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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่าง ๆ  

 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว รวมท้ังผลงานเด่น 

 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์  

 และการดำาเนินงาน
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15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย

 วัสดีท่านผู้อ่านวารสาร อย. Report  
 ทกุท่านครบั ฉบับน้ี...ผมขอแสดงความ                                              
ยินดีกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ทัง้ 51 แห่ง ทีไ่ด้รบัรางวลั อย.ควอลติี ้อวอร์ด   
ปี 2559 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลมากเป็นพิเศษ           
เพราะ อย. ได้เปิดโอกาสให้มีรางวัลสำาหรับ                                     
สถานประกอบการทีผ่ลติมากกว่าหนึง่ผลติภณัฑ์    
ทำาให้มีผู้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 4 แห่ง สร้างความ 
ภาคภูมิใจกันอย่างถ้วนหน้า มีเสียงสะท้อน
กลับมาว่า อย. จัดเต็มจริง ๆ กับการมอบ
รางวัลอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นรางวัลคุณภาพ ผมขอให้รักษาความดีนี้ไว้ 
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไปด้วยครับ 

 เรื่องดีน่าอ่านที่เหมาะกับอากาศร้อน ๆ แบบนี้ เรื่องของอาหารการกิน

เป็นสิ่งที่พึงระมัดระวัง “หน่อไม้ปี ๊บ กินให้อร่อย ปลอดภัย” กับ 4 วิธีง่าย ๆ  

ในแบบ infographic และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ กินเป็น ใช้เป็น “ตรวจสอบ

โฆษณากาแฟอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง” อ้างว่าลดความอ้วน อ้างว่าเพิ่ม

สมรรถภาพทางเพศ และยังอ้างว่าเพิ่มความงามอีกด้วย จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ 

มีกาแฟเช่นนี้ในโลกด้วยหรือ? ท้ิงท้ายไว้ให้คิด นอกจากนี้ ยังมีการซ้ือยาทาง

อินเตอร์เน็ต เสี่ยงกับยาปลอม ชีวิตอยู่ยากขึ้นทุกวัน ต้องรู ้เท่าทันข่าวสาร          

นะครับ 
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เผยโฉม 51  สถ�นประกอบก�รดีเด่น                  
คว้ารางวัล “อย. ควอลิต้ี อวอร์ด” ประจำาปี 2559 

สำา
“ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทุกแห่ง ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านรักษาความดี                                                                                       

โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมที่ได้รับความไว้วางใจจาก อย.”
 นักงานคณะกรรมการอาหารและยา      
             หรือ อย. ได้จัดทำาโครงการส่งเสริม   
จรยิธรรมสถานประกอบการผลติผลติภัณฑ์สขุภาพ 
มาตั้งแต่ปี 2552 และดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง                   
สู่ปีที่ 8 แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต สถานที่ผลิตให้เป็นไป                 
ตามมาตรฐาน ปลอดภัย และผลติสนิค้ามคีณุภาพ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบการที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาสถานประกอบการท่ีได้รับรางวัล ดังนี้  
มีการผลติผลติภณัฑ์สขุภาพเพือ่จำาหน่ายในประเทศ                        

ท่ีได้คุณภาพ หากเป็นผู ้ประกอบการผลิตเพ่ือ
ส่งออกต้องมีการจำาหน่ายในประเทศด้วย โดย
มีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี                       
มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด                       
มีการนำาเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุม
การผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ 
ท่ีสำาคัญไม่เคยถูกดำาเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูก
ตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลงัเป็นเวลา 
2 ปี (นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองต่อ
ผูบ้รโิภค (Customer Relations) และประกอบการ    
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คุณสมบัติต่าง ๆ    
เหล่านี้ มิใช่เรื่องง่ายที่คณะกรรมการพิจารณา

หลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้   
อวอร ์ด ป ี  2559 จะต ้องพิจารณาคัดเลือก    
สถานประกอบการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และ
เป็นธรรม สมกับเป็นรางวัลด้านคุณภาพ  
 และแล้ว...ก็ถึงเวลาที่จะได้เผยโฉม 
สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น เม่ือวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมานี้ อย. ได้จัดพิธีมอบ
รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด โดยเรียนเชิญ ศ.คลินิก 
เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี  
มอบรางวัล พื้นที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม                                                    
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

กินหน่อไม้ปี๊บให้อร่อย ปลอดภัย
วิธีง่าย ๆ4

 “หน่อไม้ปี ๊บ” เมนูยอดนิยมที่ใช้เป็นผักจิ้มนำ้าพริกต่าง ๆ แต่รู ้หรือไม่ หากเลือกกินแบบไม่ระมัดระวังอาจได้รับ                                                                                                                                          

เชื้อคลอสตริเดียมโบทูลินัม ซึ่งก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ตั้งแต่ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย ปาก คอ  ลิ้นแห้ง 

ม่านตาขยาย หรือหดเล็กลงเมื่อถูกไฟส่อง ตามองเห็นภาพซ้อน กลืนลำาบาก หายใจขัด ตาพร่ามัว เป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ระบบการหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้น ก่อนซื้อกินควรดูให้ดี มี 4 วิธีง่าย ๆ  กินหน่อไม้ปี๊บให้อร่อย ปลอดภัย

หน่อไม้ปี๊บ กินให้อร่อย ปลอดภัยหน่อไม้ปี๊บ กินให้อร่อย ปลอดภัย

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่ “สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์”
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ม

เปิดตัว 
Oryor Smart Application Version 3

 แต่เดี๋ยวก่อน...ผู้อ่านหลายคนอาจจะสงสัย ว่าแอปฯ มีอะไรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเวอร์ช่ัน 2 หรือเปล่า ซ่ึงแน่นอนอยู่แล้ว ภายใน
เวอร์ชั่น 3 นี้ Oryor Smart Application มีสิ่งน่าสนใจใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา อันได้แก่       
 1. แอปพลเิคชนันีร้องรบักบัระบบปฏบิตักิาร  Windows Phone ซึง่ถอืเป็นการปลดลอ็คให้แอปพลเิคชัน่นีส้ามารถรองรบัได้ทกุระบบปฏิบตักิารแล้ว 
 2. สามารถตรวจสอบเลขทะเบยีนยา ในเมนตูรวจเลขทีผ่ลติภณัฑ์สขุภาพ เพือ่ให้ผูใ้ช้ตรวจสอบเลขทะเบยีนยาบนฉลากยาว่าเป็นของจรงิทีผ่่าน
การตรวจสอบจาก อย. หรือไม่            
 3. สามารถดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ในสถานีข่าว อย. ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ปลอดภัยไร้สารอันตรายแล้วหรือไม่    
            4. ทางแอปฯ ได้เพิ่มเกมข้ึนมาอีก 2 เกม จากเดิมที่มี 4 เกม แต่ตอนนี้มีมากถึง 6 เกมแล้ว ซึ่งเกมที่เพิ่มขึ้นมาคือ                          

 าถึง Version 3 แล้วสำาหรับ Oryor Smart Application ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปได้ไม่นาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ภายใต้ธีม ปลดล็อคระบบ  
 ดแูลสขุภาพ 3 มติ ิถอืเป็นแอปพลเิคชนัทีม่กีระแสดไีม่มตีกเลย เพราะยงัมผีูส้นใจดาวน์โหลดจนยอดไปถงึ 224,000 กว่าดาวน์โหลดแล้ว กลายเป็น  
แอปฯ ยอดฮิตสำาหรับคนรักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ไปซะแล้ว ซึ่งภายในเวอร์ชั่นนี้ยังคงมี 9 เมนูที่แฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกเช่นเคย อันได้แก่

1.  Smart Tips รวบรวมเกรด็ข้อมลู แนะนำาการเลอืกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
 อย่างปลอดภัย  
2.  สถานีข่าว อย. อัพเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจทุกวัน  
3.  Library ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารที่น่าสนใจจาก อย.  
4.  ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ช่วยเช็คว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท้ังเครื่องสำาอาง  
 อาหาร วัตถุอันตรายนั้นได้รับการจดแจ้งกับ อย. อย่างถูกต้องหรือไม่

5.  Media Center แหล่งรวบรวมแอนเิมชันและเพลง ทีส่นกุสนานและแฝงไปด้วยความรู้ 
6.  ร้องเรยีน สำาหรบัแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน เมือ่พบปัญหาจากการบรโิภคผลติภณัฑ์ 
 สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว  
7.  ศูนย์ดูแลสุขภาพ สำาหรับตรวจนำ้าหนักร่างกาย บันทึกการกิน เพื่อดูแลร่างกาย      
 ให้เหมาะสม  
8.  Game Land ศูนย์รวมเกมสนุก ๆ จาก อย. สะสมคะแนนและรางวัลแข่งกับ                   
 เพื่อน ๆ  
9.  ค้นหาร้านยา สำาหรบัค้นหาร้านขายยาทีอ่ยูใ่กล้กบัผูใ้ช้มากทีส่ดุด้วยความรวดเรว็

เกม Oryor School และ Bok Bok Ban ซึ่งถือเป็นเกมใหม่ที่แฝงทั้งสาระและความสนุกไว้ด้วยกัน

 เป็นยงัไงกนับ้างกบั Oryor Smart Application เวอร์ชัน่ 3 แนะนำาว่าไม่ควรพลาดกนัเลยสำาหรบัแอปพลเิคชัน่ 
ดี ๆ แบบนี้ สำาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด สามารถเข้าไปโหลดกันได้แล้ววันนี้ใน App Store , Google Play และ 
Windows Store แอปฯ ฟรีแบบนี้ ไม่ควรพลาดนะจะบอกให้
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กินเป็น ใช้เป็น

ปั

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.

 จจุบันเรายังคงพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะโอ้อวดสรรพคุณ 

 เกินจริงอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กาแฟอ้างสรรพคุณ

ลดความอ้วน หรือผลิตภัณฑ์ยาที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค หรือผลิตภัณฑ์

เครือ่งสำาอางอ้างสรรพคณุใช้แล้วผวิขาวใส หรอืผลติภณัฑ์เคร่ืองมอืแพทย์ทีอ้่างสรรพคณุ   

ช่วยบำาบัดรักษาโรคต่าง ๆ ช่วยลดความอ้วนได้  ซึ่งการโฆษณาในลักษณะนี้ ทำาให้     

ผู้บริโภคหลงเช่ือ ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้จนได้รับผลข้างเคียงและอันตรายอย่าง

คาดไม่ถึง ดังนั้น กินเป็น ใช้เป็น จึงนำาเรื่องการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

มาบอกกัน เพื่อผู้บริโภคจะได้รู้ทันโฆษณาหลอกลวง 

 เริ่มที่... “กาแฟ” ที่มักอวดอ้างสรรพคุณช่วยลดความอ้วนได้ ช่วยเสริม 

สรรถภาพทางเพศ หรอืช่วยเพิม่ความงาม ซึง่แท้ท่ีจรงิ... กาแฟจดัเป็น “อาหาร” ไม่ใช่ “ยา” 

ไม่มีสรรพคุณในการลดนำ้าหนักหรือรักษาโรคอ้วนได้ 

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 กาแฟทีอ่วดอ้างสรรพคุณดงักล่าว                       

มักพบการลักลอบใส ่ยาไซบูทรามีน

ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นยาที่ อย. ยกเลิก

ทะเบยีนตำารบัยา และไม่มีการจำาหน่ายแล้ว 

เนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในผู ้ป่วย

โรคหวัใจและหลอดเลอืด ผูป่้วยโรคหลอดเลอืด                                               

สมองตีบ โรคตับ โรคไต ผู้ที่มีโรคต้อหิน  

รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรด้วย             

โดยอาการข ้างเคียงจากการได ้รับยา

ดังกล่าวคอื ปากแห้ง ปวดศรีษะ นอนไม่หลบั                                    

ตอน...ตรวจสอบโฆษณากาแฟ      
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

กาแฟจัดเป็น “อาหาร” ไม่ใช่ “ยา” 
ไม่มีสรรพคุณในการลดน�้าหนัก

หรือรักษาโรค
กาแฟลดความอ้วน...

เชื่อได้จริงหรือ ?
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 เอกสารอ้างอิง :  หนังสือ “กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค” โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ท้องผูก ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว 

และในบางรายอาจถึงข้ันเสียชีวิต จึง

ไม่ควรหลงเชื่อคำาโฆษณา ซื้อมาบริโภค

จนอาจได้รับอันตราย มิหนำาซำ้า แทนที่ 

จะผอม กลับอ้วนกว่าเดิมเพราะส่วนผสม

ที่มี ท้ังครีมเทียมและนำ้าตาล ตัวการท่ี

ทำาให้อ้วน

ผลข้างเคียงของกาแฟที่ลักลอบใส่ไซบูทรามีน

 กาแฟทีอ้่างว่าช่วยเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ พบว่ามกีารปลอมปนยาแผนปัจจบัุน 

เช่น ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพ

ทางเพศ และต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากยาดังกล่าวอาจทำาให้เกิดอาการ

ปวดศรีษะ หน้าแดง มนึงง การมองเหน็ไม่ชดัเจนเหมอืนมหีมอกบาง ๆ มาบงั โดยเฉพาะ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่กินยาพวกไนเตรตอยู่ อาจส่งผลให้ความดันโลหิตตก 

จนถึงมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

 กาแฟที่โฆษณาว่ามีส่วนผสมสารสกัดที่มีสรรพคุณเพิ่มความงาม อาทิ ไฟเบอร์   

คอลลาเจน แอลคาร์นิทีน โครเมียม เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัย

ทางวิชาการยืนยันว่า กาแฟที่มีส่วนผสมสารสกัดเหล่านี้จะมีผลในการลดนำ้าหนัก หรือ

ทำาให้ผิวสวย หรือเพิ่มความงามได้แต่อย่างใด

 ก่อนซื้อ ก่อนบริโภคกาแฟ ควรพิจารณาฉลากให้ถ้วนถี่เสียก่อน โดยฉลากต้อง

แสดงข้อความภาษาไทยและระบุรายละเอียดสำาคัญ อาทิ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร 

  13 หลกัในกรอบเครือ่งหมาย อย. วนัเดอืนปีทีผ่ลติ 

  และวันเดือนปีที่หมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

หรือแบ่งบรรจุ นำ้าหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำาคัญ คำาแนะนำาในการเก็บรักษา เป็นต้น 

ที่สำาคัญ...อย่าหลงเชื่อคำาโฆษณาที่โอ้อวดสรรคุณเกินจริง เพราะ อย. ไม่ได้รับรอง

สรรพคณุตามทีก่ล่าวอ้างหรอืโฆษณา นอกเหนอืจากทีร่ะบบุนฉลาก ทัง้นี ้หากผู้บรโิภค              

พบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ 

สายด่วน อย. โทร.1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application

วิธีในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคกาแฟที่ถูกต้อง...เชื่อได้จริงจริง

กาแฟช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ...เชื่อได้จริงหรือ?

กาแฟช่วยเพิ่มความงาม...เชื่อได้จริงหรือ?

xx-x-xxxxx-x-xxxx
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

สวัสดีค่ะ  แฟนเก็บข่�วเป็นอย่�งไรกันบ้�งคะกับอ�ก�ศเปล่ียนแปลงในเดือนกุมภ�พันธ์ท่ีผ่�นม� มีทั้งหน�วจัด              
และก็กลับม�ร้อนจัดเช่นเดิม เก็บข่�วมีเคล็ดลับก�รดูแลสุขภ�พ ห่�งไกลโรคร้�ยม�ฝ�กค่ะ ด้วยก�รออกกำ�ลังก�ย    
อย่�งสมำ่�เสมอ  รับประท�นอ�ห�รให้ครบ 5 หมู่  ดื่มนำ้�และบริโภคผักผลไม้ให้เพียงพอ  รวมท้ังอยู่ในสภ�พแวดล้อมที่ดี   
ได้รับอ�ก�ศบริสุทธิ์  รับรองทุกท่�นมีสุขภ�พแข็งแรง  ไม่ต้องพึ่งย�แน่นอนค่ะ

ฉ

อย. ลุย ร่วมกับ ตำารวจ (DSI) , บก.ปคบ. และ สสจ.ชลบุรี  บุกจับร้านขายยา ครั้งใหญ่ 
ย่านพัทยา ลักลอบจำาหน่ายยาผิดกฎหมาย มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

 บับนี้ขอเริ่มต้นนำาข่าวการตรวจจับ    
      ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมา 
บอกเล่า 2 เรื่องค่ะ เรื่องแรก อย. ร่วมกับ                                        
กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) ตำารวจกองบังคบั                                                
การปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่วกบั                      
การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และ
สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชลบุร ีตรวจสอบ                                   
ร้านขายยา 7 แห่งย่านพัทยา ตรวจพบ                             
การจำาหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยา                               
ยาท่ีได้ยกเลิกทะเบียนตำารับยาแล้ว วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2                                
และประเภท 4 รวมท้ังยาเสพติดให้โทษ                          
ประเภท 3 งานนีไ้ด้มกีารแถลงข่าวในพืน้ท่ี                                
ซึง่มสีือ่มวลชนให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก                                     
ข่าวต่อมา อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. บุกจับ  
สถานที่ จำ าหน ่ ายผลิต ภัณฑ ์อาหาร ท่ี                                         
กระทำาผดิกฎหมายชือ่ “ร้าน sahaherbal”      
ย่านจรัลสนิทวงศ์ พบผลิตภัณฑ์อาหาร
อ้างสรรพคุณลดนำ้าหนัก ทำาให้ผิวขาวใส                                               
มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง โดยไม่มีฉลาก                                                 
ภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร ฉลาก                                          
แสดงรายละเอยีดไม่ครบถ้วน และแสดงชือ่ 

ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ระวังกันด้วย                                       
ผลท่ีได้อาจไม่คุม้เสยี นอกจากนี ้อย. ยงัได้                                 
ออกมาเตือนเกีย่วกบั “แผ่นหยกให้ความร้อน”                                        
ในแผ่นรองนั่งหรือนอน หมอน เตียงนอน 
ท่ีมกีารโฆษณาผ่านทางสือ่ออนไลน์ อย่าได้                                                
หลงเช่ือ เนือ่งจากผลติภณัฑ์ดังกล่าวเป็นการ                                                        
ให้ความร้อน อาจเกิดอันตรายร้ายแรง
จากผลของความร้อนหรอืการรัว่ของกระแส     
ไฟฟ้าโดยคาดไม่ถงึได้ ขอให้ผูท้ีม่โีรคประจำาตวั                                
ระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้ง อย. ยังได้           
ชีแ้จงกรณแีป้งฝุ่นโรยตัวว่าทลัค์หรือทลัคมั
ในแป้งฝุ่นยังไม่มีผลการศึกษาท่ียืนยันได้ 
ชดัเจนว่าก่อให้เกดิมะเรง็ ส่วนการปนเป้ือน
ของแร่ใยหิน (Asbestos) ซ่ึงเป็นสาร
ก่อมะเร็งในทัลค์นั้น ยังไม่พบการปนเปื้อน
แต่อย่างใดเช่นกัน แนะการใช้ ไม่ควรโรย
แป้งจนฟุ้งกระจาย และคุณผู้หญิงไม่ควร
โรยแป้งบรเิวณจดุซ่อนเร้นเด็ดขาด

 ปิดท้ายกับกิจกรรมดี ๆ ของ อย. 
ที่มีการแถลงผลสำาเร็จของการจัดกิจกรรม 

ในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ 
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการดูสัญลักษณ์
ต่าง ๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
จะให้ความสำาคัญในการอ่านฉลากก่อน
ซื้อทุกครั้ง พร้อมกับเมื่อเร็ว ๆ นี้ อย. 

มีการเปิดตัว Oryor Smart Application 
Version 3 สามารถโหลดผ่านในทกุระบบ
ปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ           
อย. ยังมีโครงการดี ๆ จาก อย. สู่ผู้บริโภค                     
อกีจะเกบ็มาเล่าให้ทราบใน ฉบบัต่อ ๆ ไป

“อะมะฉลาดใช้ อะโก่ฉลาดซ้ือ” ที่มีการ
รณรงค์ให้ความรู ้แรงงานชาวเมียนมา

ติดตามอ่านรายละเอียดข่าว                                         
เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ อย.         
(www.fda.moph.go.th) 

อย. ย่อมาจาก                 
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

“แป้งฝุ่นโรยตัว” อันตรายจริงหรือ ?
 เป็นกระแสที่ม�แรงในช่วงนี้ที่มีข ่�วก�รฟ้องร้องบริษัทชื่อดังใน
ประเทศสหรัฐอเมริก� จ�กก�รที่มีผู้เสียชีวิตจ�กมะเร็งรังไข่เข้�ร้องเรียน 
โดยอ้�งว่�เกิดจ�กก�รใช้แป้งฝุ่นโรยตัวต่อเนื่องน�น 35 ปี เนื่องจ�กบริษัท
ไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับอันตร�ยท่ีส�ม�รถเกิดข้ึนจ�กส่วนผสม
ของทัลค์  ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มกังวลในเรื่องของก�รใช้ผลิตภัณฑ์ วันนี้เร�จึง
จะม�ทำ�คว�มรู้จักกับ “แป้งฝุ่นโรยตัว” และวิธีใช้ที่ถูกต้องกันค่ะ

 สวัสดีค่ะ ดิฉันเห็นข่าวเร่ืองการ 

   ใช้แป้งฝุน่แล้วทำาให้เกดิโรคมะเรง็  

รังไข่ อยากทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ 

และมีวิธีใช้แป้งฝุ่นทาตัวที่ถูกต้องไหมค่ะ   

ตอนนี้ไม่กล้าใช้เลยกลัวมาก รบกวน

ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 “แป้งฝุ ่นโรยตัว” ที่เราใช้งาน 

 กันอยู่ในปัจจุบันมีส่วนผสมหลัก

ต้องไม่มีการปนเปื้อนของแร่ใยหิน ทัลค์  

เป็นสารทีถ่กูนำามาใช้ในการผลติเครือ่งสำาอาง      

เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว และกรณีของ          

การก่อให้เกิดมะเร็งรังไข่เมื่อใช้แป้ง ที่

จุดซ่อนเร้นของสตรีนั้น ขณะนี้ยังไม่มีผล

การศึกษาใด ๆ ที่สามารถสรุปได้ชัดเจน 

ว่าทัลค์ จะเป็นสารก่อมะเร็งจริงหรือไม่ 

ประเทศต่าง ๆ จึงยังคงอนุญาตให้ใช้ทัลค์     

ในเครื่องสำาอางได้ อย่างไรก็ตาม ทัลค์   

จัดเป็นสารอนินทรีย์ จึงไม่ถูกย่อยสลาย

ตามธรรมชาติ ดังนั้น ถ้าโรยแป้งฝุ ่นใน

ปริมาณมาก ผงแป้งจะลอยฟุ้งกระจาย

ในอากาศ หากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน  

จะเกิดการสะสมเป็นก้อนในปอดทำาให้เกดิ

โรคทางเดินหายใจได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการ

โรยแป้งไปที่ตัวโดยตรง แต่ควรเทใส่มือ

ในปริมาณน้อย ๆ และลูบไล้ที่มือก่อนทา                                           

บาง ๆ บนตัว ส่วนสตรีไม่ควรโรยแป้ง                                          

บรเิวณจดุซ่อนเร้น โดยกระทรวงสาธารณสขุ   

ได้ออกกฎหมายกำาหนดให้มีการแสดง

คำาเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ ่น

สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี ว่า “ระวัง

อย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก” 

และในขณะนี้ สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา อยู ่ระหว่างการพิจารณา

ให้ผู ้ประกอบธุรกิจมีการเพิ่มคำาเตือน

บนฉลากเพื่อเป็นข้อพึงระวังแก่ผู้บริโภค

ในการใช ้ผลิตภัณฑ ์ ให ้มากขึ้น เช ่น 

ระวังอย่าให้แป้งฝุ่นเข้าจมูก และปาก

และสตรไีม่ควรโรยแป้งฝุน่บรเิวณจดุซ่อนเร้น 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดและ

หลีกเลี่ยงการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์

จากการใช้งานแป้งฝุ่นโรยตัว                                 

 

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน

มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส า ม า ร ถ ส ่ ง จ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เ ร า ที่

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา         

ศกัยภาพผูบ้รโิภค สำานกังานคณะกรรมการ      

อาหารและยา เลขที ่88/24 ถนนตวิานนท์ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่   

ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

ภาพจาก : www.onlyballapowder.com

คือ ทัลค์หรือทัลคัม (Talc หรอื Talcum 

powder) พบในแร่ธรรมชาต ิ แบ่งออกเป็น 

2 เกรด ได้แก่ เกรดท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 

และเกรดทีใ่ช้ในยา อาหารและเครือ่งสำาอาง 

ซึง่ทลัค์ทีใ่ช้ต้องเป็นทลัค์ทีม่คีวามบรสิทุธิส์งู

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรชำานาญการ สำานักยา อย.

ปั

“

”
 จจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น หลายส่ิงหลายอย่างดูจะง่ายและสะดวก 
 มากขึ้น แม้กระท่ังการซื้อ “ยา” ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
แต่จะรู้หรือไม่ว่าการซื้อยาผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็น 
การเสี่ยงอันตรายอย่างมากต่อผลท่ีจะเกิดกับสุขภาพร่างกาย และอาจส่งผลเลวร้าย 
ถึงชีวิตได้

 ด้วยการขายยาทางอินเตอร์เน็ต กำาลงัเป็นปัญหาทีห่ลายประเทศต้องเผชญิหน้า                                                                        
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เป็นท่ีมาของปัญหายาตกมาตรฐาน ยาเทียม ยาที่แสดงฉลากยา       
อันเป็นเท็จ ยาปลอม (Substandard, Spurious, Falsely Labelled, Falsified and                                                            
Counterfeit : SSFFC) และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากผู้ที่ซื้อยาผ่านทางอินเตอร์เน็ต                   
ก็มักจะสืบเสาะหาผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้ยาก เนื่องจากการขายยาทางอินเตอร์เน็ต  
ผู้ทำาการขายยา มักมีการหลบเลี่ยงการจับกุม หลีกเลี่ยงการถูกปิดเว็บไซต์ ด้วยการ
ตั้งสำานักงาน หรือจดตั้งเว็บไซต์ ณ ต่างประเทศ การจะดำาเนินการทางกฎหมาย
ก็จะยิ่งมีความลำาบากมากยิ่งขึ้นไปอีก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องเป็นการ

ซื้อย�ท�งอินเตอร์เน็ต...        
เสี่ยงอันตราย และระวังจะได้     
“ยาปลอม”

ประสานความร่วมมอืกนัระหว่างประเทศ 

 การขายยาทางอินเตอร์เน็ตจึง
เป็นหนึ่งในประเด็นที่องค์การอนามัยโลก         
(World Health Organization : WHO) 

และการประชมุความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC) ให้ความสำาคัญ

“ยาที่ซื้อมาจากอินเตอร์เน็ต” มีความเส่ียงสูงมาก                                                            
ที่จะได้รับยาปลอม ยาเสื่อมคุณภาพ ยาหมดอายุ               

ยาที่แสดงฉลากอันเป็นเท็จ ยาที่ตกมาตรฐาน                                                         
ยาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพ                                

และความปลอดภัย (ยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยา)

ภาพจาก http://blog.storeya.com/wp-content/uploads/2014/02/eCommerce-Store.jpg
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และจดัอยูใ่นกลุม่ของการจดัการกบัปัญหา                                
ยาตกมาตรฐาน ยาเทยีม ยาท่ีแสดงฉลากยา                                    
อันเป็นเท็จ ยาปลอม (Substandard,                       
Spurious, Falsely Labelled, Falsified                                    
and  Counterfeit : SSFFC) โดยมแีผนงาน 
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก
ในการจัดการกับปัญหานี้อย ่างจริงจัง    
มุ่งให้ความรู้กับผู้บริโภค การผสานความ
ร่วมมือเพื่อแจ้งเตือนภัย การปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดถึง
การบังคับใช้กฎหมาย นำาผู ้กระทำาผิด
มาลงโทษ

 การซือ้ยาผ่านทางอินเตอร์เน็ตน้ัน                                            
เป็นเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งอย่างมากต่ออันตราย                                         
ที่จะเกิดกับผู้ใช้ยา ด้วยเหตุเพราะ “ยา” 
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีมีความแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีความจำาเป็นจะต้อง
รับคำาแนะนำาที่ถูกต้อง เหมาะสม เกี่ยวกับ
ยาจากผู ้ที่ มีความรู ้ความเข้าใจด้านยา
เป็นอย่างดี คือ แพทย์ หรือ เภสัชกร 

ในการช่วยเลือกสรรยาที่เหมาะสมในการ
ดูแลโรคหรืออาการเบื้องต้น ทั้งนี้ตาม 
พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม จึงมีบทบัญญัติในการควบคุมที่
เข้มงวด โดยบัญญัติให้การขายยา ต้อง
กระทำา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
เท่านั้น  และต้องมีผู ้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ       
คือ “เภสัชกร” เป็นผู้ควบคุมการส่งมอบ 
และควบคุมการขายยาให ้เป ็นไปโดย
เหมาะสม

 กลุม่ยาทีม่กัพบการลกัลอบขายยา              
ทางอินเตอร์เนต็ คอื “กลุม่ยาอนัตราย” และ                                                    
“กลุม่ยาควบคมุพเิศษ” ซึง่ “ยาอนัตราย”                          
เป็นกลุ่มยาส่วนใหญ่ที่พบในร้านขายยา                             
แผนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะ  
ยาแก้ปวดต่าง ๆ ยาที่ใช้ในการรักษาโรค
เรื้อรังต่าง ๆ (เช่น เบาหวาน ความดัน      

โลหิตสูง เป ็นต้น) โดยมีเภสัชกรเป็น                                               
ผู้ควบคุมการจ่ายยา “ยาควบคุมพิเศษ”  
เป ็นกลุ ่มยาที่มีขายได ้ ในร ้านขายยา
แผนปัจจุบันเช่นกัน แต่จะต้องได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เสียก่อน โดย

จะต้องนำาใบส่ังแพทย์มาเพื่อขอซื้อยา 
จากร้านขายยาแผนปัจจุบันและเภสัชกร
เป็นผู้ควบคุมการจ่ายยา

 การซ้ือยาข้างต้นทางอินเตอร์เน็ต
จึงมีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ           
ได้รับยาที่ไม่สอดคล้องกับโรคหรือความ
เจ็บป่วยทีเ่ป็น การได้รบัยาผดิตวั การได้รบั                                                

ยาผดิขนาด การไม่ได้รบัคำาแนะนำาเก่ียวกับยา                  
ที่ถูกต้อง ทำาให้เกิดการใช้ยาที่ผิดพลาด         
จนอาจเกิดอันตรายได้

 

 นอกจากนี้สำาหรับ “ยาที่ซื้อมา
จากอินเตอร์เน็ต” ก็มีความเสี่ยงสูงมาก
ที่จะได ้รับยาปลอม ยาเสื่อมคุณภาพ
ยาหมดอายุ ยาที่แสดงฉลากอันเป็นเท็จ 
ยาท่ีตกมาตรฐานจากกระบวนการผลิต   
ยาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย (ยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตำารับยา) เป็นต้น 

 ด้วยเหตุทัง้หมดข้างต้น การซือ้ขาย                                             
ยาทางอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย   
ควรหลีกเลี่ยงเพราะความเสียหายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นไม่อาจที่จะได้รับการชดเชยและ
ยากที่จะหาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้

 คุ ้มแล้วหรือ?... ที่จะเอาชีวิต
ของเรา หรือคนที่เรารักไปเสี่ยงกับยา
ที่ซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ภาพจาก http://blog.storeya.com/wp-content/uploads/2014/02/eCommerce-Store.jpg

ภาพจาก http://topnews.in/health/files/
 Cuddle-Hormone_0.jpg
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 7  ฉบับที่ 78  ประจำ�เดือนมีน�คม 2559

ค

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/30703-รสชาติอาหาร%20ตัวการก่อโรค.html

เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด... อร่อย! ก่อโรค

ปรุงรสชาติอาหารแต่พอดี ไม่เปรี้ยวมาก ไม่หวานมาก 
ไม่เค็มมาก และไม่เผ็ดมาก เพียงแค่นี้ความอร่อย

ก็เกิดขึ้นได้ แถมไม่ท�าลายสุขภาพ 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 วามอร่อยของอาหารเกิดจากการ 

 ปรุงแต่งรสชาติอาหารให้ถูกปาก

ผู้รับประทาน ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม และ

เผ็ด ซึ่งรสชาติอาหารที่จัดจ้านเหล่านี้

หากรับประทานเป็นประจำาอาจส่งผลร้าย

ต่อสุขภาพได้...

รสเปรี้ยว
 รสเปรี้ยวมีสรรพคุณในการหยุด

และระงับการหลั่งเหงื่อ ระงับการปล่อย

สารคัดหลั่งต่าง ๆ การหยุดเลือด แต่หาก

บริโภคอาหารรสเปรี้ยวมากเกินไปก็อาจ

ส่งผลต่อสุขภาพได้ อาทิ โรคท้องร่วง 

เพราะการบริโภคอาหารรสเปรี้ยวมาก

เกินไปจะทำาให้ร้อนใน ระบบนำ้าเหลืองใน

ร่างกายมีปัญหา โรคกระดูกผุ รสเปรี้ยว

จากนำา้ส้มสายชจูะส่งผลต่อภาวะกระดกูได้ 

รสหว�น
 รสหวานมสีรรพคณุ บำารงุเสรมิสร้าง 

ลดการปวดเกรง็ของกล้ามเน้ือ ลดอาการปวด                                  

และรสหวานที่ ได ้จากอาหารจำาพวก

คาร ์โบไฮเดรตจะส่งผลให ้รู ้สึกสดชื่น 

กระปรี้กระเปร่าอย่างรวดเร็ว แต่หาก

ปล่อยให้ระดับนำ้าตาลในเลือดสูงหรือ

ตำา่กว่าปกติ อาจทำาให้เป็นความดันโลหติสงู                                   

เบาหวาน และมีอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 

และโรคไตได้ 

รสเค็ม
 โซเดียมเป็นส่วนประกอบสำาคัญ

ของเกลือ ทำาหน้าที่สำาคัญในการควบคุม

ความสมดุลของของเหลวในร ่างกาย   

ช ่วยควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่าง 

ของเลือด แต่การบริโภครสเค็มมากเกินไป                                            

จะทำาให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงกว่าปกติ                                             

จงึทำาให้รูส้กึร้อนใน กระหายนำา้ โดยเฉพาะ                                            

ในเดก็และทารกอาจทำาให้เกดิภาวะขาดนำา้ได้     

เพราะไตยงัไม่สามารถขบัถ่ายโซเดยีมส่วนเกนิ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าผู ้ใหญ่ และ

อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้

รสเผ็ด
 รสเผ็ดช่วยกระตุ้นการไหลเวียน

ของเลือด ช่วยให้การทำางานของปอด

และลำาไส้ใหญ่เป็นไปตามปกติ ช่วยขับลม       

ในกระเพาะอาหารและลำาไส้ แต่การบรโิภค                                            

รสเผด็มากเกนิไปกเ็ป็นอนัตรายต่อสขุภาพได้                                            

เช่น ทำาให้เกิดกรดในกระเพาะอาหาร 

ทำาให้เกิดสิวได้ง่าย เพราะความเผ็ดจะ

ทำาให้ต่อมไขมันท่ัวร่างกายทำางานหนัก

กว่าปกติ โรคไตที่เกิดจากการกินอาหารที่

มเีคร่ืองแกง เพราะในเคร่ืองแกงมส่ีวนผสม

ของเกลือ กะปิ ผงชูรส และอาจทำาให้อ้วน 

เพราะรสเผ็ดทำาให้มีความอยากกินอาหาร

มากขึ้น

 หากเราปรงุรสชาตอิาหารแต่พอดี  

ไม่เปรี้ยวมาก ไม่หวานมาก ไม่เค็มมาก

และไม่เผ็ดมาก เพียงแค่นี้ความอร่อย     

ก็ เ กิ ดขึ้ น ได ้  แถมไม่ทำ าลายสุ ขภาพ

ด้วยค่ะ
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เรื่องเล่าจากเครือข่าย       
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6)  

ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” เป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง อย. คณะทำางาน
ภาคประชาชน และเครือข่าย เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก
เลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม มีความรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ถกูต้อง กล่าวอ้างเกนิจรงิ ลดการกนิอาหารหวาน เพือ่ลดปัญหาภาวะอ้วน 
โรคภัยต่าง ๆ และตระหนักถึงอันตรายของสเตียรอยด์ที่มีการนำามาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง โดยกำาหนดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะทำางาน
ภาคประชาชนและเครอืข่ายคณะทำางาน  ในวนัที ่18 – 19 พฤษภาคม 2559 
พร้อมจัดเตรียมสื่อเผยแพร่ที่สนับสนุนการดำาเนินงานสำาหรับคณะทำางาน
ภาคประชาชนและเครือข่ายด้วย 

 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ขอเริ่มต้น
ด้วยการประมวลภาพการจัดกิจกรรม “แรงงาน AC (Asean Community)                     
สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” โดยใช้ชื่อกิจกรรมรณรงค์ว่า “อะมะฉลาดใช้  
อะโก่ฉลาดซื้อ” มุ่งเน้นไปยังผู้ใช้แรงงานต่างด้าว (ชาวเมียนมา) โดยมุ่งหวัง
ให้แรงงานเหล่าน้ี เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ส่งผลให้ชุมชนแรงงานต่างด้าว บริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคร้าย และไม่
เป็นภาระด้านการสาธารณสุขของประเทศ 

 หรบัโครงการ อย.น้อย ได้มกีารลงพืน้ทีอ่กี 1 ครัง้ ในการทำากจิกรรม   
 ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่น อปท.ร่วมกับโรงเรียน อย.น้อย 
เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดพังงา เริ่มจากการเดินรณรงค์             
ให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ที่ตลาดสดเทศบาลตำาบล
โคกกลอย อำาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อนำาไป
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารอีกด้วย และมาต่อกันที่กิจกรรมในโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์วิทยา อำาเภอทุ่งโพธิ์ จังหวัดพังงา โดยการจัดเวทีเสวนา “อย.น้อย กบั
ภาคเีครอืข่ายในชมุชนตำาบลโคกกลอย” โดยนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา 
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนทุง่โพธิ ์ นายกเทศมนตรตีำาบลโคกกลอย กำานนั-ผูใ้หญ่บ้าน 
พระสงฆ์ นักเรียน อย.น้อย และคุณครูวาสนา เจนการ ครูแกนนำา อย.น้อย 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ซึ่งยังเป็นตัวแทนคณะกรรมการครูแกนนำา อย.น้อย 
ของจังหวัดพังงาด้วย

 

 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงาน
ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำาหนดจัดกิจกรรม “เผยแพร่

สำา
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มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดูเล็กไป                                                   
ถนดัตา เมือ่คลาคลำา่ไปด้วยแขกผูม้เีกยีรตทิีม่าร่วมเป็น     
สักขีพยานและร่วมภาคภูมใิจกบัสถานประกอบการ   
ดีเด่นด้านคุณธรรมทั้ง 51 ราย ประกอบด้วย 
 ด้านอาหาร จำานวน 14 ราย ได้แก่      
1. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 2. บริษัท                                               
ควอลต้ีิ คอฟฟ่ี โปรดกัท์ส จำากดั 3. บรษิทั ชายน้อยฟูด้                                                   
จำากัด 4. บริษัท  เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) 
จำากดั 5. บริษัท เพรซเิดนท์ เบเกอรี ่จำากดั (มหาชน) 
6. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำากัด 7. บริษัท ยาคอบส์ 
ดาวเออร์ เอ็กเบร์ิกส์ ทเีอช จำากดั 8. บรษิทั ลำา่สงู        
(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)  9. บรษิทั วนัไทย
อตุสาหกรรมการอาหาร จำากดั 10. บรษิทั สกายไลน์          
เฮลท์แคร์ จำากดั 11. บรษัิท หยัน่ หว่อ หยุน่ จำากดั   
12. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเมนท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด 13. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น       
แดรีส์่ (ประเทศไทย) จำากดั 14.บรษิทั โอสถสภา จำากดั
 ด้านยา จำานวน 6 ราย ได้แก่บริษัท   
1. โปลิฟาร์ม จำากัด 2. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำากัด  
3. บริษัท ยูนีซัน จำากัด 4. บริษัท ยูเมด้า จำากัด  
5. บรษิทั สหแพทย์เภสัช จำากดั 6. บรษิทั อ้วยอนั      
โอสถ จำากัด
 ด้านเครือ่งสำาอาง จำานวน 8 ราย ได้แก่ 
1. บรษิทั การ์กวัร์ แลบ็ จำากดั 2. บรษิทั กฟิฟารนี 
สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำากัด 
3. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำากัด 4. บริษัท 

ปวีณ์มล จำากดั 5. บรษิทั แพน ราชเทว ีกรุป๊ จำากดั 
(มหาชน) 6. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ 
จำากัด 7. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรา- 
ทอรีส์ จำากัด 8. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)
 ด้านเครื่องมือแพทย์ จำานวน 4 ราย 
ได้แก่ 1. บริษัท โนวาเมดิค จำากัด 2. บริษัท 
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)    
3. บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำากัด 4. บริษัท     
โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำากัด
 ด้านวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอื 
ทางสาธารณสุข จำานวน 4 ราย ได้แก่ 1. บริษัท 
เชอร์วู ้ด เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 2. บริษัท   
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำากัด 3. บริษัท 
ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำากัด 4. บริษัท ไอ.พี. 
แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
 ด้านยาและเครือ่งสำาอาง จำานวน 2 ราย 
ได้แก่ 1. บริษัท ไทยนครพัฒนา จำากัด 2. มูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ 
 ด้านยาและวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืน                                         
หรือทางสาธารณสุข คือ องค์การเภสัชกรรม 

ด้านเครือ่งสำาอางและวตัถอุนัตรายทีใ่ช้            
ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข คือ บริษัท 
แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำากัด 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำานวน 11 
ราย ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกาน
เบเกอรี่ จังหวัดลำาพูน 2. กลุ่มแม่บ้านซับเจริญ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. TP FOOD (กลุ่มผลิตภัณฑ์

แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ) จังหวัดกำาแพงเพชร 
4. วิสาหกิจชุมชนแม ่แม ้นศรี  จังหวัดลพบุรี       
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากนำ้า  
โจ้โล้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 6. วสิาหกจิชมุชนแปรรปู   
อาหารบ้านห้วยเสอืเต้น จงัหวดัขอนแก่น 7. วสิาหกจิ 
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม จังหวัด
อุดรธานี 8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางหมู่ 2 
จังหวัดบุรีรัมย์ 9. วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอก
ร่องมาลี จังหวัดอุบลราชธานี 10. วิสาหกิจชุมชน
ไข่เค็ม อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11. วิสาหกิจ
ชมุชนธรรมาธปิไตยชมุชนนอกค่าย จงัหวดัปัตตานี 
หลังจากมอบรางวัลแล้ว ประธานในพิธีได้กล่าว
แสดงความยินดี และเยี่ยมชมทุกบูธเพื่อเป็นขวัญ
และกำาลังใจ 

 ท้ายน้ี ขอแสดงความยินดีกับสถาน
ประกอบการทุกแห่ง ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน
รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม 
จรยิธรรม สมทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจาก อย. เพือ่เป็น 
แบบอย่างทีด่ใีห้แก่ผูป้ระกอบการรายอืน่ต่อไป

 หลังจากที่ ได ้มีการรณรงค์กิจกรรม
ในโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย. ได้มีการจัดงาน         
แถลงข่าวผลสำาเร็จของการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อ     
วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาท       
นเรนทร อาคาร 1 ชั้น  1  ตึก อย. โดยมี        
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ เป็น
ประธาน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้แทน
จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู ้แทน  
จากสถานประกอบการผลิตอาหาร
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อย. ไทย - สปป. ลาว ตกลงความร่วมมือดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. พร้อมคณะผู้บรหิาร ให้การต้อนรบั Mr. Somthavy  Changvissommid Director - General 
of Food and Drug Department (FDD), Lao P.D.R. และคณะฯ เนือ่งในโอกาสมาเยอืน อย. ศกึษาดงูานด่านอาหารและยาไทย และลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เร่ือง ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนท้ังสองประเทศ ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559

อย. เปิดตัว “ ORYOR SMART APPLICATION VERSION 3 ”
 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัว “Oryor Smart Application Version 3” ปลดล๊อค
ระบบ ดูแลสุขภาพ 3 มิติ  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย.  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559



 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 78  ประจำ�เดือนมีน�คม 2559
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 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ความปลอดภัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน (Innovation in Thailand’s Health 
Products : A Step Forward towards Safety and Sustainable Development) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-10 
มนีาคม 2559  โดยในการนี ้นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. ได้มอบรางวลัแก่ผู้นำาเสนอผลงานทางวชิาการและกล่าวปิดการประชมุฯ 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559   

การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำาปี 2559

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ให้การต้อนรับ Mr. Jacques Morenas หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (PIC/S 
Assessment Team) และทีมงาน เพื่อตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตยา และข้อกฎหมาย พร้อมสังเกตการณ์มาตรฐาน
วิธีการตรวจของคณะผู้ตรวจประเมินจาก อย. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 

โครงการพฒันามาตรฐานการผลติยาในประเทศเพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัในระดบัสากล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


