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ภาพชนะเลิศกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีขององคการสะพานปลา
งานวันเด็กแหงชาติ  ประจำป  2556  ในหัวขอ “ทะเลไทยในหัวใจเด็กไทย”

ระดับมัธยมศึกษา   โดย  เด็กหญิงจันทรดารา  ศรีบุญมี
โรงเรียนศาลาพัน  จังหวัดปทุมธานี



 ปัจจุบันทรัพยากรสัตวน้ำในทองทะเลกำลังมีปริมาณ

ลดลงเร่ือย ๆ  สืบเนื่องมาจากการทำประมงโดยขาดความสำนึก

รับผิดชอบ  อีกทั้งปญหาทางดานมลพิษ  และปจจัยสิ่งแวดลอม

อื่น ๆ ก็เปนผลทำใหปริมาณทรัพยากรสัตวน้ำลดลงเชนเดียวกัน

 ทั้งนี้  องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ  

(FAO)  เรียกรองใหประเทศตาง ๆ  ตระหนักถึงความสำคัญของ

การทำประมงอยางย่ังยืน โดย FAO ช้ีใหเห็นความสำคัญท่ีรัฐบาล

ของแตละประเทศควรดำเนินนโยบายการคุมครองถ่ินท่ีอยูอาศัย

ของสัตวน้ำ ใชวิธีการจับสัตวน้ำท่ีประหยัดพลังงานและสงผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอมต่ำ ควบคุมการทำประมงและบังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัด เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

 ดังนั้น  พวกเราทุกคนจึงควรชวยกันอนุรักษทรัพยากร

สัตวน้ำ  ซึ่งทำงาย ๆ  ดวยการไมจับปลาในฤดูปลามีไข  วางไข  

และเล้ียงตัววัยออน ระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ – 15 พฤษภาคม

ของทุกป ซึ่งจะทำใหเรามีทรัพยากรสัตวน้ำไวใชบริโภคไดอยาง

ยั่งยืนตลอดไป

 สำหรับ อสป. สาร ฉบับนี้  มีเรื่องราวขาวสารที่นาสนใจ

มากมาย อาทิ โครงการซ้ือขายสินคาสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำ

แปรรูปคุณภาพ (FMO) เพ่ือเปนชองทางในการสรางรายไดใหกับ

องคการสะพานปลา คอลัมนการควบคุมภายในองคกร มุมความเส่ียง

รวมทั้งมุมสุขภาพ “ภัยเงียบจากกลองโฟม” สามารถติดตามใน 

อสป. สาร ฉบับนี้

ºÍ¡Í...ºÍ¡Í...      ¢Í¤ØÂ¢Í¤ØÂºÍ¡Í...   ¢Í¤ØÂ

 เพ่ือเปนการสงเสริมสินคาสัตวน้ำสด และแปรรูปของกลุม

ประมงพื้นบาน  องคการสะพานปลาไดคัดสรร  เลือกเฟนสินคา

คุณภาพจากหลากหลายพื้นที่มาจัดจำหนายภายใตเครื่องหมาย
การคา FMO อาทิ ปลาทูนาแชแข็ง - ภูเก็ต ปูมาสด - ระนอง  

ปูนิ่มแชแข็ง - ระนอง กะปบานกะซาขาว - สมุทรสาคร น้ำพริก
ปลาทูหอม - กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสาครบุรี  (บานนาขวาง)  

สมุทรสาคร ปลาฉ้ิงฉางสมุนไพร - สมุทรสาคร ปลาทูหอม - แมกลอง

สมุทรสงคราม มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม ทันสมัย  
สะดุดตา สำหรับชองทางการจำหนายขององคการสะพานปลา  

ไดแก
 1. จำหนายสินคาผาน Modern Trade ปจจุบันรานคา
สะดวกซื้อและรานคาปลีกแนวใหม หรือ Modern Trade 

เปนตลาดสินคาที่เติบโตอยางมาก และสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดอยางกวางขวาง  ฝายธุรกิจเล็งเห็นวาเปนชองทางในกระจาย

สินคาผลิตภัณฑ FMO ท่ีดี จึงไดดำเนินการนำรองเสนอลูกช้ินปลา

เกรด A ภายใตเครื่องหมายการคา อาวไท ให Modern Trade  
อาทิ Tops Supermarket 7 - eleven เปนตน คาดวาลูกช้ินปลา

เกรด A ภายใตเครื่องหมายการคา อาวไทย จะวางจำหนายใน  
Modern Trade ราวเดือนเมษายน 2556
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โครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ำโครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ำ
และผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูปคุณภาพ (FMO)และผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูปคุณภาพ (FMO)
โครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ำ
และผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูปคุณภาพ (FMO)

Ê¡Ù�»Ê¡Ù�»¾ÔàÈÉ¾ÔàÈÉÊ¡Ù�»¾ÔàÈÉ
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 2. จำหนายสินคาผาน Mobile Kiosk โดย FMO  

Mobile Kiosk คือรถจำหนายสินคาสัตวน้ำคุณภาพ FMO  

เคล่ือนท่ี ดวยรูปลักษณซ่ึงตกแตงอยางสวยงาม ดึงดูดสายตา

ของผูพบเห็น จัดสรรสินคาคุณภาพดี มีความหลากหลาย สด

ใหม สะอาด ราคาถูก ท้ังสด แชแข็ง ปรุงเสร็จและสินคาแปรรูป

เขารวมในงานแสดงสินคา  ตลาดนัดจำหนายสินคาของ

หนวยงานตาง ๆ ซ่ึงนอกจากเปนรานคาอาหารทะเลคุณภาพ

FMO ปรุงเสร็จและสินคาสัตวน้ำแปรรูปเคลื่อนท่ีแลว FMO  

Mobile Kiosk ยังเปนสื่อในการประชาสัมพันธองคกรที่ดี

อีกดวย

 3. จำหนายใหรานคาขององคกรตาง ๆ ตลอดจนโรงงาน

อุตสาหกรรม ดวยสินคาสัตวน้ำแปรรูป FMO เปนผลิตภัณฑ

อาหารพรอมรับประทาน ท่ีเขาถึงตลาดไดทุกระดับ ฝายธุรกิจ
จึงมีนโยบายท่ีจะนำสินคาสัตวน้ำแปรรูปคุณภาพ FMO เชน

น้ำพริกปลาทูหอม  น้ำพริกเผากุง  3  รส  กะป  ปลาฉ้ิงฉาง
สมุนไพร ฯลฯ เพื่อกระจายสินคา FMO ใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

ซึ่งขณะน้ีไดวางจำหนายในรานคา MOF shop ขององคการ

ตลาดเพื่อเกษตรกร และรานชุมชนยิ้มขององคการตลาด   
สำหรับในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม อยูระหวางประสาน

นำเสนอสินคาใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
นครนายกเปนพ้ืนที่แรก

 ท้ังน้ี ผูสนใจรวมธุรกิจเปนตัวแทนจำหนายกับองคการ

สะพานปลา หรือสั่งซื้อสินคาคุณภาพ FMO ติดตอไดที่ฝาย
ธุรกิจ 2 องคการสะพานปลา เลขที่ 211 ถนนเจริญกรุง 58

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท
0-2212-8256, 0-2212-8258 E-mail : sales@fmoproduct.com

website www.fmoproduct.com หรือ Facebook.com/

fmo-product

 2. จำหนายสินคาผาน Mobile Kiosk โดย FMO  
b l k ื ำ  ิ  ั  ้ำ
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 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬากรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จเปนประธานในพิธีเปดงาน วันเกษตรแหงชาติ ประจำป 2556 
ณ หนาอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  
เม่ีอวันที่ 31 มกราคม 2555
 พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศม์ิ  พระวรชายา  ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จเขาชมนิทรรศการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556

ÍÊ». ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ»ÃÐà¾³Õ ¤ÃÑé§·Õè 29 »ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ÍÊ». ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ»ÃÐà¾³Õ ¤ÃÑé§·Õè 29 »ÃÐ¨Ó»‚ 2556 

 องคการสะพานปลา (อสป.) จัดการแขงขันกีฬาประเพณี  
ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่  
เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัยพนักงานองคการสะพานปลาท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ใหแข็งแรง ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา  
รวมทั้งสงเสริมความสามัคคีของพนักงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีก
ดวย

» Ñ ‹ Ñ ÕÌ » Õ» Ñ ‹ Ñ ÕÌ » Õ‹ Ñ ÕÌ » Õ Ñé Õ» Ñ ‹ Ñ ÕÌ » Õ Ñé Õ è

สป.) จัดการแขงขันกีฬาประเพณี  
17 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่

องคการสะพานปลา 
ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 13

(อ
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ÃÁª. ÂØ·¸¾§È � ¾ÃŒÍÁ¤³Ð  àÂÕèÂÁªÁ  Sydney  Fish  MarketÃÁª. ÂØ·¸¾§È � ¾ÃŒÍÁ¤³Ð  àÂÕèÂÁªÁ  Sydney  Fish  MarketÃÁª. ÂØ·¸¾§È � ¾ÃŒÍÁ¤³Ð  àÂÕèÂÁªÁ  Sydney  Fish  Market
 นายยุทธพงศ  จรัสเสถียร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ พรอมคณะ เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
และไดไปเยี่ยมชม Sydney fish Market เมื่อวันท่ี 21 - 25 มีนาคม  
2556

ÃÁª. Â·¸¾§È � ¾ÃŒÍÁ¤³Ð μÃÇ¨ÃÁª. Â·¸¾§È � ¾ÃŒÍÁ¤³Ð μÃÇ¨àÂÕèÂÁ¡Ô¨¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒÊÂÕèÂÁ¡Ô¨¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒÊÁ·ÃÊÒ¤μÃÇ¨àÂÕμÃÇ¨àÂÕè ‹ Õ × » Ñ Ô¤ÃáÅÐ·‹Òà·ÕÂºàÃ×Í»ÃÐÁ§ËÑÇËÔ¹¤ÃáÅÐ·‹Òà·ÕÂºàÃ×Í»ÃÐÁ§ËÑÇËÔ¹ÊÁ·ÃÊÒ¤ÊÁ·ÃÊÒ¤
 นายยุทธพงศ  จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   พรอมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจการสะพานปลา
สมุทรสาครและทาเทียบเรือประมงหัวหิน โดยมีนางอาภรณ  ฮึกหาญ หัวหนาสำนักงานทาเทียบเรือประมงหัวหิน ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี 27
มกราคม 2556
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à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡
à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡

¤Ñ´¡ÃÍ§äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊººÕ 
 องคการสะพานปลา รวมกับบริษัท แมกซซิส มีเดีย จำกัด จัดโครงการคัดกรอง
ไวรัสตับอักเสบบี ตานภัยมะเร็งตับ เพ่ือรณรงคใหพนักงานหันมาใสใจในสุขภาพ และ
ลดภาวะความเส่ียงในการเปนไวรัสตับอักเสบบี ณ หองประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
องคการสะพานปลา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò Ê.».¡. ¤ÃºÃÍº 38 »‚ 
 นายสุรพงษ  เย็นใจ รองผุอำนวยการองคการสะพานปลา  ดานบริหาร  มอบกระเชา
ผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป FMO ใหแก ดร.วีระชัย  นาควิบูลยวงศ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เมื่อวันทื่ 6 มีนาคม 2556

¨ÓË¹‹ÒÂ¼ÅÔμÀÑ³±�ÊÑμÇ �¹éÓá»ÃÃÙ» FMO â´ÂÃ¶ Mobile Kiosk 
 องคการสะพานปลา จำหนายผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป FMO โดยรถ Mobile Kiosk  
ณ สำนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2556

à¡ÉμÃÁËÑÈ¨ÃÃÂ � ¤ÃÑé§·Õè 4   
 องคการสะพานปลา  เขารวมจัดงาน  “เกษตรมหัศจรรย  ครั้งที่ 4  คุณคาพืชพันธุ
ธัญญาหาร”  โดยนำผลิตภัณฑสินคาสัตวน้ำแปรรูป  FMO  มาจำหนายในราคาถูก  ณ  หอง
เอ็ม ซี ซี ฮอลล เดอะมอลลบางกะป เมื่อวันที่ 20  -  24 กุมภาพันธ 2556

â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ 
 องคการสะพานปลา  จัดโครงการสงเสริมการออกกำลังกายใหกับพนักงาน  เพื่อให
พนักงานมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ลดความเส่ียงตอการเปนโรคภัยตาง ๆ ณ บริเวณลานหนา
สำนักงานองคการสะพานปลา

Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ 
 องคการสะพานปลา รวมกับองคการตลาด ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เรื่อง  
การใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางกันของรัฐวิสาหกิจ ณ หองประชุมมหาดไทย 3  
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556



ปจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง
  คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองใหความสำคัญ 
และสนับสนุนใหทุกคนในองคกรเขาใจความสำคัญ
  การบริหารความเส่ียงตองเร่ิมตนจากการกำหนดนโยบาย
ใหมีการปฏิบัติ
ปจจัยที่ 2 : การใชคำใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน
  การใชคำนิยามแบบเดียวกันทำใหเกิดประสิทธิภาพใน
การกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย และกระบวนการ
ปจจัยที่ 3 : การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเน่ือง
  องคกรท่ีประสบความสำเร็จ คือ องคกรท่ีนำกระบวนการ
บริหารความเส่ียงมาปฏิบัติอยางทั่วถึง และตอเนื่องสม่ำเสมอ

ปจจัยที่ 4 : กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงตองชี้แจงใหผูบริหาร 
และพนักงานทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง  และผลที่องคกร
ไดรับ
ปจจัยที่ 5 : การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
  การส่ือสารจะเนนใหเห็นถึงการเช่ือมโยงระหวางการบริหาร
ความเส่ียงกับกลยุทธองคกร
  ชวยใหเกิดการยอมรับในกระบวนการ และนำมาซ่ึงความ
สำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง
ปจจัยที่ 6 : การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
  การวัดผลการบริหารความเส่ียงประกอบดวย 2 รูปแบบ
คือ
  1. รูปแบบของผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
  2. ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน
ปจจัยที่ 7 : การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล
  ทุกคนในองคกรควรตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหเขาใจ
กรอบการบริหารความเส่ียง และความรับผิดชอบของแตละบุคคล
ปจจัยที่ 8 : การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 กำหนดวิธีทีเหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง

อยางไรก็ตาม การควบคุมในทุกประเภทขางตนก็เพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน 
คือ เพื่อใหการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได

การควบคุมแบบปองกัน (Preventive control) 

การควบคุมแบบคนหา (Detective control) 

การควบคุมแบบแกไข (Corrective control) 

การควบคุมแบบสงเสริม (Directive control) 

เปนการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย 
เชน การแบงแยกหนาที่การงาน กาควบคุมการเขาถึงทรัพยสิน เปนตน 
เปนการควบคุมเพื่อคนพบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน 
การสอบทานงาน การสอบการยักยอก การตรวจนับพสัดุ เปนตน 
เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อ
หาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เชน การมีแผนรองรับเหตุสุดวิสัย
(Disaster  Recovery  Plan)  การมีสถานท่ีประมวลผล  และระบบคอมพิวเตอร
สำรอง เปนตน 
เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่
ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน

ประเภทของการควบคุม สามารถจัดกลุมไดหลายประเภทดังน้ี 

ปจจัยที่นำไปสูความสำเร็จปจจัยที่นำไปสูความสำเร็จการบริหารความเสี่ยง :การบริหารความเสี่ยง :การบริหารความเสี่ยง :

www.fishmarket.co.th
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ภัยเงียบจากกลองโฟม…ภัยเงียบจากกลองโฟม… 
กินสบายแตตายเร็วกินสบายแตตายเร็ว
ภัยเงียบจากกลองโฟม… 
กินสบายแตตายเร็ว

ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

 หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหารแบบใส
กลองโฟมกเพราะวาสะดวก รวดเร็ว กินท่ีไหนก็ได ประหยัดเวลา
ทำอาหาร และที่สำคัญทานเสร็จก็ไมตองลางจานอีกดวย แต
เพ่ือน ๆ เช่ือหรือไมวา ทามกลางความสะดวกสบายน้ัน กลองโฟม
ก็แฝงไปดวยภัยรายที่อาจคราชีวิตคุณไดในที่สุด
 โดย นพ.วีรฉัตร  กิตติรัตนไพบูลย แพทยผูเชี่ยวชาญดาน
บรรจุภัณฑ  บริษัทบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม  ไดใหความรูวา  
กลองโฟมที่ใชตามทองตลาดทั่วไป  (Styrofoam)  เปนของเสีย
เหลือทิ้งสีดำ ๆ จากกระบวนการกล่ันน้ำมันปโตรเลียม ประกอบ
ดวยสารสไตรีน  (Styrene)  มีโครงสรางโมเลกุลคลายฮอรโมน
เอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง
 อาหารตามสั่งที่บรรจุกลองโฟม  จึงเปนแหลงสะสมสาร
สไตรีน ซึ่งเปนสารที่ออกฤทธิ์ทำใหสมองมึนงง สมองเสื่อมงาย  
หงุดหงิดงาย  มีผลทำใหประจำเดือนมาไมปกติ  และเปนสาร
กอมะเร็งอีก 3 ชนิด ถาเปนผูชายรับประทานเขาไปมาก ๆ  
มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก ขณะที่ผูหญิงมีโอกาส
เปนมะเร็งเตานม และท้ังสองเพศมีโอกาสสูงตอการเปนมะเร็งตับ
แมจะไมไดดื่มแอลกอฮอลเปนประจำก็ตาม
 สำหรับสไตรีน ถือเปนสารอันตรายท่ีสหรัฐฯ เพ่ิงประกาศ
ขึ้นบัญชีสารกอมะเร็ง  หญิงมีครรภที่รับประทานอาหารบรรจุ
ในกลองโฟม ลูกมีโอกาสสมองเส่ือม อวัยวะบางสวนพิการ สวนคน
ท่ัวไปถารับประทานอาหารกลองโฟมทุกวัน วันละอยางนอย 1 ม้ือ 
ติดตอกันเปนเวลา 10 ป จะมีโอกาสเส่ียงเปนมะเร็งสูงกวาคนปกติ
ถึง 6 เทา   
 ท้ังน้ี ผูบริโภคมีโอกาสไดรับสารสไตรีนในกลองโฟมไดงาย
ถึง 5 ปจจัย ไดแก
 1. อุณหภูมิที่รอนขึ้นหรือเย็นลง  ทำใหสไตรีนซึมเขาสู
อาหารไดสูง

Í§¤Í§¤ì¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃ¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃéÒ§¤Ø³¤Ò§¤Ø³¤èÒ»ÃÐÁ§ä·ÂÒ»ÃÐÁ§ä·Â
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 2. ถาปรุงอาหารโดยใสน้ำมัน น้ำสมสายชู แอลกอฮอล 
จะดูดสารสไตรีนจากกลองโฟมไดมากกวาปกติ
 3. ถาซื้ออาหารใสกลองทิ้งไวนาน ๆ ไมไดรับประทาน  
อาหารจะดูดสารสไตรีนไดมาก
 4. ถานำอาหารที่บรรจุโฟมเขาไมโครเวฟ สไตรีนจะไหล
ออกมาในปริมาณมาก
 5. ถาอาหารสัมผัสพ้ืนท่ีผิวกลองโฟมมาก ๆ รวมถึงรานไหน
ตัดถุงพลาสติกใสรองอาหาร ขอบอกวาไดรับสารกอมะเร็ง 2 เดง  
ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติกเลยทีเดียว 
 นพ.วีรฉัตร กลาวเตือนดวยวา อาหารตามส่ังหรือขาวราดแกง
กับไขดาวหรือไขเจียวรอน ๆ อาจจะไปละลายผนังกลองโฟม  
เสมือนรับประทานอาหารคลุกสไตรีนไปดวย  ถึงกระนั้นไขดิบ
ท่ีวางขายในแผงไขพลาสติก สารสไตรีนมีโอกาสว่ิงเขาในเปลือกไข
ไดเชนกัน  ถาเลือกไขดิบควรเลือกซื้อจากแผงไขกระดาษจะ
ปลอดภัยที่สุด




