
บทที่ 10  

การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 
 

       จริาภรณ   จําปาจันทร 

แนวคดิ 

ในปจจุบันมีการแขงขันกันในดานการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพไมวาจะเปนยารักษา

โรคและเครื่องสําอางเพ่ิมมากข้ึนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภค แตพบวา มี

ผูผลิตจํานวนไมนอยที่ไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึงผูบริโภคเองไม

พิจารณาสนิคาใหรอบคอบกอนซ้ือผลติภัณฑสงผลใหไดรับสินคาหรือเครื่องสําอางที่ไมมี

คุณภาพและกอใหเกดิอันตรายตอผูบรโิภค ดวยเหตุนี้รัฐบาล จึงตองทําหนาที่ในการดูแล 

กํากับแกไขเรื่องการคุมครองผูบริโภค ทัง้ในดานสทิธแิละหนาที่ของผูบรโิภค ไมวาจะเปน 

การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา ฉลากอาหารและโภชนาการของผลิตภัณฑ 

ตลอดจนการคุมครองสุขภาพของผูบริโภคโดยการใชระบบประกันสุขภาพ เพื่อพัฒนา

ผูบริโภคใหเปนผูฉลาดในการบริโภค รูจักปองกันตนเอง รูจักใชกฎหมายเปนเครื่องมือ 

และรูจักปกปองผลประโยชนของตนเอง รวมถึงการยกระดับสังคมไทยใหเปนที่นาเช่ือถือ

ในเรื่องของความปลอดภัยและความเปนธรรมจากการซ้ือและการใชผลติภัณฑตางๆ 

 

จุดประสงคของการเรียนรู 

1. เขาใจถงึหลกัการและแนวคิดเรื่องการคุมครองผูบรโิภค 

2. มีความรูเรื่องสทิธแิละหนาที่ของผูบรโิภค  

3. ตระหนกัและเห็นความสําคัญการคุมครองผูบรโิภคดานการโฆษณา 

4. มีความรูเรื่องการเลอืกซ้ืออาหาร การอานฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ  

5. มีความรูเรื่องการเลอืกซ้ือเครื่องสําอางอยางไรใหปลอดภัย 

6. มีความรูเรื่องระบบประกนัสุขภาพของประเทศไทย 

 

เนื้อหาวชิา 

1. ความหมายและความสําคัญของการคุมครองผูบรโิภค 

2. สทิธแิละหนาที่ของผูบรโิภค 

3. การคุมครองผูบรโิภคดานการโฆษณา 

4. การคุมครองผูบรโิภคดานฉลาก 

5. การเลอืกซ้ือเครื่องสําอางอยางไรใหปลอดภัย 

6. ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. อภิปรายกลุมจากใบงาน 

 

แผนการเรียนการสอน ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

1. นําเขาสูบทเรยีนโดยการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

คุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพกับผูเรยีน 

2. บรรยายเรื่องการคุมครองผูบรโิภคในดานผูบรโิภคดานการโฆษณา ดานฉลาก 

การเลอืกซ้ือเครื่องสําอาง และระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย 

3. แบงกลุมผูเรยีนและแจกใบงานเรื่องฉลากอาหารบอกอะไรไดมากกวาที่คิด โดย

ใหสมาชิกในกลุมวเิคราะหเปรยีบเทยีบผลติภัณฑอาหารโดยการอานฉลากและโภชนาการ 

4. ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอกลุมละ 5 นาท ี

5. ผูสอนสรุป และช้ีใหเห็นประเด็นความสําคัญของการคุมครองผูบรโิภคดานการ

โฆษณาดานฉลากอาหารและโภชนาการ รวมถงึระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.เอกสารการสอน หนังสอื 

2.Power point 

3.อภิปรายกลุมจากใบงานที่มอบหมาย 

 

การประเมนิผล 

1. สังเกตการณมีสวนรวม ความสนใจ 

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายในกลุม 

3. การทดสอบยอย 

 

1. ความหมายและความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค 

“บรโิภค” ในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  แปลวา กนิ เสพ ใช สิ้นเปลอืง 

ใชสอยจับจาย (ศนูยสารสนเทศ ราชบัณฑติยสถาน , 2542)  

ดังนัน้ คําวา “บรโิภค” จงึมิไดหมายถงึ กนิ แตเพียงอยางเดยีว แตยังหมายรวมถงึ 

การจับจาย ใชสอย การซ้ือสนิคา หรอืบรกิารตาง ๆ เชน บรกิารทางการแพทย บรกิาร

โทรคมนาคม บรกิารเสรมิความงาม  
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“ผูบรโิภค” หมายถงึ ผูหนึง่ผูใดก็ตาม ทีจ่ายเงนิเพื่อซ้ือสินคาและบรกิาร เพื่อการ

อุปโภค บรโิภค อันเปนการตอบสนองความตองการของตนเอง ทัง้นี้เปนความตองการ

ทางดานรางกาย และรวมถงึความพึงพอใจ 

“ผูประกอบธรุกจิ” หมายถงึ ผูขาย ผูผลติเพื่อขาย ผูสั่งหรอืนําเขามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อขายหรอืผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสนิคา หรือผูใหบรกิาร และหมายความ

รวมถงึผูประกอบกจิการโฆษณาดวย 

“สนิคา” หมายถงึ สิ่งของที่ผลติ หรอื มีไวเพื่อจําหนาย เชน อาหาร เสื้อผา ยา 

บาน รถยนต เปนตน  

“บรกิาร” หมายถงึ การรับจัดทําการงาน การใหสทิธใิดๆ หรอื การใหใช หรือ ให

ประโยชนทรัพยสนิหรอืกจิการใดๆ โดยเรยีกคาตอบแทนเปนเงนิหรอืผลประโยชนอยางอ่ืน 

แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ตัวอยางเชน การตรวจรักษาใน

โรงพยาบาล (บรกิารทางการแพทย) แท็กซ่ีรับจาง (บริการทางการขนสง) เชาหองพักใน

โรงแรม (บรกิารที่พัก) สงพัสดุไปรษณยี (บรกิารทางการสื่อสาร) เปนตน  

การคุมครองผูบรโิภค หมายถงึ การปกปองดูแลผูบรโิภคใหไดรบัความปลอดภัย 

เปนธรรม และ ประหยดั จากการบรโิภคสนิคาและบรกิาร 

2. สทิธแิละหนาท่ีของผูบริโภค 

2.1 สทิธขิองผูบริโภค 

พระราชบัญญัตคุิมครองผูบรโิภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราช- 

บัญญัตคุิมครองผูบรโิภค (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2541 ไดบัญญัตสิทิธขิองผูบรโิภคที่จะไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้ 

1. สทิธทิีจ่ะไดรบัขาวสารรวมทัง้คําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ

เกี่ยวกับสนิคาและบรกิาร ไดแก สทิธทิี่จะไดรับการโฆษณาหรอืการแสดงฉลากตามความ

เปนจรงิและปราศจากพิษภัยแกผูบรโิภค รวมตลอดจนสทิธทิี่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

สนิคาหรอืบรกิารอยางถกูตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซ้ือสนิคาหรอืบรกิารโดย

ไมเปนธรรม 

2. สทิธทิี่จะมีอิสระในการเลอืกหาสนิคาหรอืบรกิาร ไดแก สทิธทิี่จะเลือกซ้ือ

สนิคาหรอืรับบรกิารโดยความ สมัครใจของผูบรโิภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปน

ธรรม 

3.สทิธทิีจ่ะไดรบัความปลอดภัยจากการใชสนิคาหรอืบรกิาร ไดแก สทิธทิี่จะ

ไดรับสนิคาหรอืบรกิารที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช  
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ไมกอใหเกดิอันตรายตอชีวติ รางกายหรอืทรัพยสนิ ในกรณใีชตามคําแนะนําหรอืระมัด 

ระวังตามสภาพของสนิคาหรอืบรกิารนัน้แลว 

4. สทิธทิี่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สทิธทิี่จะไดรับขอ

สัญญาโดยไมถูกเอารดัเอาเปรยีบจากผูประกอบธุรกจิ  

      5.สทิธทิีจ่ะไดรบัการพิจารณาและชดเชยความเสยีหาย ไดแก สทิธทิี่จะ

ไดรับการคุมครองและชดใชคาเสยีหาย เม่ือมีการละเมิดสทิธขิองผูบรโิภคตามขอ 1, 2, 3 

และ 4 ดังกลาว 

2.2 หนาท่ีของผูบริโภค 

      การที่ผูบรโิภคจะไดสทิธดิงักลาว ผูบรโิภคมีหนาที่ทีจ่ะตองปฏิบัตเิชนกนั ทัง้นี้

แมวาตามพระราชบัญญัตคุิมครองผูบรโิภค พ.ศ. 2522 จะมิไดบัญญัตถิงึหนาที่ของ

ผูบรโิภคไวชัดแจง แตผูบรโิภคจะไดรับสทิธติามที่บัญญัตไิวกต็อเม่ือไดปฏิบตัหินาที่ของตน

เสยีกอน หนาที่ของผูบรโิภค 

    1. ผูบรโิภคควรใชความระมัดระวังตามสมควรในการซ้ือสนิคาและรับบรกิาร 

เปนตนวา ตรวจสอบการแสดงฉลาก ปรมิาณและราคา วายุตธิรรมหรอืไม อยาเช่ือ

ขอความโฆษณาโดยไมพิจารณาใหรอบคอบ และหาขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับคุณภาพ 

แหลงกําเนดิ และลกัษณะของสนิคาดงักลาววาเปนความจรงิตามที่ไดโฆษณาไวหรอืไม ถา

มีขอสงสัยไมแนใจควรพิจารณาใหดเีสยีกอน 

2. การเขาทําสัญญาผูกพันตามกฎหมายโดยการลงลายมือช่ือนัน้ ผูบรโิภคตอง

ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใชวารัดกุมและใหสทิธแิกผูบรโิภคครบถวน หรอืไม

ตามที่ไดเจรจากนัไว และสัญญามีเงื่อนไขขอใดบางทีไ่มเปนธรรมกับผูบรโิภค ถาสงสัย ใน

ขอกฎหมายใดหรอืไมแนใจในความชัดเจนของสัญญากค็วรปรกึษาผูที่มีความรูใหแนชัด

เสยีกอน 

3. ขอตกลงตางๆ ที่ตองการใหมีผลบังคับ ควรทําเปนหนังสอืและลงลายมือช่ือ

ผูประกอบธุรกจิดวย นอกจากนี้ผูบรโิภคจะตองปฎิบตัิหนาที่ของผูบรโิภคหลังซ้ือสนิคา

หรอืบรกิาร ดังนี้ 

1) ผูบริโภคมีหนาที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงการ

ละเมิดสทิธขิองผูบรโิภคไว เพื่อทําการเรียกรองตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกลาว

อาจจะ เปนสนิคาที่แสดงใหเห็นวามีปรมิาณหรอืคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไว

ในฉลากมีความสกปรกหรือเปนพิษอาจเกิดอันตรายจากการใชสินคาหรือบริการนั้นได 

ควรจดจําสถานที่ซ้ือสนิคาหรอืรับบรกิารนัน้ไว เพื่อประกอบการรองเรยีนอีกดวย 
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2) ในกรณีที่มีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรกับผูประกอบธุรกิจ 

ตองเก็บเอกสารสัญญาตางๆ รวมทัง้เอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงนิไวดวย 

3) เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ผูบริโภคมีหนาที่ในการดําเนินการ

รองเรยีนตามสทิธขิองตนที่กลาวมาแลว 

3.การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา 

       3.1 ความหมายและความสําคัญของการโฆษณา 

“ขอความ” หมายความรวมถงึการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร 

แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ

ความหมายได 

“โฆษณา” หมายถงึ การกระทําการใดๆใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ เพื่อ

ประโยชนในทางการคา 

“สื่อโฆษณา”หมายถึง สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณาเชน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน ไปรษณยีโทรเลข โทรศัพท หรอืปาย 

 อาจกลาวโดยสรปุไดวา “การสื่อโฆษณา” คอื การเผยแพร ชักจงู หรอืจูงใจใน

เรื่องที่เกี่ยวกับผลติภัณฑ และการผลติดวยขอความที่เปนจรงิและดวยวธิกีารที่ไมเปนการ

สวนตัว โดยผานสื่อประเภทตางๆ ดวยจดุมุงหมายเพื่อชวยในการจําหนายสนิคา และ

บรกิารใหผานจากผูผลติ ผูจําหนายไปถงึผูบรโิภคโดยเรว็ 

      3.2 วัตถปุระสงคของการโฆษณา 

 การโฆษณาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.แนะนําสินคา หรือบริการใหรูจักแพรหลาย เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สนิคาและบรกิาร เปนการสงเสรมิการขยายตัวของการซ้ือและขายบรกิาร 

2.เพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา และบริการวามีการเพ่ิมหรือการพัฒนา

อยางไร เชน การทําสบูกลิ่นใหม แชมพูหรอืแปงชนดิพิเศษ ฯลฯ 

3.เพื่อชักจูงใจใหเกดิความตองการ และซ้ือสนิคาและบรกิารนัน้ 

4.เพื่อแสวงหา รักษาไว และเพ่ิมการจําหนายสนิคาและบรกิารนัน้ 

      3.3 กลไกการโฆษณาชักจูง 

 ผูบรโิภคทราบกลไกของคนในการถกูชักจงูดวยการโฆษณา เพื่อไวปองกันตัวเอง 

ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

1.การกระตุนความตองการ มนุษยทกุคนมีความตองการเปนจดุออนประจําอยู

แลว นักโฆษณาจงึพยายามหาวธิกีระตุนหรอืเรงเราใหเกดิความตองการมากๆ 
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2. การพยายามปอนขอมูลใหรับรูมากที่สดุ มนุษยทุกคนมีระบบการรบัรูทางโสต

ประสาททัง้ 5 ประการ นกัโฆษณาจงึพยายามหาวธิปีอนขอมูลเขามาใหผูบรโิภคมากทีสุ่ด

และแทบตลอดเวลายกเวนเฉพาะขณะที่หลับเทานัน้ 

3. การกระตุนใหยอมรับโดยผานกลุมตางๆ ผูบรโิภคโดยทั่วไปมักจะมีแนวคิด

ความเช่ือและการปฏิบัตตินที่อิงคานยิมทางวัฒนธรรมหรอืกลุมทางสังคมทัง้ที่เปนเพื่อน

และสมาชิกในครอบครัว 

      3.4 ตัวอยางการโฆษณาท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค 

 ขอความและตัวอยางการโฆษณาที่ไมเปนธรรมตอผูบรโิภค ถอืเปนขอความที่อาจ

กอใหเกดิผลเสยีตอสังคมโดยสวนรวม ตามพระราชบัญญัตคุิมครองผูบรโิภค พ.ศ. 2522 

มีดังนี้ 

1. ขอความที่เปนเท็จหรอืเกนิความเปนจรงิ ขอความทีโ่ฆษณาในประเทศไทย 

มักนยิมใชคําวา “ที่สุด” ซ่ึงคณะอนกุรรมการวนิจิฉัยการโฆษณา ของ ก.บ.ว. ไมยนิยอมให

ใชเพราะเปนขอความโออวดและพิสจูนไดยาก ดังตัวอยางเชน 

- “ครัง้แรก ลปิสตกิยักษสูงท่ีสุดในโลก......” 

- “ประหยัดท่ีสุดในเครื่องยนตแบบเดยีวกัน......” 

- “แจกแบบนี้แหงเดยีวและแหงแรกในภาคอีสาน” 

- “บรกิารไมมใีครเทียบเทา......” 

2. ขอความที่กอใหเกดิความเขาใจผิดในสาระสําคัญที่เกีย่วกับสนิคาหรอืบรกิารไม

วากระทําโดยใชหรอือางอิงรายงานทางวชิาการ สถติ ิหรอืสิ่งใดสิง่หนึง่อันไมเปนความจรงิ

หรอืเกนิความจรงิก็ตาม ดังตัวอยางเชน 

- “ผานการทดลองจากโรงพยาบาลช้ันนําท่ัวโลกมาแลว......” 

- “ผานการทดสอบและยอมรบัในประสิทธภิาพจาก 3 สถาบันของทางราชการ

สหรัฐอเมริกา......” 

- “สามารถตานทานการเจรญิเตบิโตของเช้ือโรค เพราะเช้ือโรคไมสามารถอยูใน

ยางธรรมชาตไิดนานเกนิ 24 ช่ัวโมง” 

3. ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรอืโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย

หรอืนําไปสูความเสื่อมเสยีในวัฒนธรรมของชาต ิขอความที่โฆษณาที่พบมักเปนการแจก

แถมใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคหรอืการประกวดชิงรางวัล ดงัตัวอยางตอไปนี้ 

- “ซ้ือเครื่องลางจาน 1 เครื่องแจกวทิยุฟร ี1 เครื่อง......” 

- “..แหงเดยีวที่แถมหมอหุงขาวไฟฟา ฟร…ี…” 

- “ซ้ือตูเย็น...รับไปไดทันทพัีดลมปรับอากาศฟร ีวันนี้ถงึ 30 มิถนุายน 2527” 
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     การโฆษณาแจกแจงแถมรางวัลดวยการเสี่ยงโชคหรอืการประกวดชิงรางวัลตองระบุ

ขอความดังตอไปนี้ จงึจะสมบูรณและถูกตองตามพระราชบัญญัตคุิมครองผูบรโิภค พ.ศ. 

2522 

(1) ประเภทและลกัษณะของรางวัล จํานวนรางวัล และมูลคาของรางวัล 

(2) วธิกีารแจกแจงหรอืชิงโชค 

(3) กําหนดเขตหรอืถิน่ หรอืสถานทีส่ําหรับจบัช้ินสวนหรอืคูปอง 

(4) กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดและวันประกาศผล 

4. ขอความที่จะทําใหเกดิความแตกแยกหรอืเสื่อมเสยีความสามัคคีในหมู

ประชาชน 

5. ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ขอความในขอ 4) และ 5) ยัง

ตัวอยางขอความโฆษณาที่ฝาฝน 

4. การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

 4.1 ความหมายและความสําคัญของฉลากอาหาร 

     ฉลากอาหาร หมายถงึ รูป รอยประดษิฐ เครื่องหมาย หรอืขอความใด ๆ ที่

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารทีต่ดิไวที่ภาชนะบรรจอุาหาร หรอืหบีหอของภาชนะที่

บรรจุอาหาร สําหรับผลติภัณฑสุขภาพ ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย 

และวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรอืนอยูในการกํากบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ซ่ึงตามกฏหมายแลวผลติภัณฑเหลานี้กอนที่จะผลติ จําหนาย หรอืนําเขา

จะตองมีการขออนุญาตกับ อย. กอน ผูบรโิภคบางกลุมจงึมีความเช่ือวาผลติภัณฑที่มี

คุณภาพและไดรับการอนุญาตจาก อย. นัน้ จะตองมีเครื่องหมาย อย. ดังนัน้ ผูบรโิภคกลุม

นี้เวลาที่จะซ้ือผลติภัณฑสุขภาพใด ๆ จงึมักจะมองหาเครื่องหมาย อย. ที่ฉลากกอนเปน

อันดับแรก จงึเปนชองทาง ที่ทําใหผูประกอบการบางรายฉวยโอกาสนี้ ใชเครื่องหมาย อย. 

เปนเครื่องมือโฆษณาขายสนิคาของตนเอง โออวดสรรพคุณ อยางไรกต็ามกฎหมายได

กําหนดชนดิของอาหารที่ตองแสดงฉลากไว ดังนี้  

4.2 กลุมอาหารท่ีตองมฉีลาก  

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องฉลาก กาํหนดกลุมอาหารทีต่องมี

ฉลาก ไว เปน 4 กลุม ไดแก  

กลุมที ่1 อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก อาหารที่กฎหมายกําหนดใหผูผลติหรอืผู

นําเขา อาหารประเภทนี้เพื่อจําหนาย ตองมาขออนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจงึจะผลติและนําเขาเพื่อจําหนายได  
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กลุมที ่2 อาหารที่กําหนดคุณภาพหรอืมาตรฐาน อาหารประเภทนี้มีการกําหนด

คุณภาพ มาตรฐาน ดังนัน้ผลติภัณฑที่จะไดรับอนุญาต จะตองเปนผลติภัณฑที่มีคุณภาพ

มาตรฐานตามที่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวาดวยเรื่องอาหารประเภทนัน้ ๆ  

กลุมที ่3 อาหารที่รัฐมนตรปีระกาศใหเปนอาหารที่ตองมีฉลาก  

กลุมที ่4 อาหารอ่ืนนอกจากอาหารตามกลุมที ่1-3 

4.3 ประเภทของฉลากอาหาร  

แบงเปน 4 ประเภท ไดแก  

ประเภทที ่1 ฉลากอาหารที่จําหนายโดยตรงตอผูบรโิภค  

ประเภทที ่2 ฉลากอาหารทีจ่ําหนายใหผูปรุงหรอืผูจําหนายอาหาร  

ประเภทที ่3 ฉลากอาหารทีจ่ําหนายเปนวัตถุดบิใหโรงงานผลติอาหาร  

ประเภทที ่4 ฉลากอาหารที่ผลติเพื่อสงออก 

4.4 สิ่งจําเปนท่ีตองมใีนฉลากอาหารท่ีจําหนายตอผูบริโภค 

     อย. ไดกําหนดไววาฉลากอาหารที่จําหนายตอผูบรโิภคโดยตรง ตองแสดง

ขอความเปนภาษาไทย อาจจะมีภาษาตางประเทศดวยกไ็ด ซ่ึงฉลากอาหารดงักลาวจะตอง

แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับการยกเวนไมใหระบ ุ

1.1 ช่ืออาหาร  

1.2 เลขสารบบอาหาร ในเครื่องหมาย อย. ดวยตัวเลขที่มีสตีดักบัสพีื้น

ของกรอบ และมีขนาดไมเลก็กวา 2 มิลลเิมตร สขีองกรอบ ตัดกับสพีื้นของฉลาก  

1.3 ช่ือและที่ตัง้ของผูผลติหรือผูแบงบรรจ ุ เพื่อจําหนาย แลวแต กรณ ี

โดยมีคําวา "ผลติโดย" หรอื "ผลติ-แบงบรรจุโดย" กํากับ สําหรับอาหารที่ผลติ

ภายในประเทศอาจแสดงสํานกังานใหญของ ผูผลติหรอืของผูแบงบรรจกุ็ได ในกรณทีี่เปน

อาหารนําเขาใหแสดง ช่ือและที่ตัง้ของผูนําเขาและประเทศผูผลติดวย 

1.4 ปรมิาณสุทธขิองอาหารเปนระบบเมตรกิ 

1.5 สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยแสดงจาก

ปรมิาณมากไปหานอย  

1.6 ขอความวา "ใชวัตถุกันเสยี" ถามีการใช  

1.7 ขอความวา "เจอืสธีรรมชาติ" หรอื "เจอื สสีังเคราะห" แลวแตกรณีที่มี

การใช 

1.8 ขอความวา "….. เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร" (ความที่เวนไวใหระบุชนดิ

ของวัตถุปรุงแตงที่ใช) เชน กรณทีี่เปนโมโนโซเดยีมกลูตาเมทใหแสดงขอความวา "ใชโมโน

โซเดยีมกลูตาเมทเปนวัตถุปรุงแตงรส อาหาร"  
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1.9 ขอความวา "ใช ….. เปนวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล" (ความที่เวน

ไวใหระบุชนดิของวัตถุ ที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช)  

1.10 ขอความวา "แตงกลิ่นธรรมชาติ", "แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติ", "แตง

กลิ่นสังเคราะห","แตงรส ธรรมชาติ" หรอื "แตงรสเลยีนธรรมชาติ" แลวแตกรณถีามีการใช  

1.11 แสดงวันเดอืนปที่ผลติ หรอืหมดอายุการใช หรอืควรบริโภคกอน โดย

มีคําวา "ผลติ" หรอื "หมดอายุ" หรอื "ควรบรโิภคกอน" กํากับ แลวแตกรณดีังตอไปนี้  

ก. อาหารที่เก็บไดไมเกิน 90 วัน ใหแสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ 

หรอืควรบรโิภคกอน  

ข. อาหารที่เก็บไดเกิน 90 วัน ใหแสดงเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือนปที่

หมดอาย ุหรอืวันเดอืนปที่ ควรบรโิภคกอน  

ค. อาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดให

แสดงวันเดอืนปที่หมดอายุ เชน นมเปรี้ยว นมพาสเจอรไรส ขนมปง  

1.12 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)  

1.13 วธิปีรุงเพื่อรับประทาน (ถามี)  

1.14 วิธีการใชและขอความที่จําเปนสําหรับอาหารที่มุงหมายจะใชกับ

ทารกหรอืเด็กออน หรอื บุคคลกลุมใดใชโดยเฉพาะ  

1.15 ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

4.5 รายละเอียดของเลขสารบบอาหาร 

เลขสารบบอาหารหรือเครื่องหมาย อย.ไมได เปนสัญลักษณที่ใชรับประกัน

สรรพคุณที่โฆษณา แตเปนเพียงสัญลักษณที่ทําใหทราบวาผลติภัณฑนั้นข้ึนทะเบียนอยาง

ถูกตองเทานัน้ สําหรับรายละเอียดของเลขสารบบอาหาร 13  หลักนี้ จะแบงออกเปน 5  

กลุม (ภาพที่ 10.1) คอื    

กลุมท่ี 1 XX   แสดงจังหวัดที่เปนที่ตัง้ของสถานที่ผลติหรอืนําเขาอาหาร โดย

ใชตัวเลขที่ใชแทนช่ือจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 9.1 

    กลุมท่ี 2 X แสดงสถานะของสถานที่ผลติอาหาร หรอืนําเขาอาหาร และหนวย

งานที่อนุญาต  

หมายเลข 1 คอืสถานที่ผลติอาหารซ่ึง อย.เปนผูอนุญาต  

หมายเลข 2 คอืสถานที่ผลติอาหารซ่ึง จังหวัดเปนผูอนุญาต  

หมายเลข 3 คอืสถานที่นําเขาอาหาร ซ่ึง อย.เปนผูอนุญาต  

หมายเลข 4 คอืสถานทีน่ําเขาอาหาร ซ่ึงจังหวัดเปนผูอนญุาต    

 



158 

 

    กลุมท่ี 3 XXXXX  

เลข 3 หลกัแรก คอืเลขสถานที่ผลติอาหาร หรอืเลขสถานที่นําเขาอาหาร ที่ได

รับอนุญาต  

เลข 2 หลักทาย คอื ตัวเลข 2 หลักสุดทายของปพุทธศกัราชที่อนุญาต  

    กลุมท่ี 4 Y แสดงหนวยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร  

หมายเลข 1 คอื อาหารที่ไดรับเลขสารบบจาก อย.  

หมายเลข 2 คอื อาหารทีไ่ดรับเลขสารบบจากจังหวัด  

    กลุมท่ี 5  YYYY  แสดงลําดับที่ของอาหารที่ผลติโดยสถานที่ผลติ หรอื นําเขา

โดยสถานที่นําเขาแตละแหงแยกหนวยงานที่เปนผูอนุญาต 

 

 
 

ภาพท่ี 10.1 รายละเอียดขอมูลแสดงบนเลขสารบบอาหาร 

ท่ีมา: http:// 161.200.184.9/PDF_52/3303100QLife/เครื่องหมาย%20อย..pdf 
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4.6 ความหมายและความสําคัญของฉลากโภชนาการ 

   ฉลากโภชนาการ ก็คอื ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหาร

นั้นอยูในกรอบสี่เหลี่ยม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Nutrition Information” ที่ระบุ

รายละเอียดของชนดิและปรมิาณสารอาหารที่มีในอาหารนัน้ไว ซ่ึงเปนประโยชนตอผูใสใจ

สุขภาพ หรอืผูสูงวัยที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง เชนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง โรคหัวใจ

และหลอดเลือดเปนตน เพราะจะชวยใหทราบถึงชนิด และปริมาณสารอาหารที่จะไดรับ

จากการบรโิภคอาหารนัน้ๆ ทําใหเลอืกบรโิภคอาหารไดตรงตามภาวะโภชนาการของแตละ

บุคคล และสามารถนํามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหาร ทําใหเลือกบริโภค

อาหารไดตรงตามภาวะโภชนาการของแตละบุคคล และสามารถนํามาเปรียบเทียบ เพื่อ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารยี่หอที่เปนประโยชนมากที่สุดไดอีกดวย ที่สําคัญยังชวยให

ผูบรโิภค หลกีเลี่ยงสารอาหารที่ไมตองการได เชน เปนโรคไต ตองควบคุมปรมิาณโซเดยีม 

หรอืไขมันในเลอืดสูง ตองควบคุมโคเลสเตอรอล เปนตน  

4.7 รูปแบบของการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ ม ี2 แบบ คอื 

   1. กรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม ตองแสดงสารอาหารบังคับ 15 ตัว ไดแก  

พลังงานทัง้หมด พลังงานจากไขมัน ไขมันทัง้หมด ไขมันอ่ิมตัว โคเลสเตอรอล โปรตนี  

คารโบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร น้ําตาล โซเดียม วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 

แคลเซียม และเหล็ก (ภาพที่ 10.2)  

   2. กรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ เลอืกใชไดหากอาหารนัน้มีสารอาหารบังคับ 

ตามแบบเต็มจํานวน 8 รายการข้ึนไป จาก 15 รายการที่บังคับ อยูในปรมิาณนอยมาก  

แตจะตองแสดงขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 6 ชนดิ ไดแก พลงังานทัง้หมด ไขมัน

ทัง้หมด โปรตนี คารโบไฮเดรตทัง้หมด น้ําตาล และโซเดยีม แมจะมีคาที่จัดวาเปนศูนย

ก็ตาม (ภาพที่ 10.3 ) 
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ภาพท่ี 10.2 การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม รูปแบบมาตรฐาน 

 

 
 

ภาพท่ี 10.3 การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ รปูแบบมาตรฐาน 

  ท่ีมา:http://www.centrallabthai.com 
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4.8 ดูอยางไรไมตกเปนเหย่ือผลติภัณฑหลอกลวง 

       สําหรับผูบรโิภคมีหลักงาย ๆ ในการอานขอมูลฉลากผลติภัณฑอาหาร ดังนี้  

1. อานช่ือผลติภัณฑและประเภทผลติภัณฑเพื่อใหแนใจวาผลติภัณฑนั้น ๆ ใช

สําหรับอะไรและใหประโยชนอยางไรตอรางกาย  

2. อานดู วัน เดือน ปที่ผลิต หมดอายุ หรือควรบริโภคกอน เพื่อใหไดผลิต

ภัณฑที่มีคุณภาพด ีไมเกาเก็บ ไมหมดอายุ  

3. อานสวนประกอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ

ประเภทเดยีวกัน และหลกีเลี่ยงสวนประกอบที่ไมตองการ  

4. อานสรรพคุณหรือประโยชน ดูวาตรงตามที่ตองการหรือไม หากมีการ

โฆษณาขายผลติภัณฑที่มีคุณสมบัตทิี่นาจะเหลอืเช่ือเกนิจรงิ ใหกลับมาอานตรงสรรพคุณ 

และเช่ือเฉพาะขอมูลที่ระบุบนฉลากผลติภัณฑเทานั้น ขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากนัน้ อาจ 

เปนการโฆษณาโออวดเกนิจรงิ  

5. นอกจากนี้ยังมีขอมูลอ่ืนๆ อีกที่สําคัญ เชน สถานที่ผลิต วาผลิตที่ใดหรือ

ใครเปนผูจัดจําหนาย เวลาที่เกดิปญหาทางสุขภาพเราสามารถทราบแหลงที่ผลติและ 

แหลงที่มาได  

6. อานดูวามีปรมิาณสุทธเิทาใดเพื่อคุมคากับเงนิที่ตองเสยีไปในการซ้ือผลิตภัณฑ

นัน้ ๆ  

7. สังเกตเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน เชน เครื่องหมาย อย. ,มอก.  

เปนตน 

5.การเลอืกซื้อเคร่ืองสําอางอยางไรใหปลอดภัย 

   5.1 ความหมายและประเภทของเคร่ืองสําอาง 

เครื่องสําอาง หมายถงึผลติภัณฑที่ปรงุเพื่อใชบนผิวหนา หรอืสวนหนึ่งสวนใดของ

รางกาย โดย ถู ทา พน หรอืโรย เปนตน ในการทําความสะอาด ปองกัน แตงเสรมิเพื่อ

ความงามหรอืเปลี่ยนแปลง ทําใหเกดิความสบายใจแกตนเอง เครื่องสําอางแตกตางจาก

ยา ตรงที่มิไดถอืเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ 

 

ประเภทของเครื่องสําอางโดยทั่วไปแบงการใชเปน 2 ทางคอื 

แบงตามลักษณะการใชตอสวนตางๆ ของรางกาย แบงยอยเปน 4 ประเภทคอื 

 ประเภทที่ 1 เครื่องสําอางสําหรับผมและหนังศรษีะ เชน แชมพู น้ํายาดัด

ผม น้ํามันใสผม 
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ประเภทที่ 2 เครื่องสําอางสําหรับใบหนาและสวนประกอบ เชน แปงผัด

หนา ลปิสตกิ 

ประเภทที่ 3 เครื่องสําอางสําหรับลําตัว แขน ขา และสวนประกอบ เชน 

ครมี โลชันทาผิว 

ประเภทที ่4 เครื่องสําอางเบ็ดเตลด็ เชน น้ําหอม เครื่องสําอางที่ทําใหขนรวง 

 แบงตามประโยชนที่ไดรับจากการใชเครื่องสําอาง แบงยอยเปน 3 ประเภท 

ประเภทที่ 1 เครื่องสําอางสําหรับทําความสะอาดผิว เชน ครมีลางหนา 

ประเภทที่ 2 เครื่องสําอางสําหรับแตงสผิีวใหงดงามกวาธรรมชาต ิ

ประเภทที่ 3 เครื่องสําอางบํารุงรักษาผิว เชน ฮอรโมนครมี 

5.2 สารหามใชท่ีพบบอยในเคร่ืองสําอางทาสวิ-ฝา ทําใหหนาขาว 

    1. ปรอทแอมโมเนยี (Ammoniated mercury) สารนี้ถูกประกาศเปนสารหามใช

ในเครื่องสําอางทุกชนิด ตั้งแต เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 เนื่องจากมีอันตรายตอ

ผูบรโิภค คอื ทําใหเกดิการแพ ผ่ืนแดง ผิวหนาดํา ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท 

ทําใหทางเดินปสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ 

    2.ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) สารนี้ถูกประกาศเปนสารหามใชใน

เครื่องสําอาง (ยกเวนใหใชไดในผลิตภัณฑประเภทยอมผม) ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2539 เนื่องจากมีอันตรายตอ ผูบรโิภค คอื ทําใหเกดิการแพ ระคายเคอืง เกดิจุดดางขาวที่

ผิวหนา ผิวหนาดํา เปนฝาถาวรรักษาไมหาย 

    3. กรดวติามนิเอ (Retinoic acid, its derivatives esters and salts) สารนี้

ถูกประกาศเปนสารหามใชในเครื่องสําอางทุกชนดิ ตัง้แต เดอืนกรกฎาคม 2532 เนื่องจาก

มีอันตรายตอผูบรโิภค คอื ทําใหหนาแดง ระคายเคอืง แสบรอนรุนแรง เกดิการอักเสบ 

ผิวหนาลอกอยางรุนแรง และอาจเปนอันตรายตอทารกในครรภได 

   5.3 การใชเคร่ืองสําอางอยางถูกวธิ ี

   1. ตองใชเครื่องสําอางใหถูกวธิ ีผูบรโิภคตองเอาใจใสตัง้แต ปรมิาณเครื่องสําอางที่

ใชในแตละครัง้ บรเิวณที่ใช (ทารอบดวงตา/ทาหนา/ทามือ/ทาผิวกาย) เวลาที่ใช(ตอนเชา/

กอนนอน) ความถี่ในการใช รวมทัง้ระยะเวลาที่ผลติภัณฑสัมผัสกบัผิวหนังดวย ดังนัน้ ควร

อานฉลากเครื่องสําอางอยางละเอียด โดยเฉพาะวธิใีชและคําเตอืน และปฏิบัตติามอยาง

เครงครดั 

         2. หากจะใชเครื่องสําอางชนดิใดเปนครัง้แรก เพื่อความปลอดภัย ควรทดสอบการ

แพกอนใชดวยการทาเครื่องสําอางนัน้ในปรมิาณเล็กนอยที่บรเิวณทองแขนแลวทิ้งไว

ประมาณ 24-48 ช่ัวโมง หากไมมีความผิดปกตใิด ๆ เกดิข้ึน แสดงวาใชได 
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         3. อยาหลงเช่ือโฆษณาผลติภัณฑที่วา อยากสวย ตองอดทน ทนแสบ รอน แดง ผิว

ลอก แลวผิวใหมจะสวยใส ผลติภัณฑเหลานัน้ลวนอันตราย 

   4. เม่ือใชเครื่องสําอางแลว หากมีความผิดปกตใิดๆ เกดิข้ึนตองหยุดใชทันท ีหาก

อาการไมดข้ึีน ควรปรกึษาแพทยหรอืเภสัชกรตอไป (โดยนําเครื่องสําอางทีส่งสัยไปดวย) 

  5.4 หลักในการเลอืกซื้อเคร่ืองสําอาง 

1. ซ้ือเครื่องสําอางจากรานคาที่มีหลักแหลงแนนอน เช่ือถือได (หากมีปญหา

เกดิข้ึนสามารถตดิตอหา ผูรับผิดชอบได) ทางรานมีการจัดเก็บเครื่องสําอางเปนอยางด ีไม

เก็บผลติภัณฑไวในที่รอน ช้ืน แสงแดดสองถงึ (เพราะสนิคา จะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ) 

2. เลือกซ้ือเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย ซ่ึงแสดงขอความบังคับครบถวน 

ชัดเจน เขาใจไดงาย ไดแก ช่ือ/ชนดิของเครื่องสําอาง ช่ือสวนประกอบสําคัญ ช่ือและที่ตั้ง

ผูผลติ วันเดอืนปที่ผลติ วธิใีช และปรมิาณสุทธิ 

3. อานฉลากใหละเอียดถี่ถวนกอนซ้ือ เพื่อจะไดผลิตภัณฑที่ตรงตามความ

ตองการ และสามารถนําไปใชไดอยางถูกวธิี จะไดเกดิผลดตีามตองการ 

4. ตดิตามขาวที ่อย.ประกาศผลวเิคราะหเครื่องสําอางไมปลอดภัย (ผานสื่อตางๆ/

แผนพับ/อินเตอรเน็ต) อยางเชน กรณผีลติภัณฑ 3 ทรเีดย ไบรเทน แอนด รไีวเทน ที่มีผูใช

แลวผิวดางขาว ผิวหนังบางสวนเปนฝาถาวร เปนผลิตภัณฑที่ อย.ประกาศผลวิเคราะห

หลายครัง้แลว แตก็ยังคงพบวามีจําหนายอยู ขณะนี้เจาหนาที่ไดเรงตรวจสอบสถานที่ขาย

สง ขายปลกี เพื่อยดึ อายัดผลติภัณฑอันตรายเหลานี้ 

6. ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

 คนเราทุกคนมีโอกาสเจ็บปวยได และเม่ือเกดิการเจ็บปวยแลวสมควรไดรับบรกิาร

ทางการรักษาอยางถูกตองเหมาะสม และทัดเทยีมกัน ตามเปาหมายของรัฐบาลที่ตองการ

ใหประชาชนทุกคนมี “สุขภาพดถีวนหนา ในป 2543” แตดวยความแตกตางของบุคคลทั้ง

ทางดานการศกึษา สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  อีกทั้งขอจํากัดของรัฐบาลในเรื่อง

การกระจายสถานพยาบาล และบุคลากร รวมถงึงบประมาณตางๆ จงึไดมีการจัดทําระบบ

ประกันสุขภาพข้ึน เพื่อเปนทางเลอืกหนึ่งเพื่อใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดี และสามารถ

ไดรับบรกิารทางการรักษาอยางถูกตองเหมาะสม และทัดเทยีมกันตามเปาหมายที่ตัง้ไว 

ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบใหญดวยกัน ไดแก (1) ระบบ

ประกันสังคม   (2) ระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ และ (3) ระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ทัง้นี้แตละระบบมีววัิฒนาการและแนวคิดที่แตกตางกัน ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการถอืเปนสวัสดกิารที่รัฐจัดใหแกขาราชการ รวมถงึพอแม และบุตร

ที่ยังไมบรรลุนติภิาวะไมเกนิ 2 คน ขณะที่ระบบประกันสังคมถอืเปนความม่ันคงดานสังคม
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ของลูกจางที่รัฐ นายจางและลูกจางรวมกันสมทบแกแรงงานในระบบ สวนระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนสวัสดกิารที่รัฐจัดใหแกประชาชนไทยกลุมอ่ืนๆที่เหลอื  

 

ภาพท่ี  10.4 
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ระบบหลักประกันทัง้สามระบบมีการออกแบบระบบที่ตางกันในหลายประเด็น เชน 

แหลงเงนิที่ใช  สทิธปิระโยชน ผูใหบรกิาร  ดังแสดงในตารางดานลาง  

ความแตกตางของระบบหลักประกนัทัง้สามของประเทศไทย 

  ระบบสวัสดกิาร

รักษาพยาบาล

ขาราชการ 

ระบบประกนัสงัคม ระบบหลกัประกัน

สุขภาพถวนหนา 

แหลงเงนิ งบประมาณรฐั  สมทบจากรัฐ นายจาง 

และลกูจางฝายละ

เทากันรอยละ 1.5 ของ

เงนิเดอืน   

งบประมาณรฐั  

สทิธิ

ประโยชน 

  

  

รอบดานทัง้บรกิาร

ผูปวยนอก/ ใน        

ทันตกรรม คายา

เวชภัณฑ  คาอาหาร

และหองพิเศษ คา

คลอดบุตร  

รอบดานทัง้บรกิาร

ผูปวยนอก/ ใน ทันตก

รรม คายาเวชภัณฑ 

คาอาหารและหอง

สามัญ  

ชดเชยกรณคีลอดบุตร 

ตาย พิการ 

รอบดานทัง้บรกิาร

ผูปวยนอก/ ใน ทันตก

รรม คายาเวชภัณฑ 

คาอาหารและหอง

สามัญ คาคลอดบตุร 

ชดเชยตาม มาตรา 41 

ผูใหบรกิาร สถานพยาบาลรัฐเปน

หลัก ใช รพ.เอกชนได

กรณฉีกุเฉนิแบบผูปวย

ใน แตเบกิไดไมเกนิ 

3,000 บาท  

โรงพยาบาลรฐัและ

เอกชนคูสัญญา และ

สถานพยาบาลในครอื

ขาย 

สถานพยาบาลรัฐและ

เอกชนคูสัญญาและ

สถานพยาบาลใน

เครอืขาย  

ที่มา: 1 ดดัแปลงจากรายงานประจําป 2551 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต,ิ 

กรมบัญชีกลาง, สํานักงานประกันสงัคม 

 

1.ระบบประกันสังคม 

           ประกันสงัคม คอืการสรางหลกัประกันสังคมในการดํารงชีวติในกลุมของสมาชิกที่

มีรายไดและจายเงนิสมทบเขากองทุนประกันสังคมเพื่อรบัผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยง

ที่อาจเกดิข้ึนจากการเจบ็ปวย คลอดบตุร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุร ชราภาพ และ

วางงาน เพื่อใหไดรบัการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายไดอยางตอเนื่อง 
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ประกันสังคม เปนสทิธปิระโยชนทีเ่กดิข้ึนจาก 3 ฝาย คอื ลูกจาง นายจาง และ

รัฐบาลโดยทัง้สามฝายรวมกันสมทบเงนิเปนจํานวนหนึ่งเพื่อจายเปนสทิธปิระโยชน แก

ลูกจาง ที่ข้ึนทะเบยีนในระบบประกันสังคม ใหไดรับสทิธปิระโยชนในการรกัษาพยาบาล 

ตามเงื่อนไขและตามโรคทีก่ําหนด โดยไมตองเสยีคาใชจาย รวมทัง้ยังมีสทิธปิระโยชน

ประเภทอ่ืน เชนคาคลอดบุตร สงเคราะหบตุร เงนิคาทําศพ เงนิทดแทนกรณตีาย เงนิชรา

ภาพ ฯลฯ รวมทัง้มีคาหองคาอาหารสําหรับผูปวยใน จายใหตามเงื่อนไขสํานกังาน

ประกันสังคม (สํานักงานประกันสงัคม, 2555) 

1.1 ใครคอื ผูรับสทิธิป์ระกันตน 

            คอืลูกจางที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ปบรบิูรณ และไมเกนิ 60 ปบรบิูรณในวันเขา

ทํางาน และทํางานอยูในสถานประกอบการที่มีลูกจางตัง้แต 1 คนข้ึนไป 

            ซ่ึง หากองคกรบรษิัทใดแมมีพนกังานเพียง 1 คนก็ตองมีการดําเนนิการนําสงเงนิ

สมทบคอืหกัคาจางของลกูจางรอยละ 5 ของคาจางและนายจางตองสมทบอีกรอยละ 5 

ของคาจางเขากองทนุ 

1.2 สทิธปิระโยชนของผูประกันตนมอีะไรบาง ? 

           ซ่ึงสทิธปิระโยชนทีจ่ะไดรับจากสํานักงานประกนัสังคมมีดงันี้ 

1. บรกิารทางการแพทย กรณเีจ็บปวยหรอืประสบภัยอันตรายที่ไมเกี่ยวกับการ

ทํางาน จะไดรับรับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทานกําหนดไว รวมถงึเงนิทดแทนการ

ขาดรายไดในขณะพักรักษาตัว กรณคีลอดบตุร จะไดคาคลอดบุตรและเงนิสงเคราะหการ

หยุดงานเพื่อคลอดบตุร 

ตัวอยางขอบเขตการใหบรกิาร / คาบรกิารทางการแพทย 

 เจ็บปวยปกต ิ 

 เจ็บปวยฉกุเฉนิหรอือุบัตเิหต ุ 

 คาบรกิารทางการแพทย กรณทีนัตกรรม (ถอนฟน อุดฟนและขูดหนิปนู ไมเกนิ 

600 บาทตอป) 

 กรณบีําบัดทดแทนไต  ไดแก การฟอกเลอืดดวยเครื่องไตเทยีม  การลางชองทอง

ดวยน้ํายาแบบถาวร  การผาตัดปลกูถายไต  การผาตดัเปลี่ยนไตและการใหยาอิธโิธรปว

อิตนิ (Erythropoietin)  

 กรณปีลกูถายไขกระดกู (วงเงนิ 750,000 บาท)  

 กรณเีปลี่ยนอวัยวะกระจกตา (วงเงนิ 25,000 บาท)  

 คาอวัยวะเทยีมและอุปกรณในการบําบัดรกัษาโรค (เชน เทาเทยีม แขนเทยีม ไมคํ้า

ยัน เปนตน  เบกิไดตามรายการประกาศทีส่ํานกัสังคมกาํหนด)  
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 กรณโีรคเอดส  (ผูประกันตนสามารถรับยาตานไวรสัเอดสทัง้พื้นฐาน  สูตร

ทางเลอืกและสตูรดื้อยา  รวมทัง้การตรวจทางหองปฏิบตักิารอ่ืนๆ  ที่โรงพยาบาลตาม

บัตรรับรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล  โดยไมเสยคาใชจาย)  

 กรณทีี่มีสทิธแิตยังไมมีบตัรรับรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล (เบกิไดเชนเดยีวกันกับ

กรณปีระสบอันตรายหรอืเจ็บปวยฉกุเฉนิ  หากจําเปนตองนอนรกัษาตัวในโรงพยาบาลเกนิ 

72 ช่ัวโมง  ใหรับแจงสํานกังานประกนัสังคมเขตพื้นที/่จงัหวัด/สาขา  เพื่อสามารถเบกิคา

รักษาไดถงึวันที่ออกจากโรงพยาบาล)  

2. กรณทีุพพลภาพ จะไดเงนิคาบรกิารทางการแพทยและเงนิทดแทนการขาด

รายได คาอวัยวะเทยีม และอุปกรณบําบดัรกัษาโรค คาฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพ 

คาทําศพและเงนิสงเคราะหกรณเีสยีชีวติ 

3. กรณเีสยีชีวติ จะไดรับเงนิคาทําศพและเงนิสงเคราะหกรณเีสยีชีวติ 

4. กรณสีงเคราะหบุตร จะไดรับเงนิสงเคราะหบุตรสําหรับบุตรที่ชอบดวย

กฎหมายที่มีอายุไมเกนิ 6 ป คราวละไมเกนิ 2 คน โดยเหมาจายเดอืนละ 350 บาท ตอ

บุตร 1 คน 

5. กรณชีราภาพ จะไดรับเงนิบําเหน็จชราภาพ หรอืเงนิบํานาญชราภาพ ข้ึนอยูกับ

ระยะเวลาการนําสงเงนิสมทบของผูประกนัตน 

6. กรณวีางงาน หากถูกเลกิจางจะไดรับเงนิทดแทนรอยละ 50 ของคาจาง ปละไม

เกนิ 180 วัน หากลาออกหรอืสิ้นสุดสัญญาจางจะไดรับเงนิทดแทนรอยละ 30 ของคาจาง

ปละไมเกนิ 90 วัน 

สทิธใิน 4 ขอแรกลูกจางจะไดรับความคุมครองตอไปอีก 6 เดอืนนับแตวันสิ้นสภาพการ

เปนลกูจาง 

2. ระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ 

สวัสดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ เปนเงนิสวัสดกิารทีร่ัฐกําหนดใหมีข้ึนเพื่อ

ชวยเหลอืเม่ือยามเจ็บปวยและบรรเทาภาระของผูมีสทิธ ิ(ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับ

เบี้ยหวัดบํานาญ) และบุคคลในครอบครัวในดานคารกัษาพยาบาล  

ระบบสวัสดกิารรกัษาพยาบาลขาราชการ ถอืไดวาเปนระบบประกันสุขภาพอยาง

หนึ่งที่ใหสวัสดกิาร และความคุมครองทีก่วางขวางที่สดุเม่ือเทยีบกับระบบประกนัสุขภาพ

อ่ืนๆ กลาวคอื ไมจํากดัจํานวนครัง้ และคาใชจายในการรักษาพยาบาล ไมระบุโรคที่อยู

นอกเหนอืความคุมครอง อีกทัง้ใหสวัสดกิารครอบคลุมไปถงึบดิามารดา คูสมรส และบตุร

ที่ยังไมบรรลุนติภิาวะของขาราชการและขาราชการบํานาญอีกดวย  
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2.1 ใครคอืผูมสีทิธิ์ในสวัสดกิารการรักษาพยาบาล 

ประกอบดวย 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรบัเงนิเดอืนหรอืคาจางประจําจากเงนิ

งบประมาณรายจายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม  

2. ลูกจางชาวตางประเทศซ่ึงมีหนังสอืสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงนิ

งบประมาณรายจายและสัญญาจางนัน้มิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว 

3. ผูไดรับบํานาญปกตหิรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม

กฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการหรอืกฎหมายวาดวยกองทนุบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการ และทหารกองหนนุมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงนิเบี้ย

หวัด 

นอกจากนี้ ผูมีสทิธยิังสามารถนําคารกัษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว        

(ผูอาศัยสทิธิ) มาเบกิเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลได บุคคลในครอบครัว      

(ผูอาศัยสทิธิ) ไดแก 

(1) บดิาหรอืมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสทิธ ิ

(2) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสทิธ ิ

(3) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสทิธซ่ึิงยังไมบรรลนุติภิาวะ หรอืบรรลุนติภิาวะ

แลวแตเปนคนไรความสามารถหรอืเสมือนไรความสามารถซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดู

ของ  ผูมีสทิธ ิเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลสําหรับบตุรไดเพียงคนที่หนึง่ถงึคน

ที่สอง  

2.2 สทิธใินการรักษาพยาบาลสวัสดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ 

     ขอบเขตของการรกัษาพยาบาล ใหบรกิารดานการแพทยและสาธารณสุข

โดยตรงแกผูมีสทิธแิละบุคคลในครอบครัวของผูมีสทิธ ิเพื่อการรกัษาโรค การตรวจ

วนิจิฉัย การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวติ และใหหมายความ

รวมถงึการตรวจสุขภาพ การสรางเสรมิสุขภาพและการปองกันโรคเพื่อประโยชนดาน

สาธารณสุข ทัง้นี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแตไมรวมถงึการเสรมิความงาม  โดย

ระบบนี้ สามารถเบกิจายคาใชจายที่เกดิข้ึนจากการรกัษาพยาบาล ดังตอไปนี้ 

     1. คายา คาเวชภัณฑ คาอุปกรณทางการแพทย คาเลอืดและสวนประกอบ

ของเลอืดหรอืสารทดแทนคาน้ํายาหรอือาหารทางเสนเลอืด คาออกซิเจน และอ่ืน ๆ 

ทํานองเดยีวกันที่ใชในการบําบัดรกัษาโรค 

     2. คาอวัยวะเทยีมและอุปกรณในการบําบัดรกัษาโรค รวมทัง้คาซอมแซม

อวัยวะเทยีมและอุปกรณดงักลาว 
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     3. คาบรกิารทางการแพทย คาบรกิารทางการพยาบาล คาตรวจวนิจิฉัยโรค 

คาวเิคราะหโรคแตไมรวมถงึคาธรรมเนยีมแพทยพิเศษ คาจางผูพยาบาลพิเศษ 

คาธรรมเนยีมพิเศษ และคาบรกิารอ่ืนทํานองเดยีวกันทีมี่ลักษณะเปนเงนิตอบแทนพิเศษ 

     4. คาตรวจครรภ คาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 

     5. คาหองและคาอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เขารบัการรักษาพยาบาล 

     6. คาใชจายเพื่อเปนการเสรมิสรางสุขภาพและปองกันโรค 

     7. คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจติใจ 

     8. คาใชจายอ่ืนที่จําเปนแกการรกัษาพยาบาลตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

การรกัษาสามารถเขารักษาไดทัง้ใน สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล

ของเอกชน 

3. ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

สทิธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา หรอืที่ประชาชนรูจักกนัในนาม “สทิธบิตัรทอง” 

โดยผูที่มีสทิธนิี้จะไดรับการบรกิารข้ันพื้นฐานทางการแพทย การสาธารณสุข และการ

อนามัยอันจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวติ ซ่ึงใหโดยตรงแกบุคคลเพื่อการสงเสรมิ

สุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจ การวนิจิฉัย การรกัษาพยาบาล การ

ปองกันความพิการ และการฟนฟูสมรรถภาพ และการอ่ืนใดเพื่อสรางเสรมิสุขภาพที่หนวย

บรกิารจัดข้ึน โดยไปรับบรกิารไดทีส่ถานอีนามัย ศนูยบรกิารสาธารณสุข โรงพยาบาลของ

รัฐทกุแหงและโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ (สํานักงานหลกัประกันสุขภาพ

แหงชาต,ิ 2555) 

3.1 ใครคอืผูมสีทิธใินหลักประกันสุขภาพ  

ตามพระราชบัญญัตหิลกัประกันสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ.2545 มาตรา 5 กําหนดให 

บุคคลทุกคนมีสทิธไิดรบับรกิารสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน และมีประสทิธภิาพตามที่

กําหนด ในพระราชบัญญัต ิซ่ึงบุคคลในที่นี้ หมายถงึ บุคคลที่มีสัญชาตไิทย ดังนัน้ ผูมีสทิธิ

หลักประกนัสุขภาพ คอื บุคคลที่มีสัญชาตไิทย มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั และไมมี

สวัสดกิารดานการรกัษาพยาบาลอ่ืนใดที่รฐัจัดให 

3.2 ทําอยางไรถงึไดสทิธิหลักประกันสุขภาพ 

นําหลกัฐานดังตอไปนี้ ไปตดิตอลงทะเบยีนสทิธหิลักประกันสุขภาพ สําหรับตางจงัหวัด

ตดิตอไดที่ สถานอีนามัย, โรงพยาบาลของรฐัที่อยูใกลบาน สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร ตดิตอลงทะเบยีนสทิธหิลกัประกนัสุขภาพไดทีส่ํานักงานเขตที่อยูใกล

บาน  
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1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซ่ึงทาง

ราชการออกให หากเปนเด็กอายตุ่ํากวา15ป ใชสําเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) 

2. สําเนาทะเบยีนบานที่ผูขอมีช่ืออยู 

3. แบบคํารองลงทะเบยีนผูมีสทิธหิลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหนวยบรกิาร

ประจํา 

 

3.3 การใชสทิธเิขารับการรักษาพยาบาล 

ใชสทิธิที่หนวยบรกิารปฐมภูมิที่แจงความจํานงกอนทุกครัง้ แจงความจํานงขอใช

สทิธพิรอมแสดงหลกัฐานประกอบ ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวที่มี

รูปถายซ่ึงทางราชการออกให (เดก็อายุต่ํากวา 15 ป ใชสําเนาใบสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

3.4 สทิธหิลักประกันสุขภาพ  

กลุมท่ีไดรับความคุมครอง 

 การสงเสรมิสุขภาพ การปองกนัโรคและการควบคุมโรค  

1. การตรวจและดูแลเพื่อสงเสรมิสุขภาพของหญิงตัง้ครรภ 

2. การดแูลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถงึการให

ภูมิคุมกันโรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกนัโรคของประเทศ 

3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง 

4. การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกําเนดิ ถุงยางอนามัย หวงอนามัย ยาฝง

คุมกําเนดิ และการทําหมันถาวร) 

5. ยาตานไวรัสเอดส 

6. การเยี่ยมบาน และการดแูลผูปวยที่บาน  

7. การใหความรูดานสุขภาพแกผูรับบรกิารในระดบับุคคลและครอบครัว 

8. การใหคําปรกึษา (counseling) และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ

สงเสรมิสุขภาพ 

9. การสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพ

ชองปาก การแนะนํา ดานทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรดเสรมิในกลุมที่มีความเสีย่งตอโรค

ฟนผุ เชน กลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยฉายรังสบีรเิวณศรีษะและลําคอ รวมทัง้การเคลอืบ

หลุมรองฟน  
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 บรกิารดานการตรวจวนิจิฉัย  

1. การตรวจ การวนิจิฉัย การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

จนสิ้นสดุการรักษา ทัง้นี้ รวมถงึการแพทยทางเลอืกที่ผานการรับรองของคณะกรรมการ 

2. การคลอดบุตร รวมกันไมเกนิ 2 ครัง้ กรณทีี่บตุรมีชิวติอยู (กรณบีุตร

คลอดแลวรอดออกมามีชีวติ)โดยนบัตัง้แตใช สทิธใินโครงการหลักประกนัสุขภาพ  

3. คาอาหาร และคาหองสามัญ  

4. การถอนฟน การอุดฟน การขูดหนิปนู การทําฟนปลอมฐานพลาสตกิ การ

รักษาโพรงประสาทฟนน้ํานม และการใสเพดานเทยีมในเด็กปากแหวงเพดานโหว 

5. ยาและเวชภัณฑตามกรอบบัญชียาหลกัแหงชาต ิ 

6. การจดัสงตอเพื่อการรักษาระหวางหนวยบรกิาร  

กลุมท่ีไมไดรับความคุมครอง 

 กลุมบรกิารที่เกนิความจําเปนพื้นฐาน  

1. การรกัษาภาวะมีบุตรยาก 

2. การผสมเทยีม  

3. การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทย  

4. การตรวจวนิจิฉัย และรักษาใดๆ ที่เกนิความจําเปนและไมมีขอบงช้ีทาง

การแพทย 

5. การรกัษาที่อยูระหวางการคนควาทดลอง 

 กลุมบรกิารที่มีงบประมาณจดัสรรเปนการเฉพาะ  

1. การบําบัดรักษาและฟนฟูผูตดิยาเสพตดิและสารเสพตดิตามกฎหมายวา

ดวยยาเสพตดิ 

2. อุบัตเิหตกุารประสบภัยจากรถและอยูในความคุมครองตามกฎหมายวา

ดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะสวนที่บรษิัทหรอืกองทุนตามกฎหมายนัน้ตอง

เปนผูจาย  

 กลุมบรกิารอ่ืนๆ  

1. โรคเดยีวกัน ที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทผูปวยใน

เกนิกวา 180 วัน ยกเวนกรณมีีความจําเปน ตองรักษาตอเนื่อง จากการแทรกซอน หรอืมี

ขอบงช้ีทางการแพทย 
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กจิกรรมท่ี 9.1 ฉลากอาหารและโภชนาการอานงายไดคุณคา 

คําช้ีแจง จากตัวอยางฉลากโภชนาการ ใหนกัศกึษาตอบคําถามขอ 1-15 

 

ตัวอยางขอมูลทางโภชนาการ 
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1. ถานกัศกึษาบรโิภคขนมขบเค้ียว A 1 ซอง จะไดพลังงานทัง้หมดกีก่โิลแคลอรี ่

 1. 110 กโิลแคลอรี่    2. 139 กโิลแคลอรี ่   

 

2. ขนมขบเค้ียวตามตัวอยางฉลากโภชนาการชนดิใด ใหพลังงานทัง้หมดมากที่สดุ 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  

 

3. ถานักศกึษาตองการลดบรโิภคโคเลสเตอรอล ควรเลอืกบรโิภค ขนมขบเค้ียวตาม

ตัวอยางฉลากโภชนาการชนดิใด 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  

 

4.ขนมขบเค้ียว A  และขนมขบเค้ียว B  ชนดิใดมีปรมิาณคารโบไฮเดรตมากที่สดุ 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  

 

5.ถานกัศกึษาตองการหลกีเลี่ยงการบรโิภคน้ําตาล ควรเลอืกขนมขบเค้ียวตามตัวอยาง 

โภชนาการชนดิใดจงึจะดทีีสุ่ด 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  

 

6.ถานักศกึษาตองการลดปรมิาณโซเดยีม ควรเลอืกขนมขบเค้ียว ตามตัวอยาง โภชนาการ

ชนดิใดจงึจะดทีี่สดุ 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  

 

7.ถานักศกึษาตองการเพ่ิมวติามิน บ ี1 ควรเลอืกขนมขบเค้ียว ตามตัวอยาง โภชนาการ

ชนดิใดจงึจะดทีี่สดุ 

 1. ขนมขบเค้ียว A    2. ขนมขบเค้ียว B  

 

8.ถานักศกึษาตองการเพ่ิมแคลเซียม ควรเลอืกขนมขบเค้ียว B ใช หรอื ไม 

 1. ใช    2. ไมใช 
 

9. หนึ่งหนวยบรโิภคของขนมขบเค้ียว A มีปรมิาณเทากบัหนึ่งหนวยบรโิภคของขนมขบ

เค้ียว B ใชหรอืไม 

 1. ใช    2. ไมใช 
 

10. ผูปวยที่เปนโรคไตควรเลอืกรับประทานขนมขบเค้ียว ตามตัวอยางโภชนาการชนดิใด 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  
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11. จากตัวอยางฉลากโภชนาการขนมขบเค้ียว B พบวาใหคารโบไฮเดรตรอยละ8 ของ

ปรมิาณที่แนะนําตอวัน หมายความวา ถาเรากนิอาหารนี้ปรมิาณหนึ่งหนวยบรโิภคเราจะ

ไดรับคารโบไฮเดรตรอยละ 8  และเราตองกนิอาหารที่ใหคารโบไฮเดรตจากอาหารอ่ืนอีก

รอยละ 92 ใชหรอืไม 

 1. ใช    2. ไมใช 
 

12. ถานักศกึษาอยูในชวงลดน้ําหนัก นกัศกึษาจะเลอืกบรโิภคขนมขบเค้ียวประเภทใด 

 1. ขนมขบเค้ียว A   2. ขนมขบเค้ียว B  

 

13. หนึ่งหนวยบรโิภคของขนมขบเค้ียว B ใน 1 ซอง มีคาเทาไร 

 1.   18 กรัม             2.    55  กรัม 

 

14.  รอยละของปรมิาณสารอาหารที่แนะนําใหบรโิภคตอวันของคนไทยอายุตัง้แต 6 ปข้ึน

ไป คอืพลังงานเทาไร 

 1.   2,000  กโิลแคลอรี ่      2.    2,100  กโิลแคลอรี ่  

 

15.   ขนมขบเค้ียว A  มีวติามิน B2 อยู 7 % ใชหรอืไม 

 1. ใช    2. ไมใช 
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