตอยด ์กระดูก
ทบัเสน้ประสาท แกป้วด

ประจาํเดอืน หอบหดื ภมูแิพ ้
ขบัสารพษิ ออกจากร่างกาย 
แถมมเีลข อย.ดว้ยนะ 

ไปกันเลยครับ......ผมจะพาทกุคน	ไปรูจ้กัและคน้หาข้อมลูในหนา้ต่างเตอืน

ภัยสุขภาพกันเลยนะครับ

	 สมมติ	นะครับ	ว่ามีคนมาเร่ขายยาแผนโบราณในหมู่บ้าน		ชื่อว่า	

“ยาผงจนิดามณ	ี(ยาผบีอก)”	อวดอา้งสรรพคุณครอบจกัรวาล	ยายผมเห็น

แล้วอยากซื้อใช้

แต่ผมดูแล้ว	สรรพคุณมันครอบจักรวาลเกินไป	ยาอะไรจะรักษาได้หลาย

โรคขนาดนี้		ผมสงสัยว่ามันจะใส่สเตียรอยด์อันตรายหรือเปล่า...........ผม

ก็เข้าไปตรวจสอบใน	หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ	ได้ทันทีเลยครับ

19 
 

ไปกนัเลยครบั......ผมจะพาทกุคน ไปรูจ้กัและคน้หาขอ้มลูในหนา้ต่าง
เตอืนภยัสุขภาพกนัเลยนะครบั 

สมมติ นะครบั ว่ามคีนมาเร่ขายยาแผนโบราณในหมู่บา้น  ชื่อ
ว่า “ยาผงจนิดามณี (ยาผีบอก)” อวดอา้งสรรพคุณครอบจกัรวาล ยาย
ผมเหน็แลว้อยากซื้อใช ้

 
 
แต่ผมดูแลว้ สรรพคุณมนัครอบจกัรวาลเกินไป ยาอะไรจะ

รกัษาไดห้ลายโรคขนาดนี้  ผมสงสยัวา่มนัจะใส่สเตยีรอยดอ์นัตรายหรอื
เปลา่...........ผมก็เขา้ไปตรวจสอบใน หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ ไดท้นัที
เลยครบั 
 

สรรพคณุ ...แกโ้รคปวด 
ตามขอ้ ปวดหลงั ปวดเอว  
โรคเกา๊ท ์รูมาตอยด ์กระดูก
ทบัเสน้ประสาท แกป้วด

ประจาํเดอืน หอบหดื ภมูแิพ ้
ขบัสารพษิ ออกจากร่างกาย 
แถมมเีลข อย.ดว้ยนะ 
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โทรศัพทผ์มเล่นอินเตอร์เน็ตได  ้เป็นระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด ์(ยี่หอ้ซมัซุงและอื่น ๆ  ถา้ยหีอ้ไอโฟน จะเป็นระบบปฏบิตัิการ 
ไอโอเอส iOS ตอ้งใชง้าน หนา้ต่างเตอืนภยัสุขภาพ  ผ่านอนิเตอรเ์น็ตไม่
สามารถติดตัง้แอพพลเิคช ัน่ได)้  ผมก็ดาวนโ์หลดแอพพลเิคช ัน่มาใช ้
เพือ่คน้หาไดเ้ลยครบั ข ัน้ตอนงา่ย ๆ  ดงันี้ครบั 

 
 

ไปทีเ่พลยส์โตร ์(Play store)

 

พมิพ ์“tumdee drug alert” 

 
คลิก๊ ทีแ่อพ Single Window 

 
 
 
 
 
 

1 2

	 โทรศัพท์ผมเล่นอินเตอร์เน็ตได้	 เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	

(ย่ีห้อซัมซุงและอื่นๆ	 ถ้าย่ีห้อไอโฟน	 จะเป็นระบบปฏิบัติการ	 ไอโอเอส	

iOS	 ต้องใช้งาน	 หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ	 ผ่านอินเตอร์เน็ตไม่สามารถ

ติดต้ังแอพพลิเคช่ันได้)	 ผมก็ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันมาใช้เพื่อค้นหาได้

เลยครับ	ขั้นตอนง่ายๆ	ดังนี้ครับ
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คลิก๊ ตดิตัง้

 
 

คลิก๊ ยอมรบั

 
 

3 

4 
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คลิก๊ เปิด เขา้สู่หนา้ต่างเตอืนภยัสุขภาพ

 
 

หนา้จอแสดง 
“ระบบแจง้เตอืนภยัฐานขอ้มูล ฯ” 

เลือ่นหนา้จอขึ้นจนถงึ “แจง้เตอืน
ภยั” คลิก๊เลอืกประเภทผลติภณัฑ ์

 

5 

6 7
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เลอืกประเภทผลติภณัฑเ์ป็น “ยา”

 
 
           ป้อนชื่อ “จนิดามณี” คลิก๊ “Search” คลิก๊ที่ “รายละเอยีด” 

8 

9 
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จะพบขอ้มลู “แจง้เตอืนภยัผลติภณัฑย์าไม่ปลอดภยั” สารทีต่รวจพบ 
“Dexamethasone เดกซาเมทาโซน” ยาสเตยีรอยด.์... 

 

ผมก็หา้ม ไม่ใหย้ายซื้อยานี้ไดท้นัทเีลยครบั  ยายปลอดภยัจาก
การถกูหลอกใหใ้ชย้าทีม่สีเตยีรอยดป์ลอมปน แถมผมยงัแนะนาํคนขาย
ไดอ้กีนะครบัวา่ยานี้อนัตราย...ไมค่วรเอาไปขายใหใ้ครนะครบั...ทกุอย่าง
งา่ยดาย เพยีงปลายน้ิวสมัผสั 

10

	 ผมก็ห้าม	ไมใ่ห้ยายซ้ือยานีไ้ดทั้นทเีลยครับ	ยายปลอดภยัจากการถูก

หลอกให้ใช้ยาที่มีสเตียรอยด์ปลอมปน	แถมผมยังแนะนำาคนขายได้อีกนะ

ครับว่ายานี้อันตราย...ไม่ควรเอาไปขายให้ใครนะครับ...ทุกอย่างง่ายดาย 

เพียงปลายนิ้วสัมผัส
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เมือ่คุณนอ้งสาว....อยากใช้ครมีหนา้ขาว	ท่ีโฆษณาขายในอนิเตอรเ์นต็

ครีมชื่อ	“Miss white perfect สูตรโสมเกาหลี”	ค่ะพี่

พี่ค่ะ...มีครีม หน้าขาวใส 

สไตล์เกาหลี โฆษณาขายใน

อินเตอร์เน็ต หนูสนใจมาก

เลยค่ะ อยากใช้ หน้าจะได้

ขาวใส ๆ วิ๊ง ๆ

ชื่อครีมอะไรจ๊ะ....

น้องรู้มั๊ย แค่มีชื่อครีม น้อง

ก็ตรวจสอบความปลอดภัย

เบื้องต้น ได้ง่าย ๆ นะ

ครับ...มา  เดี๋ยวพี่สอน
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คลิก๊ทีแ่อพ “Single Window”
ทีเ่คยตดิต ัง้ไวใ้นโทรศพัท์

เลือ่นหนา้จอไปที ่ 
“แจง้เตอืนภยั”  

 
 

 

เลอืกประเภทผลติภณัฑเ์ป็น “เครื่องสาํอาง”

 
 

1 2

3
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คลิก๊ทีแ่อพ “Single Window”
ทีเ่คยตดิต ัง้ไวใ้นโทรศพัท์

เลือ่นหนา้จอไปที ่ 
“แจง้เตอืนภยั”  

 
 

 

เลอืกประเภทผลติภณัฑเ์ป็น “เครื่องสาํอาง”

 
 

1 2

3

1 2

คลิ๊กที่แอพ	“Single Window”

ที่เคยติดตั้งไว้ในโทรศัพท์

เลื่อนหน้าจอไปที่	

“แจ้งเตือนภัย” 

3

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์เป็น	“เครื่องสำาอาง”
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   ป้อนชื่อครมี “miss white perfect” คลิก๊ “Search” 

 
 

เลือ่นหนา้จอไปที ่“เครื่องสาํอาง” จะแสดงชื่อครมี  คลิก๊ “รายละเอยีด” 

 
 

4

5
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   ป้อนชื่อครมี “miss white perfect” คลิก๊ “Search” 

 
 

เลือ่นหนา้จอไปที ่“เครื่องสาํอาง” จะแสดงชื่อครมี  คลิก๊ “รายละเอยีด” 

 
 

4

5

4

			ป้อนชื่อครีม	“miss white perfect”	คลิ๊ก	“Search”  

5

เลือ่นหนา้จอไปท่ี	“เครือ่งสำาอาง”	จะแสดงช่ือครีม		คลิก๊	“รายละเอียด”
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6

หน้าจอจะแสดง	 “แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางไม่ปลอดภัย”
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นอ้งรูม้ ัย๊  ว่าเรายงัสามารถสืบคน้ ผลิตภณัฑ์ที่แจง้เตือน
อนัตราย ไดอ้กีนะจะ๊..เรามาดูตวัอย่างผลติภณัฑท์ีม่กีารแจง้เตอืนภยักนั 
 

แอพน้ีมดีจีรงิ ๆ ค่ะพี.่...ใช ้
งา่ย ๆ แต่มปีระโยชน์

มากมายเลยค่ะ..นอกจาก
เครื่องสาํอางแลว้ มนัแจง้
เตอืนอย่างอืน่อหีรอืเปลา่ค่ะ 

 

เหน็รยึงัจะ๊.....ครมี ““Miss 
white perfect สูตรโสม
เกาหล”ี ทีน่อ้งอยากจะซื้อใช ้
มนัมสีารปรอทนะ 

 

น้องรู้มั๊ย	ว่าเรายังสามารถสืบค้น	ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งเตือนอันตราย	

ได้อีกนะจ๊ะ..เรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการแจ้งเตือนภัยกัน
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กาแฟลดนํา้หนกั “IDOL SLIM 
COFFEE” พบไซบูทรามนี 
(Sibutramine) ซึง่ยาน้ีทาํใหรู้ส้กึอิม่
ไมอ่ยากอาหาร แต่อนัตรายมาก ทาํ
ใหห้วัใจเตน้ผดิปกต ิความดนัโลหติ
สูง เจบ็หนา้อก ตาพร่า หายใจลาํบาก 
หวัใจลม้เหลว ไตวาย เสยีชวีติได ้

MAX888  
พบ ซลิเดนาฟิล (Sildenafil) 
เป็นยาใชร้กัษาโรคหย่อนสมรรถภาพทาง
เพศ (ชาย) รูจ้กักนัดใีนชื่อยา ไวอะกรา 
(Viagra) อาจทาํใหค้ลืน่ไสว้งิเวยีน ความ
ดนัโลหติสูง ผูป่้วยโรคหวัใจอาจหวัใจวาย
เสยีชวีติได ้

MAGNUM นอกจากจะพบซลิเดนาฟิล 
แลว้ยงัพบไดโคลฟีแนค(Diclofenac) 
ซึง่เป็นยาทีใ่ชร้กัษาอาการอกัเสบ แกโ้รค
ขอ้อกัเสบ โรคปวดขอ้รูมาตอยด ์เป็นตน้ 
ผลขา้งเคยีงทาํใหเ้ป็นแผลในกระเพาะ
อาหาร หากใชต้ดิต่อกนัเวลานาน มผีล
ต่อตบัและไต อาจทาํใหเ้สยีชวีติได ้
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Skinny Slim King Diet สูตร 1 
นอกจากจะพบไซบูทรามนี แลว้ยงั
พบฟลูออกเซตนิ (Fluoxetine) ซึง่
ทาํใหเ้กดิผลขา้งเคียงคอื ไมอ่ยาก
อาหาร ปากแหง้ เป็นผืน่ อาเกดิการ
ชกั อาจคดิฆ่าตวัตายได ้

น้ําหมกัพชืแทเ้ต็มพลงั ผูใ้หญ่สพุรรณ 
พบ ไซโปรเฮปตาดนี(Cyproheptadine) 
เป็นยาทีใ่ชร้กัษาโรคภมูแิพ ้กระตุน้ให ้
อยากอาหาร อาการขา้งเคยีง คือ งว่ง
นอน ปากแหง้ มองภาพไมช่ดั ปสัสาวะ
ตดิขดั ใจส ัน่ หา้มใช ้กบัผูป่้วยบางโรค 
อาท ิโรคตอ้หนิ ต่อมลูกหมากโต เป็นตน้ 

QIAN MEI กลอ่งสเีขยีวมรูีปโสม 
พบ โคลเบทาซอล (Clobetasol) เป็น
ยาสเตยีรอยดท์ีใ่ชร้กัษาโรคผวิหนงั มี
ผลขา้งเคยีงตอ้งอยู่ในความดูแลของ
แพทย ์
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นอกจากสืบค้นจากแอพพลิเคชั่น	
แล้ว	เรายังสืบค้นข้อมูลได้จาก
  “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” 
http://www.tumdee.org/alert
หรือหากใช้	แอพพลิเคชั่นไลน์ก็
สามารถสแกน	QR	Code	จาก
ภาพได้เลยครับ
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การลงทะเบียน และการเข้าใช้ฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ

สำาหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 4 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
อาหาร ยา และเครื่องสำ อาง

	 นอกจาก	“ชุดทดสอบอย่างง่าย”	และ	“หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ”	

แล้ว	วิธีง่าย	ๆ	ที่จะทำาให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์อันตราย	ก็คือ	

เราต้องรู้จักสังเกต	 ของปลอม....โดย	 เราต้องรู้จักการอ่านฉลากที่ถูกต้อง

นั่นเองครับ

36 
 

บทที่ 4  การอา่นฉลากผลติภณัฑส์ขุภาพ  
อาหาร ยา และเครื่องสาํอาง 

 
นอกจาก “ชุดทดสอบอย่างง่าย” และ “หนา้ต่างเตือนภยั

สุขภาพ” แลว้ วิธีง่าย ๆ ที่จะทาํใหเ้ราไม่ตกเป็นเหยื่อของผลติภณัฑ์
อนัตราย ก็คือ เราตอ้งรูจ้กัสงัเกต ของปลอม....โดย เราตอ้งรูจ้กัการ
อ่านฉลากทีถ่กูตอ้งนัน่เองครบั 

ฉลากอาหาร…..เราตอ้งดูอะไรบา้ง 

ช่ืออาหาร 

 
แสดงชื่อสามญัทีใ่ชเ้รยีกอาหารตามปกตช่ิวย
ใหเ้ราซื้ออาหารไดต้รงตามทีเ่ราตอ้งการ เช่น 
บะหมีก่ึ่งสาํเรจ็รูป 

วนัเดือนปีที่ผลติ หรอื 
วนัเดือนปีที่หมดอาย ุ
 

บอกวา่อาหารนัน้มกีารผลติมานานเท่าใด 
บอกอายุของอาหารใหรู้ว้า่อาหารนัน้ยงัคง
ปลอดภยัต่อการบรโิภคหรอืไม ่

เลขสารบบอาหาร 13 หลกั
(เลข อย.) 

แสดงวา่อาหารนัน้ไดผ้่านการอนุญาตจาก อย.
ทาํใหเ้ราเลอืกซื้ออาหารไดอ้ย่างม ัน่ใจมากขึ้น 

สว่นประกอบที่สาํคญั บอกส่วนประกอบเป็นรอ้ยละ              
เรยีงจากมากไปนอ้ย 

ช่ือและที่ต ัง้ผูผ้ลติ ช่วยใหท้ราบวา่ใครเป็นผูผ้ลติและผลติทีใ่ด 
กรณีมปีญัหาเกี่ยวกบัอาหารนัน้ จะสามารถ
ตดิต่อสอบถาม หรอืรอ้งเรยีนกบั อย. ได ้

ฉลากอาหาร…..เราต้องดูอะไรบ้าง
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ปรมิาณสทุธ ิ บอกปรมิาณอาหารส่วนทไีมร่วมภาชนะบรรจุ
ช่วยใหเ้ราเปรยีบเทยีบอาหารชนิดเดยีวกนัได ้

คาํเตอืน  อาหารบางอย่างอาจก่อใหเ้กดิการแพห้รอื
อนัตรายต่อผูบ้รโิภค จงึควรระบคุาํเตอืนไว ้
อย่างชดัเจน 

วธิปีรุงหรอืวธิใีชแ้ละวธิกีาร
เกบ็รกัษา 

อาหารบางชนิดตอ้งใหค้วามรอ้นตามอณุหภูมิ
และเวลาทีก่าํหนดก่อนจงึจะบรโิภคได ้และ
อาหารบางชนิดจะตอ้งเก็บรกัษาทีอ่ณุหภมูิ
เท่าไรเพือ่ยดือายุการเก็บรกัษา เป็นตน้ 

ขอ้ความแสดงถงึการปรุง
แต่ง (ถา้มีการใช)้  

เช่น ขอ้ความ “ใชว้ตัถกุนัเสยี” “เจอืสี
ธรรมชาต”ิ “เจอืสสีงัเคราะห”์ ฯลฯ 

ฉลากโภชนาการ ขอ้มลูในกรอบสีเ่หลีย่มทีจ่ะบอกเราวา่หากเรา
บรโิภคอาหารนัน้ตามปรมิาณทีร่ะบไุวเ้ราจะได ้
พลงังานและสารอาหารเท่าใด 
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ตัวอย่�งฉล�กอ�ห�ร
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เครื่องดื่มน้ําใบเตย
ส่วนประกอบโดยประมาณ 
นํา้ใบเตย 95% นํา้ตาล 5% 

 
 
 

เก็บรกัษาไวท้ีอ่ณุหภมูตูิเ้ยน็  
ควรบรโิภคก่อน 25 เมษายน 2554  

 
 

ตรา ใบเตยหอม  
ผลติโดย

กลุม่ชมุชนบา้นใหม ่ 
75/2 ต.บา้นใหม ่อ. ปากเกรด็  

จ.นนทบรุ ี11120  
 

ปรมิาณสุทธ ิ200  มลิลลิติร 

 

ตวัอย่างฉลากอาหาร 

 
 

ชื่ออาหาร 
ส่วนประกอบทีส่าํคญั 

วธิกีารเก็บรกัษา

เลขสารบบอาหาร วนัเดอืนปี ทีห่มดอายุการใชง้าน 

ชื่อและทีต่ ัง้ผูผ้ลติ

ปรมิาณสุทธิของอาหาร 
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ส่วน ฉลากยา จะไมม่ ีเลข อย. นะครบั 
แต่จะมเีลขทะเบยีนตาํรบัยาแทน เช่น ทะเบยีนยาเลขที ่1A 99/46 หรอื 

Reg. No. C 55/54 เป็นตน้ 
 
 

 

 

ตวัอกัษรทีเ่ลขทะเบยีนยา มคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 
 

เช่น  ทะเบยีนยาเลขที ่G 70/48 เป็นยาแผนโบราณ  
ทะเบยีนยาเลขที ่1 A 9999/46 เป็นยาแผนปจัจบุนั 

 

 

ยกเวน้ยาทีผ่ลติโดยหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ทมีีห่นา้ทป้ีองกนัหรอื
บาํบดัโรค อาท ิสภากาชาดไทย องคก์ารเภสชักรรม กฎหมายยกเวน้ใหไ้ม่
ตอ้งยืน่ขอใบอนุญาตการผลติยาจาก อย. และไมต่อ้งขึ้นทะเบยีนตาํรบัยา  

ส่วน	ฉล�กย�	จะไม่มี	เลข	อย.	นะครับ
แต่จะมีเลขทะเบียนตำารับยาแทน	เช่น	ทะเบียนยาเลขที่	1A	99/46	หรือ	

Reg.	No.	1C	55/54	เป็นต้น

ตัวอักษรที่เลขทะเบียนยา	มีความหมายดังต่อไปนี้
เช่น	ทะเบียนยาเลขที่	G	70/48	เป็นยาแผนโบราณ	

								ทะเบียนยาเลขที่	1	A	9999/46	เป็นยาแผนปัจจุบัน

ยกเว้นยาที่ผลิตโดยหน่วยงาน	กระทรวง	ทบวง	กรม	ทีมี่หน้าทีป้องกัน
หรือบำาบัดโรค	อาทิ	สภากาชาดไทย	องค์การเภสัชกรรม	

กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตการผลิตยาจาก	อย.	
และไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำารับยา	
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เครื่องสาํอาง ก็ไมต่อ้งมเีลข อย. เหมอืนกบัยาเลยนะครบั แต่จะม ี
“เลขที่ใบรบัแจง้” หรอื “เลขที่จดแจง้” แทนนะครบั 

        Herbal  Shampoo ไพรพฤกษาแชมพู ผสมสมนุไพรมะกรูด  
(KAFFIRL IME SHAMPOO) 
มส่ีวนผสมของนํา้มะกรูดและกลิน่มะกรูดตาม
ธรรมชาต ิเนื้อครีมเขม้ขน้ นุ่มละมนุช่วยใหผ้ม
นุ่มสลวยมนีํา้หนกั จดัทรงงา่ยทะนุถนอมเสน้
ผมใหแ้ขง็แรงดูเงางามตามธรรมชาต ิ 
วิธีใช ้: ชโลมแชมพพูอประมาณลงบนผมที่
เปียก ขยี้เบา ๆ ใหท้ ัว่จนเกดิฟอง แลว้ลา้งออก
ดว้ยนํา้สะอาด ควรใชคู่้กบัครมีนวดผมผสม
สมนุไพรมะกรูด  
ผลติโดย : กลุม่ไพรพฤกษา 11/1 หมู ่8  
ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี  
สว่นประกอบสาํคญั  
นํา้มะกรูด 75 % 
Sodium lauryl ether sulfate   10 % 
Cocamine diethanolamide 5 % 
Amphoteric surfactants 5 % 
Acrylate copolymer             5 %  
ปรมิาณสทุธิ 400 มิลลลิติร  
ผลติวนัที่ 8 พฤศจกิายน 255  
หมดอายวุนัที่ 7 พฤศจกิายน 2555  
เลขที่ผลติ  3/255                            
ใบรบัแจง้เลขที่ 61-1-500001  

        ไพรพฤกษา 
       แชมพผูสมสมนุไพรมะกรูด 

 
เพิม่ความสดชื่นดว้ยความม ัน่ใจใน
คุณค่าของสมนุไพรไทยจากธรรมชาต ิ

 
 
คาํเตอืน : ควรระวงัไมใ่หแ้ชมพเูขา้ตา
อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตา 

  ตวัอย่างฉลาก   
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สรุปกค็อื
สรุปก็คือ
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บทที่ 5 
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
	 “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน”	หรือที่เราเรียกย่อ	ๆ	ว่า	

“อสม.”	นัน้	เปน็รปูแบบหนึง่ของการมสีว่นร่วมของประชาชนในการดูแล

สุขภาพของตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน	โดยผ่านกระบวนการอบรมให้

ความรู้จากเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	และการปฏบัิตงิานดว้ยความเสยีสละต่อ

ประชาชนในหมู่บ้าน	

	 มบีทบาทหนา้ท่ีสำาคญัในฐานะ	ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรม

สุขภาพอนามัย	 (Change	 agents)	 การสื่อข่าวสารสาธารณสุข	 การ

แนะนำาเผยแพร่ความรู้	 การวางแผน	 และประสานกิจกรรมพัฒนา

สาธารณสุข	ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง	ๆ

	 โดยในพื้นที่ชนบท	อสม.	1	คน	จะดูแล	8-15	หลังคาเรือน		พื้นที่

เขตชุมชนแออัด	อสม.1	คน	ดูแล	20-30	หลังคาเรือน
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 “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน”		คือ		อสม.ที่ผ่านการอบรม	

หลกัสตูร	อสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ชุมชน	ผา่นการประเมนิ	โดย	ศนูย์

วทิยาศาสตร์การแพทย	์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และปฏิบัตงิานภาย

ใต้การดูแลของทีมพีเ่ลีย้งซ่ึงเปน็เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยให้บรกิารปฐมภมู	ิเช่น	

สอน.	รพ.สต.	เป็นต้น

	 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	

ได้ด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
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“อสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ุมชน”  คือ  อสม.ที่ผ่าน
การอบรม หลกัสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทยช์ุมชน ผ่านการ
ประเมิน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย ์และปฏบิตังิานภายใตก้ารดูแลของทมีพีเ่ลี้ยงซึง่เป็นเจา้หนา้ที่
ของหน่วยใหบ้รกิารปฐมภมู ิเช่น สอน. รพ.สต.  

อสม .วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ชุมชน  เ ป็น ผู ท้ี่ มีคว าม รู ้
ความสามารถ ไดด้า้นต่าง ๆ ดงันี้ 

 

 

 

 

•การอ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสาํอาง (รูจ้กัสงัเกตผลติภณัฑป์ลอม)

•การใชช้ดุทดสอบอย่างงา่ย ดา้น อาหาร ยา และเครื่องสาํอาง

•การใชแ้อพพลเิคช ัน่หนา้ต่างเตอืนภยัสุขภาพในการคน้หาผลติภณัฑสุ์ขภาพ
อนัตราย

•มจีติวญิญาณ ในการสอดส่องดูแลผลติภณัฑอ์นัตรายในชมุชน

•ส่งคนืขอ้มลูผลติภณัฑอ์นัตราย และใหค้วามรูก้บัคนในชมุชน
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บทที่ 6 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
 หอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ชมุชน	คอืบริเวณท่ีเหมาะสม

ทีจ่ดัเตรียมไว้สำาหรบั	อสม.วทิยาศาสตรก์ารแพทย์ชุมชน	ไดป้ฏบิตังิานใน

การตรวจสอบผลติภณัฑ์สขุภาพเบ้ืองต้นดว้ยชุดทดสอบ	ตัง้อยู่ในหนว่ยให้

บริการปฐมภูมิ	เช่น	สอน.	หรือ	รพ.สต.	อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	

	 ภายในห้องปฏิบัติการจะประกอบด้วย

	 	 โต๊ะ	และ	เก้าอี้

	 	 ตู้/ชั้น	สำาหรับจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ที่จะใช้

	 	 ชุดทดสอบ

	 	 ถุงมือ

	 	 หน้ากากอนามัย

	 	 ถังขยะ	/	ถุงขยะ

	 	 แบบบันทึกสำาหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง	ๆ		
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ผังโครงสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
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ขัน้ตอนการดำาเนนิงานของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทยช์ุมชน

	 -	อสม.เก็บตัวอย่างในชุมชนและลงทะเบียนใบแบบบันทึกตัวอย่าง

	 -	แผนกทะเบียนและสรปุผลรบัตัวอย่าง	ลงทะเบยีนตัวอย่าง	ตรวจ

สอบกับฐานข้อมลูหนา้ต่างเตือนภยัสขุภาพ	ว่าผลติภณัฑ์นัน้ๆ	ไดม้กีารแจง้

เตือนไว้ในฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพหรือไม่

	 -	อสม.ที่นำาตัวอย่างมาทำาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและบันทึกผล

ในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ร่วมกับแผนกตรวจวิเคราะห์

	 -	 ประธานและหัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องและ

รับรอง

	 -	 บันทึกรายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลการตรวจลงในฐานข้อมูล

หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ

	 -	 กรณีตรวจพบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ/ยาจากสมุนไพร/ยา

ชุด	 หรือตรวจพบสารห้ามใช้ในเครื่องสำาอาง	 จะส่งตัวอย่างไปยังศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพื่อตรวจยืนยันผล	 และหากผลยืนยันตรวจพบ		

ข้อมลูผลติภณัฑ์ดงักลา่วก็จะได้รับการแจง้เตอืนในฐานข้อมลูหนา้ตา่งเตอืน

ภัยสุขภาพ

	 -	 คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบผ่าน

กลุ่ม	อสม.	การประชุมต่าง	ๆ	หอกระจายข่าว	ฯลฯ	เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
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แบบบันทึกที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

	 	 แบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(ยา)

	 	 แบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(เครื่องสำาอาง)

	 	 แบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(อาหาร)

	 	 แบบประเมินผู้ป่วย	การจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชน

	 	 หนังสือส่งตัวอย่างตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก

http://rmscns.dmsc.moph.go.th/2011/index.php?view=km059
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 แบบบนัทกึการเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ (ยา) 
 แบบบนัทกึการเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ (เครื่องสาํอาง) 
 แบบบนัทกึการเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ (อาหาร) 
 แบบประเมนิผูป่้วย การจดัการสเตยีรอยดโ์ดยเครอืขา่ยชมุชน 
 หนงัสอืส่งตวัอย่างตรวจยนืยนัทีศู่นยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

 
ดาวนโ์หลดเอกสารไดจ้าก 

http://rmscns.dmsc.moph.go.th//index.php?view=km 
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 แบบบนัทกึการเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ (ยา) 
 แบบบนัทกึการเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ (เครื่องสาํอาง) 
 แบบบนัทกึการเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ (อาหาร) 
 แบบประเมนิผูป่้วย การจดัการสเตยีรอยดโ์ดยเครอืขา่ยชมุชน 
 หนงัสอืส่งตวัอย่างตรวจยนืยนัทีศู่นยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

 
ดาวนโ์หลดเอกสารไดจ้าก 

http://rmscns.dmsc.moph.go.th//index.php?view=km 
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	 ซ่ึงห้องปฏบัิติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนจะมสีว่นช่วยทัง้การ

คืนข้อมูลผลิตภัณฑ์อันตรายให้กับชุมชน	สร้างให้คนในชุมชนมีความรู้	มี

ความเข้มแข็งมีภูมิต้านทาน	ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อคำาโฆษณาโอ้อวดเกิน

จริง	และจะช่วยให้มีการรายงานปัญหาต่าง	ๆ 	ให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นไป	ผ่านศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังรับเรื่องร้อง

เรียน	ซึ่งแสดงแนวทางการดำาเนินงานดังภาพ

ภาพแผนผังการทำางานของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

7ห้องปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ตรวจยืนยันผล บันทกึ
ในฐานข้อมูล

ส่งตรวจยนืยนั

ให้ผลบวก “สงสัย”ตรวจผลติภัณฑ์ ลงข้อมูล
ในหน้าต่างแจ้งเตือนภัย

ศูนย์เตอืนภยัฯ

แผนตรวจสอบ
เฝ้าระวัง

กลไกการแก้ไข 
เฝ้าระวงัปัญหา
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บทที่ 7 
ศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียน

	 นอกจาก	 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 และห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ชุมชนแลว้		การจดัตัง้	“ศนูย์เตอืนภัยเฝ้าระวงัรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน”	ข้ึนภายในชุมชน	จะเป็นอกีกลไกหนึง่ทีจ่ะช่วยให้สามารถ

เฝา้ระวัง	ป้องกันและแก้ไขปญัหาผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตราย	แพรก่ระจาย

ในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	ซึ่งศูนย์	ฯ	ดังกล่าว	ยังจะช่วยส่ง

ข้อมลูเก่ียวกับผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตราย	ให้กับเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีเ่ก่ียวข้อง

ในระดับที่สูงขึ้นไป	จากระดับหมู่บ้าน	สู่ระดับตำาบล	ระดับอำาเภอ	ระดับ

จังหวัด	 ระดับเขต	และระดับประเทศ	สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหา

เชิงนโยบายได้ต่อไป	ดังภาพ
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	 โดยสรุป	 การคุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนจะสำาเร็จต้องมีองค์ประกอบที่สำาคัญดังนี้

50 
 

โดยสรุป  การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพดว้ย
วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชนจะสาํเร็จตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัดงันี้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

• การใชช้ดุทดสอบอย่างงา่ยดา้น อาหาร ยา และเครื่องสาํอาง

• การใชฐ้านขอ้มลู/แอพพลเิคช ัน่หนา้ต่างเตอืนภยัสุขภาพ

• การอ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสาํอาง

• อสม.วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน

• หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน

• ศูนยเ์ตอืนภยัเฝ้าระวงัรบัเรื่องรอ้งเรยืน
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