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วัตถุประสงค์ อย. Report
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 วัสดีครับ อย. Report ฉบับส่งท้ำย 
     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และถือเป็น                                              
ฉบบัสดุท้ำยที ่อย. ได้จดัท�ำวำรสำร อย. Report    
เพือ่เผยแพร่ควำมรู ้ข่ำวสำร และกำรด�ำเนนิงำน  
ต่ำง ๆ ของ อย. กิจกรรมควำมเคลื่อนไหว 
ผลงำนเด่นเกี่ยวกับงำนคุ ้มครองผู ้บริโภค 
และเป็นสื่อกลำงให้แก่เครือข่ำยงำนคุ้มครอง
ผู ้บริโภคมำอย่ำงต่อเนื่องถึง 7 ปี ได้เวลำ
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่กันแล้ว ท่ำนจะได้พบกับ           
รูปโฉมที่ทันสมัย ทั้งรูปแบบสวยงำมและ        
เนื้อหำน่ำอ่ำนพร้อมทั้งขยำยกลุ ่มผู ้อ่ำนให้กว้ำงขึ้น ซ่ึงวำรสำรฉบับใหม่ของเรำ
มีชื่อว่ำ “Smart life by อย.” เตรียมพบฉบับปฐมฤกษ์ เริ่ม ตุลำคม 2559 นี้ 
ขอฝำกเนื้อฝำกตัวด้วยครับ...
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นี้ มีผู ้บริหำรระดับสูงเกษียณอำยุรำชกำร
หลำยท่ำน ประกอบด้วย ท่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ นพ.บุญชัย 
สมบูรณ์สุข นอกจำกนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้เชี่ยวชำญฯ ผู้อ�ำนวยกำร และเจ้ำหน้ำที่ 
รวมทั้งส้ิน 25 ท่ำน ในนำมของกองบรรณำธิกำร อย.Report ขอส่งควำมสุขและ          
ควำมปรำรถนำดีไปยังพี่ ๆ ทุกท่ำนที่เสียสละ ท�ำงำนด้วยควำมมำนะอดทน จวบจน
เกษียณอำยุรำชกำร จำกรุ่นสู่รุ่นที่ต้องสำนต่อ เก่ำไปใหม่มำท่ีต้องหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ 
งำนคุ้มครองผู้บริโภคยังคงต้องด�ำเนินต่อไป...
 เนือ้หำในเล่ม...เครือข่ำยทีดี่เป็นสิง่ส�ำคัญ “อย.จบัมอืกบั จฬุำฯ และ Thai PBS 
ร่วมกันเผยแพร่ควำมรู้ผลิตภัณฑ์สุขภำพผ่ำนสื่อ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค       
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น... “รู้หรือไม่ กำรใช้ยำปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกต้อง 
อำจส่งผลร้ำยกว่ำที่คุณคิด” “รู้ก่อนซื้อ เข้ำใจก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยที่ใช้  
ในบ้ำนเรือน” และอื่น ๆ ที่น่ำสนใจ ...แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ... 
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นั บเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ส�ำนักงำน  

 คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)                                        

ร่วมกับ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ

องค ์กำรกระจำยเสียงและแพร ่ภำพ

สำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้

ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพื่อ

กำรเผยแพร่ควำมรู้และรณรงค์ส่งเสริม

กำรคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้ำนผลิตภัณฑ์

สขุภำพผ่ำนทำงสถำนโีทรทศัน์ Thai PBS 

โดยทั้ง 3 หน่วยงำน จะร่วมกันรณรงค์

ส่งเสรมิ ผลกัดนั และประสำนควำมร่วมมอื

ในกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล

และแนวทำงกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ให้มีควำม

ปลอดภัยในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ                                           

รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข ้อมูลข ่ำวสำร

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ 

และส่งเสริมปลุกจิตส�ำนึกของผู้บริโภค

ให ้ตระหนักและรู ้ เท ่ำทันกำรบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภำพต่ำง ๆ อย่ำงปลอดภัย...  

ภารกิจที่ส�าคัญของ อย. คือ

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคด้ำนผลิตภณัฑ์สุขภำพ                 

เช่น อำหำร ยำ เครือ่งส�ำอำง เครือ่งมอืแพทย์ 

วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือน เป็นต้น โดย

ให้ควำมรู้และพัฒนำพฤติกรรมผู้บริโภค 
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สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภค

 บำงคนเข้ำใจผิดคิดว่ำ “ยาปฏิชีวนะ” ต้องกินทุกครั้งที่เจ็บคอ ควำมจริง
อำกำรเจ็บคอส่วนใหญ่เกิดจำกเชื้อไวรัสจำกโรคหวัดซึ่งหำยเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันของ
ร่ำงกำย แต่ยำปฏิชีวนะรักษำโรคที่เกิดจำก “เชื้อแบคทีเรีย” เท่ำน้ัน ไม่มีฤทธิ์ลด
อำกำรคออักเสบ คอแดง จำม น�้ำมูกไหล ที่เกิดจำกเชื้อไวรัสได้ ดังนั้น หำกใช้
ยำปฏิชีวนะอย่ำงไม่ถูกต้อง อำจส่งผลอันตรำยกว่ำที่คิดไว้



 

อย.ออนไลน์
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กลุ่มสำรสนเทศ 
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค
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แนะน�ำเมน ูค้นหำร้ำนยำ
ใน Oryor Smart Application Version 3

 มน ู“ค้นหาร้านยา” เป็นข้อมลูร้ำนยำคณุภำพ  
 ที่มำจำกโครงกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ
ร้ำนยำ เป็นโครงกำรที่ถือก�ำเนิดจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ร่วมกบัสภำเภสชักรรม  
เพื่อพัฒนำและรับรองร้ำนยำภำยใต้ชื่อ “ร้านยา

ภำยในเมนูก็มีฟังก์ชัน “ค้นหาบริเวณนี้” แล้วเลือกใส่ Filter ด้ำนบน โดย
จะมีให้เลือกค้นหำในระยะไกลสุดถึง 4 กิโลเมตร สำมำรถเลือกประเภทร้ำน
ได้ ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนขำยยำคุณภำพ, ขย1, ขย2 และขย3 เป็นต้น เท่ำนั้นยัง
ไม่พอยงัสำมำรถแสดงจ�ำนวนรำยกำรทีจ่ะแสดงร้ำนยำได้อกีด้วย เพยีงเท่ำนี้  
ท่ำนก็จะทรำบพิกัดร้ำนขำยยำร้ำนอื่นบริเวณใกล้บ้ำนท่ำนแล้ว 
  นอกจำกน้ี ใครที่คิดว่ำยังไม่สะดวกในกำรค้นหำร้ำนขำยยำ 
ไม่สำมำรถค้นหำได้ตำม GPS ทีแ่สดง ภำยในเมนยูงัสำมำรถคลกิไปทีร้่ำนยำ    
ที่ท่ำนต้องกำรไป ข้อมูลรำยละเอียดที่ตั้งของร้ำนจะแสดงข้ึนมำให้ทันที 
ท่ำนก็จะสำมำรถเดินทำงไปตำมที่อยู่ได้อย่ำงรวดเร็ว กำรค้นหำร้ำนขำยยำ
มีวิธีให้เลือกค้นหำอย่ำงหลำกหลำย ใครชอบแบบไหน ก็สำมำรถเลือกได้
ตำมใจชอบและตำมควำมสะดวก

  เป็นประโยชน์มำกเลยส�ำหรับเมนูนี้ ท่ำนใดที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
หรือกะทันหันก็สำมำรถหำร้ำนขำยยำได้อย่ำงทันท่วงทีกับ Oryor Smart 
Application version 3 ส�ำหรับท่ำนใดที่ยังไม่ได้ดำวน์โหลด สำมำรถ
เข้ำไปโหลดกันได้แล้ววันน้ี ทั้ง 3 ระบบปฏิบัติกำร iOS, Andriod และ 
Windows Phone ไม่โหลดติดเครื่องไว้ เดี๋ยวจะหำว่ำ out ไม่รู้ด้วยนะ!

ฮาโหล หกโหล เจ็ดโหล เย้ยยยย...ไม่ใช่แล้ว กลับมาพบกันอีกแล้ว ส�าหรับฉบับนี้จะไม่พูดพร�่าท�าเพลง 
เพราะเมื่อตอนต้นได้พูดไปแล้ว ^_^ มาต่อกันเลยที่เมนู ค้นหาร้านยา ซึ่งเมนูนี้เรียกได้ว่ามีประโยชน์อย่างมาก
ส�าหรับผู้ที่เดินทางบ่อย แล้วมักเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ส�าหรับผู้ที่ ไม่ได้เดินทางบ่อยก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ เมนูนี้จะเป็น
อย่างไร ไปดูกัน

คุณภาพ” ส่งเสริมให้ร้ำนยำมีกำรพัฒนำภำยใต้วิธีปฏิบัติที่ดีทำงเภสัชกรรม 
(Good Pharmacy Practice : GPP) ซึง่เป็นหลกักำรทีย่อมรบัในระดบัสำกล       
ด้วยเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะให้ผู้บริโภคได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ          
ปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ร้ำนยำให้เป็นสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพ ด้วยบริกำรที่           
เป็นวิชำชีพ มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสุขภำพของชุมชน ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ 
“ร้ำนยำคุณภำพ  ควำมปลอดภัยด้ำนยำที่คุณสัมผัสได้” และร้ำนขำยยำ
ประเภท ขย1 ทีมี่อยูท่ัว่ประเทศ แต่ข้อมลูร้ำนขำยยำประเภท ขย2 และ ขย3 
จะมีข้อมูลเฉพำะในส่วนกรุงเทพฯ เท่ำนั้น โดยภำยในเมนูค้นหำร้ำนยำ จะ
สำมำรถค้นหำร้ำนขำยยำด้วยระบบ GPS ได้ท่ัวประเทศ ท้ัง 77 จงัหวดั ไม่ว่ำ
จะภำคเหนือ กลำง อีสำน หรือใต้ ท่ำนก็สำมำรถระบุจังหวัดได้ทันที ถือว่ำ
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกส�ำหรับผู้ท่ีต้องเดินทำงบ่อย ๆ นอกจำกน้ี หำกท่ำน
เจ็บป่วยต้องกำรร้ำนขำยยำที่ใกล้ที่สุด แต่ร้ำนเก่ำเจ้ำประจ�ำดันไม่เปิดท�ำกำร 
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กินเป็น ใช้เป็น

ปั

รู้ก่อนซื้อ เข้าใจก่อนใช้ 
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

กลุ่มสื่อสำรองค์กร

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน อย.           
หรือเลขที่รับแจ้งข้อเท็จจริง และฉลากภาษาไทย 

ที่มีข้อความครบถ้วน 

 จจบุนัจะสงัเกตได้ว่ำ ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตรำยทีใ่ช้ในบ้ำนเรอืนมกีำรพฒันำรปูแบบ   
 และควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์จุดกันยุง ผลิตภัณฑ์
ฉีดพ่นก�ำจัดยุง แมลงสำบ ผลิตภัณฑ์ทำไล่ยุง ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำน ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ 
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคท่ีพื้นผิวต่ำง ๆ เพื่อควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู ้บริโภคที่มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน แต่ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้  
มีส่วนประกอบของสำรเคมี กำรน�ำมำใช้จึงต้องมีควำมระมัดระวัง

รู้จักผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข
 ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตรำยทีใ่ช้ในบ้ำนเรอืนหรอืทำงสำธำรณสขุ อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบั  
ดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยแบ่งวัตถุอันตรำยท่ีใช้ในทำง
สำธำรณสุขออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�าจัดแมลงและสัตว์แทะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
จดุกนัยงุ ผลติภณัฑ์ฉดีพ่นก�ำจดัยงุ แมลงสำบ ผลติภณัฑ์ทำไล่ยงุ ผลติภณัฑ์ก�ำจดัเหบ็หมดั 
ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดหนู ฯลฯ

กลุม่ที ่ 2 ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ล้ำงจำน ผลิตภณัฑ์ซักผ้ำ 
ผลิตภัณฑ์ล้ำงห้องน�้ำ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ฯลฯ 

กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคท่ีพ้ืนผิวต่ำง ๆ     
สเปรย์ฆ่ำเชื้อโรคในห้อง ฯลฯ

กลุ่มที่ 4 ผลิตภัณฑ์อุปโภคอ่ืน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลบค�ำผิด กำว ฯลฯ

 โดยผลิตภัณฑ์ต ่ำง ๆ เหล ่ำนี้ 
จะแสดงฉลำกสำรเคมีตำมระบบ GHS 
(Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of 
Chemicals) ซ่ึงเป็นระบบทีใ่ช้ในกำรสือ่สำร                                            
ควำมเป็นอนัตรำยของวตัถอุนัตรำย ได้อย่ำง                                  
มีประสิทธิภำพ โดยใช้กับวัตถุอันตรำย         
ทำงอุตสำหกรรม วัตถุอันตรำยทำง                        
กำรเกษตร และวัตถุอันตรำยที่ ใช ้ ใน             
บ้ำนเรือน หรือทำงสำธำรณสุข ผ่ำนรูป
สัญลักษณ ์  แสดงควำมเป ็นอันตรำย 
ค�ำสัญญำณ และข้อควำมแสดงควำม

วอส. xx/xxxx

เป็นอนัตรำย เช่น รปูเปลวไฟ รปูหวักะโหลก                                                        
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เอกสารอ้างอิง  :
 - หนังสือ กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค เรื่อง ใช้วัตถุอันตรำย ต้องปลอดภัยไว้ก่อน  โดย กองพัฒนำศักยภำพ 
   ผู้บริโภค ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
 - บทควำมเผยแพร่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย เรื่อง กำรเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือน  
   เข้ำถงึได้จำก http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/กำรเลือกซ้ือเลือกใช้วตัถอุนัตรำย.pdf

และกระดกูไขว้ รูปกัดกร่อน เป็นต้น เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ตระหนักถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น 
และปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำบนฉลำกอย่ำงเคร่งครัด

รู ้ก่อนซ้ือ                 
 4  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน อย. หรือเลขท่ีรับแจ้งข้อเท็จจริง 
และฉลำกภำษำไทยที่มีข้อควำมครบถ้วน เช่น วิธีใช้ กำรเก็บรักษำ ค�ำเตือน กำรแก้พิษ
เบื้องต้น ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำ เป็นต้น

 4 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีภำชนะบรรจุอยู่ในสภำพที่เรียบร้อย
เข้าใจก่อนใช้ 
 4  ควรอ่ำนค�ำแนะน�ำบนฉลำกหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์ให้เข้ำใจ และ
ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำอย่ำงเคร่งครัด
 4  ใช้ผลิตภัณฑ์เท่ำที่จ�ำเป็น
 4  ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ของกำรใช้ เช่น ไม่น�ำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยที่ใช้ใน
ทำงเกษตรมำใช้ก�ำจัดแมลงในบ้ำนเรือน
 7  ห้ำมน�ำผลิตภัณฑ์หลำยชนิดมำผสมกัน เพรำะอำจเกิดปฏิกิริยำทำงเคมี           
อำจเกิดกำรระเบิดได้ หรือมีควำมเป็นพิษมำกขึ้น หรืออำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
ประสิทธิภำพลง
 7  ห้ำมใช้ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงฉีดพ่นในบริเวณที่มีอำหำร เครื่องดื่มวำงอยู่

 7  ห้ำมทิ้งภำชนะที่ใช้หมดแล้ว
ลงในแม่น�้ำ คูคลอง แหล่งน�้ำสำธำรณะ 
และห้ำมเผำท�ำลำย ควรแยกทิ้งในที่ 
ทิ้งขยะให้เรียบร้อย
 4 ควรเกบ็ผลติภัณฑ์วตัถอัุนตรำย 
ไว้ในทีม่ดิชดิ ห่ำงจำกเด็ก อำหำร สตัว์เลีย้ง 
เปลวไฟและควำมร้อน

จะเห็นว่ำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย
ท่ีใช ้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข
มีควำมหลำกหลำย ซึ่งสำรแต่ละชนิด     
ก่อให้เกิดอันตรำยมำกน้อยแตกต่ำงกัน     
ดังนั้น กำรใช ้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย
จึงควรใช้ด้วยควำมระมัดระวัง ใช้เท่ำ
ที่จ�ำเป็น และใช้ให้ถูกวิธีตำมค�ำแนะน�ำ  
ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด เพื่อ
ควำมปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Idea ดี มีรางวัล

C คุณอรัญญำ บุญคง  ได้รับ...กระเป๋าผ้า สุดเก๋ ...

C คุณจิรภำ ครองระวะ  ได้รับ...เสื้อยืด สีสุดสวย....

C คณุเพญ็จนัทร์ เอกผำชยัสวสัดิ ์ ได้รบั...กระเป๋าผ้า สดุเก๋...

C คุณอัญชลี สร้อยเจริญ  ได้รับ...เสื้อยืด ลายสุดหล่อ...

C คุณภำวัต เขียนนุกูล  ได้รับ...เสื้อยืด ลายสุดหล่อ...

C คุณจรูญ พัดมิเทศ  ได้รับ...กล่องนาฬิกาใส่ดินสอ....

C คุณอำรีย์ พงศ์สันติสุข ได้รับ...กล่องนาฬิกาใส่ดินสอ...

C คุณเพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ  ได้รับ...เสื้อยืด สีสุดสวย...

C สภำผู้สูงอำยุประจ�ำจังหวัดตรัง  
 ได้รับ...กระเป๋าผ้า สุดเก๋....

กอง บก. อย. Report ขอบคุณทุกท่ำนที่ส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กอง บก.ฯ จะจัดส่งรำงวัลไปให้ตำมที่อยู่ของทุกท่ำน 
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 7  ฉบับที่ 84  ประจำ�เดือนกันย�ยน 2559

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ฉ

สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”  
ต้านโรค NCDs  เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ ทุกครั้ง

 สวัสดีค่ะ เก็บข่าวกลับมาเล่าข่าวที่น่าสนใจในแวดวงอาหารและยาในฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่านใดที่ท�างาน
ราชการคงจะต้องรีบปิดโครงการต่าง ๆ ท่ีวางไว้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ให้ทันส่งมอบงานกันนะคะ และเหลือเวลาอีกไม่กี่วันส�าหรับ   
ผู้เกษียณที่จะปฏิบัติหน้าที่ เก็บข่าวมีเคล็ดลับใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ด้วยวิธีง่าย ๆ ท�าได้ด้วยตนเอง สิ่งแรกคือ เอาใจใส่
ต่อสุขภาพ หากมีสัญญาณเตือน เช่น อาการปวดหัวเป็นประจ�า นอนไม่หลับ น�้าหนักเพิ่ม หรือลดผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ 
บริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย ลดเนื้อสัตว์ลง กินผักผลไม้และปลามากขึ้น ออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
อย่างสม�่าเสมอ ท�าจิตใจให้แจ่มใส ฝึกหายใจช้า ๆ ในที่อากาศดี หางานอดิเรกท�า เดินทางท่องเที่ยว สนใจสังคมบ้าง ไม่ยากเลย
อย่าลืมปฏิบัติตามนะคะ

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

อย. ย่อมาจาก                 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

 บับน้ี ยังมีกิจกรรมดี ๆ จำก อย. มำเล่ำสู่กันฟังค่ะ เมื่อปลำยเดือน ส.ค.59 มีกำร 

 แถลงข่ำวเปิดตวัสญัลกัษณ์โภชนำกำรเรยีบร้อยแล้ว คงมหีลำยท่ำนสงสยัว่ำ สญัลกัษณ์   

โภชนำกำรคืออะไร เฉลยให ้ทรำบค ่ะ สัญลักษณ์โภชนำกำร “ทางเลือกสุขภาพ” 

(Healthier Choice) ที่ให้ติดอยู ่บนฉลำกอำหำร เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีได้               

ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำแล้วว่ำมีปริมำณ น�้ำตำล ไขมัน และ เกลือ (โซเดียม) ที่เหมำะสม               

ซ่ึงประกำศใช้ในกลุม่อำหำรน�ำร่องแล้ว 3 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่อำหำรมือ้หลกั  2) กลุม่เครือ่งดืม่                                              

ได้แก่ น�ำ้ผกัและน�ำ้ผลไม้ น�ำ้อดัลมและน�ำ้หวำนกลิน่รสต่ำง ๆ น�ำ้นมถัว่เหลอืง น�ำ้ธญัพชื และ   

3) กลุ่มเครื่องปรุงรส ได้แก่ น�้ำปลำ และซีอิ้ว ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองสัญลักษณ์

โภชนำกำรแล้ว (ม.ค.-ส.ค.59) มีจ�ำนวน 2 กลุ่มอำหำร  57 ผลิตภัณฑ์ จำก 14 บริษัท ได้แก่ 

กลุ่มเครื่องดื่ม 55 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ อำจจะมีค�ำถำม

อีกว่ำ สัญลักษณ์โภชนำกำรมีประโยชน์อย่ำงไรต่อผู้บริโภค ขอตอบตรงนี้ค่ะว่ำ มีประโยชน์

หลำยด้ำนคือ ช่วยเพิ่มทำงเลือก และควำมสะดวกรวดเร็วให้กับผู้บริโภคในกำรตัดสินใจ  

เลือกซื้ออำหำรที่เหมำะสมต่อสุขภำพ ลดปัจจัยเสี่ยงในกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)     

เช่น  โรคอ้วน โรคเบำหวำน ควำมดนัโลหติสงู                  

ภำวะไตวำยเรือ้รงั เส้นเลอืดอดุตนั และหวัใจ 

ขำดเลือด ฯลฯ ท่ีส�ำคัญเมื่อมองภำพรวม                             

สำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประเทศในกำร       

รักษำพยำบำลผู ้ป ่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อีกด้วย เมื่อรู ้อย่ำงนี้แล้ว อย่ำลืมเลือกซื้อ                                         

ผลติภณัฑ์อำหำรท่ีมตีรำสญัลกัษณ์โภชนำกำร  

ได้ท่ี ร้ำนค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต หรอืแหล่งจ�ำหน่ำย    

อำหำรต่ำง ๆ ในท้องตลำด ท่องไว้นะคะ                                          

“ลด หวาน มัน เค็ม” มองหำสัญลักษณ์

โภชนำกำร “ทางเลือกสุขภาพ” ฉบับนี้           

เล่ำข่ำวอย่ำงละเอยีด เพือ่ต้องกำรเห็นทุกท่ำน  

มีสุขภำพดี ปรำศจำกโรคภัยค่ะ 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ไล่ยุงและแมลง ท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย. 

 หลาย ๆ  บ้านคงต้องเผชญิกบัปัญหาแมลงหลากหลายชนดิ  
รวมไปถึงยุงที่สร้างความร�าคาญให้กับคุณและครอบครัว วิธี
การก�าจัดหรือไล ่ยุงและแมลงที่นิยมมากที่ สุด คือการน�า
ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นก�าจัดหรือไล่ยุงและแมลงท่ีมีกล่ินหอมมาฉีด
พ่นภายในบ้าน วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า กลิ่นหอม ๆ ที่เราได้กลิ่น
กันนั้น เป็นอันตรายหรือไม่

“หอม” อันตราย !!!

เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น เพื่อควำมปลอดภัย

ของตัวคุณเองและบุคคลในครอบครัวค่ะ

 หำกท่ำนผู้อ่ำน มีข้อสงสัยเก่ียวกับ                          

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ สำมำรถส่งจดหมำย 

มำถำมเรำที ่กลุม่สือ่สารองค์กร กองพฒันา   

ศกัยภาพผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา เลขที ่88/24 ถนนตวิานนท์                               

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส่งอีเมล 

มาได้ที่ oryor.report@gmail.com 

พบกันใหม่ในฉบับหน้ำนะคะ สวสัดค่ีะ

วอส. xx/xxxxวอส. xx/xxxx วอส. xx/xxxx

วอส. xx/xxxx

 ปกติบ้านผมมีบ่อน�้าอยู ่ก็เลยมี

ยุงเยอะครับ ผมก็ใช้ยาฉีดไล่ยุงแบบใหม่

ที่มีกลิ่นหอมมาฉีดบ่อยมากครับ ผมก็ได้

สูดกลิ่นยาฉีดพวกนี้ทุกวัน เลยอยากจะ

ถามว่ายาฉีดที่มีกลิ่นหอมพวกนี้ เป็น

อันตรายกับคนเหมือนกับแบบที่มีกลิ่น

เหม็นไหมครับ 

 ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นก�ำจัดหรือไล่ยุง                   

และแมลง ประกอบด้วยสำรเคมีที่มีควำม

เป็นอันตรำยมำกหรือน้อยแตกต่ำงกัน

ตำมส่วนประกอบของสำรเคมีที่อยู ่ใน

ผลิตภัณฑ์นั้นค่ะ โดยในอดีต ผลิตภัณฑ์

เหล่ำน้ีมักจะมีกลิ่นฉุนจำกสำรเคมีที่อยู่ใน                   

ผลิตภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ

ปรับปรุงกลิ่นให้มีกลิ่นหอม จึงอำจท�ำให้          

ผู ้ ใช ้ผลิตภัณฑ์เกิดควำมคิดผิด ๆ ว ่ำ

ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นก�ำจัดหรือไล่ยุงและแมลง

ทีม่กีลิน่หอม ไม่เป็นอนัตรำย เมือ่เทยีบกบั                      

ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นฉุน สิ่ง ท่ีท�ำให ้เกิด

ควำมเข้ำใจผิดนี้ส่วนหน่ึงมำจำกรูปแบบ

ของกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ที่ก ่อให้เกิด

ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับควำม

ปลอดภัย นั่นก็คือ กำรแสดงท่ำทำงกำร

สูดดม พร้อมกับกล่ำวค�ำที่สื่อควำมหมำย

ท�ำให้ผู้ชมรู้สึกว่ำผลิตภัณฑ์หอมน่ำสูดดม    

หรือกำรแสดงข้อควำมที่สื่อให้เข้ำใจว่ำ                           

ผลติภณัฑ์ท�ำจำกสำรธรรมชำต ิแต่ควำมจรงิ       

แล้วเป็นเพียงสูตรที่เติมกลิ่นที่เป็นน�้ำมัน

หอมระเหย ท่ีสกดัจำกพืชธรรมชำติเท่ำนัน้ 

กลิ่นหอมเหล่ำนี้อำจจะจูงใจให้ผู้บริโภค

มกีำรสดูดมกลิน่มำกกว่ำปกต ิ โดยไม่ค�ำนงึ

ถึงควำมเป็นอนัตรำย และละเลยค�ำแนะน�ำ                                            

ท่ีแสดงอยูบ่นฉลำกจนอำจได้รบัอนัตรำยได้

เพรำะควำมจริงแล้วไม่ว่ำผลิตภณัฑ์เหล่ำนี้  

จะมีกล่ินหอมหรือ กล่ินฉุน ก็ล้วนเป็น

อันตรำยเหมือนกันทั้งสิ้น         

 ดังนั้น คุณควรจะระลึกไว้เสมอว่ำ       

ก�ำลังใช้วัตถุอันตรำย จึงควรศึกษำวิธีใช้     

และอ่านค�าเตือนบนฉลากให้เข้ำใจก่อน 

รวมทั้งต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก�ำจัดหรือ
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�ำนำญกำร ส�ำนักยำ อย.

ส�า

ส�าหรับการผลิตยา อย. ได้น�า                        
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลติ                                            

(Good Manu facturing Practice : GMP)              
มาใช้ในการควบคุมก�ากับการผลิตยา ตามมาตรฐาน                        

พีไอซีเอส (The Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme : PIC/S)

กว่าที ่“ยา” จะมาถึงมือเรา

 นกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) มุง่มัน่ก�ำกบั   

 ดูแล “ยำ” เพื่อให ้ผู ้บริ โภคได ้รับยำที่มีคุณภำพ 

มำตรฐำน และควำมปลอดภัย ตั้งแต่ กำรผลิตยำ กำรน�ำเข้ำยำ     

กำรขึ้นทะเบียนยำ กำรควบคุมกำรขำยยำ ตลอดถึงกำรติดตำม   

อำกำรไม่พึงประสงค์อันเกิดจำกกำรใช้ยำ กำรเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์

ในท้องตลำดทีผ่ดิกฎหมำย กำรให้ควำมรูแ้ก่ผูบ้รโิภคทีจ่ะมคีวำมรู้    

ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และ

ป้องปรำมกำรน�ำยำไปใช้อย่ำงผิดวัตถุประสงค์

ผู ้ที่ประสงค์

จะผลติ ขำย น�ำหรอื สัง่  

เข้ำมำในรำชอำณำจกัร             

ซึ่ ง ยำแผนป ั จจุบั น 

และยำแผนโบรำณ 

จะต้องได้รับอนุญำต
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส�ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดเสียก่อน นอกจำกนี้ส�ำหรับยาที่จะผลิตหรือ

น�าเข้า จะต้องผ่านการข้ึนทะเบียนต�ารับยา โดยในขั้นตอนนี้

จะมีกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียด รอบคอบ โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ถึงคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยของยำ ก่อนที่จะ

อนุญำตให้มีกำรผลิตหรือน�ำเข้ำได้ 

ภำพจำก http://bispharma.sk/wp-content/uploads/2014/03/pic013.jpg
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กรณีของกำรน�ำเข้ำ อย. ได้มีกำรก�ำกับตรวจสอบ        

ควำมถกูต้องของกำรน�ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ ซึง่กระจำยอยู่   

ตำมพืน้ทีต่่ำง ๆ ทีเ่ป็นทำงเข้ำ-ออกของสนิค้ำมำในประเทศไทย 

อำทิ ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือ รวมถึงด่ำนชำยแดนต่ำง ๆ แต่

ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำ “ยำท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ฯ” จะน�ำเข้ำได้

เฉพำะด่ำนที่ประกำศฯก�ำหนดเท่ำนั้น เพื่อกำรตรวจสอบ

อย่ำงเข้มงวด ก่อนที่จะถูกน�ำเข้ำมำในประเทศ

กำรควบคุมกำรขำยยำ ผู้ที่จะขำยยำจะต้องได้รับอนุญำต

เสียก่อน โดยจะต้องมีใบอนุญำตขำยยำ และด�ำเนินกำรตำม

หลกัวธิปีฏบิตัทิำงเภสชักรรมชมุชน (Good Pharmacy Practice : GPP)

มีเภสัชกรเป็นผู ้ควบคุมกำรขำยยำ และส่งมอบยำให้ผู ้ป่วย  

ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำด้ำนยำที่ถูกต้อง เหมำะสม ทั้งนี้ กำรไม่ปฏิบัติ

ตำม GPP จะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำได้ 

ส�ำหรับกำรผลิตยำ อย. ได้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ท่ีดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) 

มำใช้ในกำรควบคุมก�ำกับกำรผลิตยำ ตำมมำตรฐำนพีไอซีเอส                             

(The Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme : PIC/S)” หรอื “กรอบควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ    

ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนยำ” ซ่ึงเป็น

มำตรฐำนระดบัโลก เพือ่ให้ประชำชนได้รบัยำทีผ่ลติจำกโรงงำน  

ที่มีระบบคุณภำพมำตรฐำนท่ีดีในกำรผลิต กำรจัดเก็บ และ

กำรขนส่ง

อนึ่ง กำรบังคับนี้ ได ้มีผลแล ้ว

กับร้ำนขำยยำที่เปิดใหม่ ภำยใต้

กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและ

กำรออก ใบอนุญำตขำยยำ

แผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่ 

25 มิถุนำยน 2557 เป็นต้นไป)   

และจะบังคับกับร ้ำนขำยยำ

ที่ ไ ด ้ รั บ อ นุ ญ ำ ต ก ่ อ น วั น ที่    

กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช ้ 

เป็นล�ำดับขั้น จนเสร็จสิ้นทั้งหมดภำยในปี พ.ศ. 2565 

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ และกองบังคับกำร
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร 

ก ร ะ ท� ำ ค ว ำ ม ผิ ด 

เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 

ตลอดถึ งภำคส ่วน

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ผสำนก�ำลังในกำร

ร่วมกันก�ำกับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ ณ สถำนที่ต่ำง ๆ ให้มีกำร

ปฏิบัติที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ปรำบปรำมผู้ที่กระท�ำผิด ตลอดถึง

กำรเฝ้ำระวังป้องปรำมกำรน�ำยำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสม

 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าผู้บริโภคจะได้รับ 

“ยา” ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้ยา

ภำพจำก www.interacademy.ac.th

ภำพจำก http://bispharma.sk/wp-content/uploads/2014/03/pic013.jpg
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ใ

ที่มำ : http://www.thaihealth.or.th/Content/32011-6%20วิธี %20ฟื้นฟู %20‘ตับ’%20.html

พัก “ตับ” ฟื้นฟู “ตบั”

 นช่วงเข้ำพรรษำของทุกปี เรำมักจะ 

 ได้ยินโฆษณำรณรงค์ งดดื่มเหล้ำช่วง

เข้ำพรรษำ เพื่อพัก “ตับ” เพรำะอะไร ??? 

ไปดูกัน…

 “ตับ” เป ็นอวัยวะที่ส�ำคัญ 

โดยท�ำหน้ำที่ก�ำจัดสำรพิษและของเสีย                                            

ออกจำกร่ำงกำย รวมทัง้เป็นแหล่งสงัเครำะห์                        

พลังงำนต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย เช่น 

โปรตีน น�้ำตำล และสร้ำงน�้ำดีที่ใช้ย่อย

ไขมัน แต่ถ้ำเรำน�ำสำรพิษอย่ำงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เข้ำไปท�ำลำยตับในปริมำณ

มำก ๆ จะท�ำให้ตับเสื่อมประสิทธิภำพ 

เนื่องจำกพิษของแอลกอฮอล์นั้นจะไป

ทุกชนิดที่เป็นตัวบ่อนท�ำลำยตับ

 2. เข้านอนต้ังแต่ 22.00 น. 

เพรำะเป็นช่วงที่ตับจะซ่อมแซมตัวเอง

ได้ดีที่สุด

 3. ขับถ่ายให้เป็นเวลา

 4. อย่าปล่อยให้เกิดโรคอ้วน 

และอย่ำกินอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรต

สูงในปริมำณมำก เพรำะอำจจะเสี่ยงเป็น

ไขมันแทรกในตับได้

 

กำรดูแล “ตับ” นอกจำกเรำจะมี                            

ตบัทีส่ขุภำพดแีล้ว เรำยงัได้สุขภำพร่ำงกำย                              

ที่ดีตำมมำด้วย 

ท�ำลำยเซลล์ที่อยู่ภำยในตับให้อ่อนแอและ

ตำยไปเรื่อย ๆ โดยจะไม่ได้แสดงอำกำร

ในทันที และหำกเซลล์ตับตำยลง ร่ำงกำย

จะไม่สำมำรถสร้ำงใหม่ได้อีก ซึ่งส่งผล

รุนแรงถึงชีวิตได้ 

ฉะนัน้ เพือ่สขุภำพทีดี่ เรำมำดูแล                           

และฟื้นฟู “ตับ” ให ้กลับมำแข็งแรง

เหมือนเดิม โดย

“

”

ถ้าเราน�าสารพิษอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
เข้าไปท�าลายตับในปริมาณมาก ๆ จะท�าให้            

ตับเสื่อมประสิทธิภาพ เนื่องจากพิษของแอลกอฮอล์นั้น        
จะไปท�าลายเซลล์ที่อยู่ภายในตับให้อ่อนแอ

และตายไปเรื่อย ๆ โดยจะไม่ได้แสดงอาการในทันที

  1. เลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนำเครือข่ำย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12)  

 ดท้ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ด้วยกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรครแูกนน�ำ อย.น้อย              
 ระดบัประเทศ ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัท่ี 4 – 5 สิงหำคม 2559 ณ โรงแรมมริำเคลิ       
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร โดยมี เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อ�ำนวยกำร                                                                                             
กองพัฒนำศักยภำพผู ้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธำนและมอบแนวทำงกำรด�ำเนิน
โครงกำร อย.น้อย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกให้แด่ครูแกนน�ำ 
อย.น้อย ทีเ่กษยีณอำยุรำชกำรในปี 2559 อีกด้วย 
 ทำง อย. ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกหลำยภำคส่วนด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็น
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ในกำรน�ำเสนอกำรจัดงำนมหกรรม อย.น้อย 4 ภำค โดย
ผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัภเูกต็ เชยีงใหม่ สระบรุ ีและนครรำชสีมำ รวมทัง้                                         
คณะกรรมกำรครแูกนน�ำ อย.น้อย ทีไ่ด้ช่วยกนัระดมควำมคดิเหน็ในกำรจัดงำนมหกรรม 
อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี และกำรด�ำเนนิกจิกรรม อย.น้อย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เพื่อให้ อย.น้อย มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังมีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน โดยได้รับเกียรติจำก น.ส.อรสุรำงค์ ธีระวัฒน์ นักวิชำกำรอำหำรและยำ        
ช�ำนำญกำรพเิศษ ส�ำนกัอำหำร ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ บรรยำยในเร่ือง       

สัญลักษณ์โภชนำกำร “ทำงเลือกสุขภำพ” 
(Healthier Choice) และอีกหัวข้อที่                                             
น่ำสนใจไม่แพ้หัวข้อแรก คือ กำรบรรยำย 
เรือ่ง “กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรบรโิภค                                          
อำหำรของนักเรียน อย.น้อย เพื่อลด                                        
โรค NCD” โดย ผศ.ดร.กรณัฑรตัน์ บุญช่วย                     
ธนำสิทธิ์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย   
เกษตรศำสตร์ และนำยจกัรกฤษณ์ พลรำชม                            
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ปิ



สนับสนุน และอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรฯ ในปี 2559 แก่ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ รวมทั้งได้พิจำรณำเสนอประเด็นกำรด�ำเนินงำน
และองค์ประกอบของคณะท�ำงำนภำคประชำชนชุดใหม่เพ่ือแต่งต้ังแทนคณะท�ำงำน 
ภำคประชำชนที่จะหมดวำระในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นี้  

ปีที่ 7  ฉบับที่ 84  ประจำ�เดือนกันย�ยน  2559
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ และ Social media  ซึ่ง

กำรร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

และ Thai PBS นั้น จะช่วยเพิ่มกำรเข้ำถึง    

ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง โดย 

ระยะแรกเน้นให้ควำมรู ้ เรือ่ง น�ำ้มนัทอดซ�ำ้        

ซึ่งยังคงพบปัญหำกำรใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ                                              

ในอำหำรประเภททอดต่ำง ๆ เช่น ปำท่องโก๋ 

ไก่ป๊อบทอด ปลำทอด ลกูช้ินทอด ไส้กรอกทอด                                          

กล้วยทอด มนัทอด เป็นต้น พบสำรโพลำร์                  

ซึง่เป็นสำรก่อมะเรง็ และอำจมผีลท�ำให้เกดิ  

โรคควำมดนัโลหติสงู รวมทัง้โรคหลอดเลอืด      

และหัวใจ นอกจำกคนกินจะเสี่ยงเป็น

มะเร็งแล้ว คนขำยก็เช ่นกันเมื่อสูดดม    

ไอระเหยของน�้ำมันที่เสื่อมสภำพเข้ำไป                 

ก็เสี่ยงต่อกำรเกิดมะเร็งปอดได้ ดังนั้น                      

จึงได้มีกฎหมำยก�ำหนดให้ผู ้ผลิต น�ำเข้ำ                                                         

หรือจ�ำหน่ำยน�้ำมันส�ำหรับทอด หรือ 

ประกอบอำหำรเพือ่จ�ำหน่ำยทีม่สีำรโพลำร์                 

ไม่เ กิ นร้อยละ 25  และผู้ที่ ใช้น�้ ำมัน    

ผลิตอำหำรเพื่อจ�ำหน่ำย ต้องใช้น�้ำมันที่มี                             

สำรโพลำร์ไม่เกินร้อยละ 25 และร่วมมือ                                

กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบ                             

เฝ้ำระวังแหล่งผลิต น�ำเข้ำ จ�ำหน่ำย น�้ำมัน                                            

ท่ีปรุงอำหำร มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่

ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับน�้ำมันทอดซ�้ำ และ

กระตุ ้นให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

รวมทั้งสื่อสำรให้ควำมรู ้แก ่ประชำชน 

นอกจำกนี้ ยังมีแผนกำรให้ควำมรู้ เรื่อง

ตู ้น�้ำหยอดเหรียญ ปัญหำที่พบ คือตู ้น�้ำ

หยอดเหรียญมีครำบสกปรก หรือต้ังอยู ่                          

ในแหล่งไม่สะอำด น�ำ้ด่ืมอำจมกีำรปนเป้ือน 

ขำดกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ อำจส่งผลกระทบ                      

ระยะยำวต่อผู้บริโภค ซึ่งในเรื่องดังกล่ำว                  

อย. ได ้มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร                                             

เพือ่เตรยีมควำมพร้อมผูผ้ลติและผูจ้�ำหน่ำย 

น�้ำบริโภคจำกตู ้น�้ำหยอดเหรียญให้ได ้

คุณภำพ เพื่อให ้ผู ้ผลิต จ�ำหน่ำย และ                                                           

เจ้ำของตู้น�ำ้หยอดเหรียญ รวมทัง้เจ้ำหน้ำที่ 

ภำครัฐผู ้ เกี่ ยวข ้องทั้ งส ่วนกลำงและ   

ส่วนภมูภิำค มคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ กำรดแูล    

บ�ำรุงรักษำตู้น�้ำหยอดเหรียญอย่ำงถูกต้อง 

สำมำรถผลิตน�้ำดื่มที่มีคุณภำพมำตรฐำน 

ปลอดภัย

อย. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า กำรร่วมมือ                               

กับภำคีเครือข่ำยทำงด้ำนสื่อ เป็นช่องทำง

ส�ำคัญในกำรเผยแพร่ควำมรู้ และเข้ำถึง

ประชำชนได้อย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน ์ในกำรติดอำวุธทำงป ัญญำ 

สร้ำงภูมิคุ ้มกันในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภำพอย่ำงปลอดภัย

 และต่อด้วยโครงกำรพัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรด�ำเนินงำน                                            
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ                                            
ได้มีกำรประชุมคณะท�ำงำนภำคประชำชน                                        
ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 17 สิงหำคม 
2559 ณ ห้องประชุมชัยนำทนเรนทร                                   
อำคำร 1 ชัน้ 1 ตกึส�ำนกังำนคณะกรรมกำร                                        
อำหำรและยำ ซึง่เป็นกำรประชุมครัง้สดุท้ำย                                           
ของคณะท� ำ งำนภำคประชำชน ใน        
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยเป็นกำร                                             
น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน      
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู ้  สู ้ ภัยสุขภำพ                                  
ของแต่ละหน่วยงำน/องค์กร ตลอดจนได้
ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
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อย.แอ็คชั่น

การประชุมหารือ อย.- ผู้แทน กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขำธิกำรฯ อย. ให้กำรต้อนรับ H.E. Mr.Hussain Rasheed,  Minister of State for Health กระทรวง
สำธำรณสุข สำธำรณรัฐมัลดีฟส์ และคณะฯ เนื่องในโอกำสมำเยือน อย. ประชุมหำรือร่วมกันเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสองหน่วยงำน  
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ Maldives Food and Drug Authority และศึกษำดูงำนศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center)  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยำคม อำคำร 1 ช้ัน 2 ตึก อย. เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขำธิกำรฯ อย. เป็นประธำนมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร รำงวัลประกวดสื่อ/นวัตกรรมของนักเรียน 
โครงกำรอำหำรปลอดภัย ปี 2559 ให้กับทีมโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”จ.ระยอง ที่ได้รับชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัล 
Popular Vote อกี 3,000 บาท , รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 ทมีโรงเรยีนภเูขยีว จ.ชยัภมิู เงนิรางวลั 20,000 บาท  , รางวลัรองชนะเลศิ
อนัดบั 2 ทมีโรงเรยีนหางดงรฐัราษฎร์อุปถัมถ์ จ.เชียงใหม่ เงนิรางวลั 10,000 บาท ,  รางวลัพิเศษความคิดสร้างสรรค์ 9,000 บาท โรงเรยีน
บ้านแท่น จ.ชยัภมู ิ, รางวลัพเิศษใช้งานได้จรงิ 9,000 บาท โรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกลุวทิยา จ.ระยอง , รางวลัชมเชย 5,000 บาท อกี 3 ทีม 
และรางวลัการมส่ีวนร่วน 1,000 บาท อีก 4 ทมี  ณ โรงแรม มริำเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรงุเเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2559

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ/นวัตกรรมของนักเรียน โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2559 
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อย.แอ็คชั่น

อย. จับมือ สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยพัฒนา
 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำนพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ ด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ กำรส่งเสริมมำตรฐำน กำรประเมินสมรรถนะกำรท�ำงำนและควำมปลอดภัยและกำรตรวจสอบหรือ
ตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กับ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ณ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2559

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขำธิกำรฯ อย. เป็นประธำน กำรประชุมสัมมนำพัฒนำแนวทำงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   ณ โรงแรมทรี ซิกตี้ไฟว์ พัทยำ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหำคม 2559

การประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 


