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บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ร้อน

ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

นางยุพา	เตียงธวัช

กองบรรณาธิการ

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร	มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์		โภคัย											นางศิริกุล	อำาพนธ์

นางสาวจิตรา		เอื้อจิตรบำารุง				นายบุญทิพย์		คงทอง	

นางสุวนีย์		สุขแสนนาน										นายวัชรินทร์		เครือเนียม

นางสาวดนิตา		เทียบโพธ์ิ		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวจุฬาลักษณ์		นิพนธ์แก้ว		นางสาวรมิดา	ธนธนวัฒน์	

นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	 นางสาวกรกมล	พิพัฒน์ภูมิ

นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	 นายทวชา		เพชรบุญยัง	 					

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

  จริง	ๆ	ค่ะท่านผู้อ่าน	อากาศบ้านเราร้อนระอุเหลือเกิน
	 	 เหง่ือไหลไคลย้อยกันไป	 อากาศร้อนก็อย่าใจร้อน	 ทำาใจ
ให้สงบเยือกเย็น	ไม่หวั่นไหวกับสภาพดินฟ้าอากาศ	หาหนังสือมาอ่าน
เพื่อความเบิกบานใจ	มาอ่าน	อย.	Report	กันเถอะ	เล่มนี้มีีอะไรดีหลาย
อย่าง...
	 ขอต้อนรับรองเลขาธิการฯ	 อย.	 คนใหม่	 นพ.ไพศาล	 ด่ันคุ้ม	
มาจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีประวัติพอสังเขป	
มาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะได้รู้จักท่านมากขึ้น	...	
	 เร่ืองดีน่าอ่าน	 ...ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด	 ตามด้วยเคล็ดลับ
ดี	ๆ	จาก	www.oryor.com	ก็ยังคงห่วงใยกับไอแดดของหน้าร้อน
ท่ีอาจทำาให้ผิวสวย	 ๆ	 ของเราหมองคลำ้าได้	 มีบทความเรื่อง	 ปกป้องผิว
จากแสงแดดอันร้อนแรงกับเมนู	oryor	Fact	Sheet	หมวดเครื่องสำาอาง
คลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะ...กินเป็นใช้เป็น	 “สุขภาพดี	 ด้วยวิธี	 อ่านฉลาก
หวาน	 มัน	 เค็ม”	 ซึ่งฉลากจะบอกให้เรารู้ว่าอาหารที่รับประทานอยู่นั้น	
มีพลังงาน	 นำ้าตาล	 ไขมัน	 และโซเดียมในปริมาณเท่าใด	 เพื่อจะได้
วางแผนการรับประทานได้อย่างพอเหมาะในแต่ละวันนั่นเอง		
	 เกบ็ข่าวเล่าเรือ่ง....	พบกบัข่าว	ระวงั	!	กาแฟผสมสารไซบทูรามนี	
อ้างลดความอ้วน	 ลูกอม	 KISLIP	 อ้างแก้เมา	 ผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องสำาอาง	แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	เป็นภาษาต่างประเทศ	เสี่ยงอันตราย
พร้อมกับเตือนให้ผู ้บริโภคระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องสำาอางที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง	แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	ไม่ขอ
อนุญาตตามกฎหมาย	 ซึ่ง	 อย.	 ให้ความสำาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค	
ถามมาตอบไป	 ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องชนิด
ไร้รอยต่อ	 กับ“บริโภคนำ้าแข็ง	นำ้าดื่ม	 ไอศกรีม	อย่างปลอดภัย”	รอบรู้
เรื่องยา	กับเรื่อง	ไม่ใช่ว่าใคร	ๆ	ก็ใช้	“ยาเม็ดคุมกำาเนิด”ได้	เพราะมี
ข้อบ่งใช้ทีต้่องให้ความสำาคญัและก่อนใช้ยาควรปรกึษาแพทย์	หรอืเภสชักร	
	 ยังมีเนื้อหาสาระดี	 ๆ	อีกมากมายที่ยังกล่าวไม่หมด	ติดตามอ่าน
ให้จบ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	รักทุกคนค่ะ 
                                          
	 	 																																										กองบรรณาธิการ

นำ้�มันทอดซำ้� อันตร�ยต่อผู้บริโภค พ่อค้� 
แม่ค้�พึงระวัง ทั้งได้รับอันตร�ยและถูกปรับ

ง�นมหกรรม อย.น้อย และก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�น
ภ�คประช�ชน ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2556
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อย. Report ขอแนะนำ�บุคคลวันนี้ให้ช�ว อย.และสม�ชิก อย. Report ทุกท่�นได้รู้จัก บุคคลท่�นนี้
คือ น�ยแพทย์ไพศ�ล ดั่นคุ้ม รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ซึ่งม�รับตำ�แหน่งที่ อย. อย่�งเป็น
ท�งก�ร  เมื่อวันที่  19  มกร�คม  2556  ที่ผ่�นม�

โดย	สุวนีย์	สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เมือ่วนัที	่ 1	 กมุภาพนัธ์	 2556	
นายแพทย ์ บุญชั ย 	 สม บู รณ ์ สุ ข	
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา	พร้อมด้วยผู้บริหาร	และข้าราชการ	
อย.	 ให้การต้อนรับรองเลขาธิการฯ
คนใหม่	 ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	
ชั้น	 1	 ตึกสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 ในขณะเดียวกันมีคน

ที่รักท่านมาส่งมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นจาก
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	
อ่างทอง	 กาญจนบุรี	 เป็นต้น	 ประมาณ	
200	 คน	 ห้องประชุมฯ	 ในวันนี้จึงด	ู						
คบัแคบไปถนดัตา	บรรยากาศการต้อนรบั	
เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง		
	 ภารกิจสำาคัญทีไ่ดร้ับมอบหมาย
คือการกำากับดูแลหน่วยงานใน	 อย.	

ประกอบด้วย	สำานกัควบคมุเครือ่งสำาอาง
และวั ต ถุ อั นต ร าย 	 กอ งควบคุ ม
เครือ่งมอืแพทย์	 กองส่งเสรมิงานคุม้ครอง		
ผู ้ บ ริ โภคด ้ านผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท ้องถิ่น	 และ	
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
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ผลติภัณฑ์ป้องกนั
แสงแดด

	 เม่ือถึงหน้าร้อน	หลายคนคงจะมีแผนการที่จะไปท่องเที่ยวหรือทำากิจกรรมกลางแจ้งต่าง	ๆ	ทำาให้หนีไม่พ้นที่จะต้อง
เจอกับแสงแดดแต่ถ้าหากถูกแสงแดดมากเกินไป	จะทำาให้เกิดผลเสียต่อผิวหนังและร่างกาย		ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	เราจึง
จำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด	เพื่อปกป้องผิวหนังของเรา		ไม่ให้สัมผัสแสงแดดมากเกินไป

		 ทั้งนี้	แสงแดดในปัจจุบันสามารถทำาร้ายผิวเราได้	
มากขึน้	เราจึงควรใช้ผลิตภณัฑ์ป้องกนัแสงแดดอย่างสมำา่เสมอ	

เพื่อปกป้องผิวสวย	ๆ	ของพวกเรากันนะคะ   

	 PA	หรอื	Protection	grade	of	UVA	
จะแสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการ
ป้องกันอาการดำาคลำ้าของผิวหนังท่ีเกิดจากการ
สมัผสัรงัสยีวูเีอ	 โดยใช้เครือ่งหมาย	 +	 แสดงระดบั	
ของประสิทธิภาพมีตั้งแต่	PA+	จนถึง	PA++++

	 รังสียูวี	(UV)	ในแสงแดดเป็นรังสีที่ไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	โดยรังสียูวีท่ีมี
ผลกระทบต่อผิวหนังมนุษย์	คือ	(1)	UV	A	ซึ่ง
เป ็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดผิวแก่ก ่อนวัย					
จุดด่างดำาฝ้า	(2)	UV	B	หากผิวสัมผัสถูกรังสียูวีบี	
จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือ
ดีเอ็นเอ	(DNA)	ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
ผิวหนัง

	 SPF	(Sun	Protection	Factor)	
ของผลิตภัณฑ์กันแดด	คือ	ค่าที่แสดงถึง
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการ
ป้องกนัการไหม้แดงของผวิหนงัทีเ่กดิจาก	
การสัมผัสรังสี	UV	B	ค่า	SPF	ที่เหมาะสม		
ขึ้นอยู ่กับความเข้มของรังสียูวีในแต่ละ
สถานที	่ความไวต่อแสงแดดของผวิแต่ละคน	
หากไปท่องเที่ยวแถบริมชายหาดหรือที่				
ที่มีแสงแดดจัด	ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี	
SPF	สูงเหมาะกับผิวหนัง	เช่น	SPF	30	ถึง	
SPF	50+ 

	 ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดจะ
ข้ึนอยู ่กับประเภทของผิวของแต่ละคนที่จะม	ี																			
ความสามารถในการทนทานต่อแสงแดดได	้					
แตกต่างกัน	 โดยการทาผลิตภัณฑ์กันแดดควร
ทาก่อนออกแดดอย่างน้อย	 15	 นาที	 และทาซำ้า
อย่างน้อย	 2	 คร้ัง	 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน
แสงแดด

ฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด	ต้องมีค�าเตือน	ดังนี้
	 1.	การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายจากแสงแดด
	 2.	อ่านวิธีใช้ให้ละเอียด	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
	 3.	หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด	ๆ	เกิดข้ึน	ต้องหยุดใช้
และปรึกษาแพทย์

	 เพื่อความปลอดภัยในการใช ้
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง	 แนะน�าให้ท�าการ
ทดสอบอาการแพ้อย่างง่ายก่อนการใช้
ทุกครั้ง	โดย
	 	 1.	ทาเครื่ องสำ าอางบริ เวณ									
ท ้องแขน	 หรือบริเวณหลังติ่งหู	 ทิ้งไว ้
ประมาณ	24	-	48	ชม.								 	
	 	 2.	อาจทาบริเวณข้อพับแขน	
วันละ	 2	 ครั้ง	 ต่อเนื่อง	 7	 วัน	 หากไม่พบ
สิ่ ง ผิ ดปกติ 	 ก็ ส ามารถ ใช ้ ผลิ ตภัณฑ ์

เครื่องสำาอางนั้นได้
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เคล็ดลับดี ๆ 
จาก WWW.ORYOR.COM

ครีมกันแดด	 แต่จะใช้อย่างไรให้ได้ผล	 ใช้อย่างไร

ไม่ให้เกิดผลข้างเคียง	ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด	

 

 …..มาติดตามกันได้เลยค่ะ	 กับบทความ

น่าอ่าน	 เร่ือง	 ปกป้องผิวจากแสงแดดอันร้อนแรง	

กับเมนู	ORYOR	Fact	Sheet	หมวดเครื่องสำาอาง

	 เรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	

อีกเพียบอย่างแน่นอน	เข้าไปอ่านกันได้นะคะ	

สวัสดีค่ะ แฟนคลับท ี่น่ารักทุกท่าน ลมหน้าหนาวพัดมาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว
แบบไม่ให้รู้ตวัเลยนะคะ ไอแดดหน้าร้อนของเดือนมีนากม็าตามนัดหมาย แฟนคลบัหลายคน
คงก�าลงัเตรียมวางแผนส�าหรับกจิกรรมในช่วงวันหยดุยาวเดือนเมษา...ใช่หรือไม่คะ

  ความห่วงใยของทมีงานเวบ็ไซต์	WWW.ORYOR.COM

  เรามีข้อแนะนำาดี	 ๆ	 เพื่อสุขภาพสำาหรับเพื่อน	 ๆ	

ที่มองหากิจกรรมกลางแจ้งกันอยู่นะคะ	 เนื่องจากแสงแดดเป็นภัย

อันตรายที่ใครหลายคนอาจมองข้าม	 ซึ่งแสงแดดไม่เพียงแค่ทำาให้

สีผิวคลำ้า	 แสบ	 ร้อนเท่านั้น	 ยังก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาว

ได้อีกด้วย	เพราะฉะนั้นสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได ้เลยในยามนี้	คือ	

ด้วย
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กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 ลากหวาน	มัน	เค็ม	หรือฉลาก		

	 GDA	(Guideline	Daily	Amount)	

คอืฉลากทีแ่สดงค่าพลงังาน	(กโิลแคลอรี)่	

นำา้ตาล	 (กรมั)	 ไขมนั	 (กรมั)	 และโซเดียม	

(มิลลิกรัม)		ในหน่ึงหน่วยบรรจุภัณฑ์	

เช่น	 ซอง	 ถุง	 กล่องของผลิตภัณฑ์

อาหารน้ัน	 โดยจะแสดงอยู ่ด้านหน้า

บรรจุภัณฑ์	 สามารถพบได้ในอาหาร

สำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด	

ได้แก่

	 	 มั น ฝ รั่ ง ท อ ด ห รื อ

	 	 อบกรอบ	 	

     

	 	 ข้าวโพดคั่วทอดหรือ	

	 	 อบกรอบ	 	

     

สุขภาพดี ด้วยวิธี อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม

ฉ 	 	 ข้าวเกรยีบหรอือาหาร	

	 	 ขบเคี้ยวชนิดอบพอง

  

	 	 ขนมป ั งกรอบหรือ	

	 	 แ ค ร ก เ ก อ ร ์ ห รื อ

	 	 บิสกิต		 	 	

     

	 	 เวเฟอร์สอดไส้	

ฉลากหวาน	มัน	เค็ม	บอกอะไร 

	 c	บอกให้เรารู ้ว ่าอาหารที่

กำาลังรับประทานมีพลังงาน	นำ้าตาล	

ไขมัน	และโซเดียม	ในปริมาณเท่าไร	

 c	ค่าที่แสดงเป็นร้อยละ	 จะ

ทำาให้ทราบว่า	 หากรับประทานอาหาร

นั้นแล้ว	 จะได้รับพลังงาน	 นำ้าตาล	

ไขมัน	 และโซเดียม	 ในปริมาณร้อยละ

เท่าไรของปริมาณที่ควรรับประทาน

ในหนึ่งวัน		โดยมีเป้าหมายในแต่ละวัน

ไม่ควรได้รับเกิน	100%

 c	เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม าณ

พลังงาน	 นำ้าตาล	 ไขมัน	 และโซเดียม	

ระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน	

และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเรา

ได้อย่างง่าย	ๆ		เช่น	

		 m	หากกำาลังควบคุมนำ้าหนัก	

ค ว ร เ ลื อ กผลิ ตภัณฑ ์ ที่ มี ป ริ ม าณ

พลังงานน้อยกว่า

		 m	หากกั งวลเร่ืองนำ้ าตาล	

หรือเป ็นโรคเบาหวาน	 ควรเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่มีนำ้าตาลน้อยกว่า

	 m	 หากกังวลเรื่องไขมัน	 หรือ

 อ�ห�ร โภชน�ก�ร และสุขภ�พเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน ก�รรับประท�นอ�ห�รที่ไม่มีประโยชน์ 
พฤติกรรมก�รใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ล้วนส่งผลต่อสุขภ�พ ไม่ว่�จะเป็นก�รรับประท�น
อ�ห�ร รสจัด หว�น มัน เค็ม  ที่ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รรับประท�นอ�ห�รสำ�เร็จรูป อ�ห�รฟ�สต์ฟู้ด 

เครื่องดื่มที่มีนำ้�ต�ลสูง ประกอบกับไม่มี
ก�รออกกำ�ลังก�ยที่เพียงพอ จึงนำ�ม�ซึ่ง
ก�รเกิดโรคต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช ่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือด 
โรคคว�มดันโลหิตสูง เบ�หว�น เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีฉล�กหว�น มัน เค็ม 
เป ็นตัวช ่วยบอกให ้ เร�ส�ม�รถควบคุม
ก�รบริโภคเพื่อลดก�รรับประท�นอ�ห�ร
หว�น มัน เค็ม จ�กอ�ห�รสำ�เร็จรูปได้ 

เห็นง่าย ๆ เพราะอยู่หน้าซอง
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มภีาวะไขมนัในเลอืดสงู	ควรเลอืกผลติภณัฑ์ทีม่ไีขมนัน้อยกว่า          

 m	หากกังวลเรือ่งโซเดยีม		หรอืมภีาวะความดันโลหติสูง	

ควรเลือก	ผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมน้อยกว่า		

		 นอกจากนี	้ ยงัสามารถช่วยวางแผนการรบัประทานอาหาร		

ได้อย่างด	ี ตวัอย่างเช่น	 เมือ่ต้องการรบัประทานอาหารสำาเรจ็รปู				

ที่ให้พลังงานสูงในมื้อนั้น	มื้อถัดไปก็เลือกรับประทานอาหาร

สำาเรจ็รปูทีม่พีลงังานน้อย	ๆ	หรอืจะทำาให้ทราบว่าหากรบัประทาน	

อาหารสำาเร็จรูปถุงนั้นหมดถุงในครั้งเดียวจะได้รับพลังงาน	

สงูมาก	ดงันัน้	ควรแบ่งรบัประทานในปรมิาณทีแ่สดงจำานวนครัง้	

ในการรับประทานไว้	เพื่อไม่ให้ได้รับพลังงานมากเกินไป	

รูปแบบของฉลากหวาน มัน เค็ม และวิธีการอ่าน
ตามตัวอย่างของการแสดงฉลากหวาน มัน เค็ม 

ของ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ

มากไป น้อยไปดูที่ฉลากหวาน มัน เค็ม

		 ฉลากหวาน	มัน	 เค็ม	ตามตัวอย่างนี้	บอกให้ทราบว่า	 เมื่อบริโภคมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบหมดทั้งซอง	จะได้รับพลังงาน	

1,120	กิโลแคลอรี	นำ้าตาล	7	กรัม	 ไขมัน	63	กรัม	และโซเดียม	980	มิลลิกรัม	หากรับประทานไม่หมดซองจะได้รับพลังงาน	

นำ้าตาล	ไขมัน	โซเดียม	น้อยลงตามลำาดับ	เช่น	รับประทานครึ่งซองจะได้รับพลังงาน	560	กิโลแคลอรี	เป็นต้น

ปริมาณสารอาหารสูงสุดที่รับประทานได้ต่อวัน

	 ปริมาณสูงสุดที่แนะนำาต่อวัน	

ฉลากหวาน	มัน	 เค็ม	อ่านแล้วได้ประโยชน์	รับประทานอาหารสำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีครั้งใด	โปรดอ่าน

ฉลากหวาน	มัน	เค็ม	ก่อนนะคะ	

ในหนึ่งวัน เราไม่ควรได้รับพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม มากกว่าปริมาณสูงสุดที่แนะน�า

ส่วนที่	1

พลังงาน	(กิโลแคลอรี)			
2,000

นำ้าตาล	(กรัม)   
65

ไขมัน	(กรัม) 
65

โซเดียม	(มิลลิกรัม)
2,400

ส่วนที่	2

ส่วนที่	3

ส่วนที่	4

ส่วนที่	5
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ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

โ		 ดยครั้งแรกเริ่มที่การตรวจจับร้านค้า
	 ในตลาดใหม่ดอนเมือง	 พบผลิตภัณฑ์
กาแฟทีผ่สมสารไซบทูรามนี	โฆษณาสรรพคณุ	
ลดความอ้วน	 แสดงฉลากภาษาต่างประเทศ	
และไม่มีเลขสารบบอาหาร	 ได้แก่	 กาแฟ
ลดนำ้าหนักชื่อ	 “กาแฟมหัศจรรย์	 26	 วัน
ผอม”	 บรรจุในกระป๋องโลหะสีแดงและ
สขีาว	 ,	กาแฟลดนำา้หนกั	คาปานา	L-	360	 ,	
กาแฟลดนำ้าหนัก	 BASCHI	 SLIMMING	
COFFEE	 ,	 กาแฟลดนำ้าหนัก	 (ลดยาก)	
BRAZIL	 POTENT	 SLIMMING	 COFFEE	
เป็นต้น	 ของกลางมูลค่ากว่า	 1	 ล้านบาท		
ทั้ ง น้ี 	 ผลิต ภัณฑ ์กาแฟดั งกล ่ าว เป ็น
ผลิ ตภัณฑ ์ เ ดี ย วกั บผลิ ตภัณฑ ์ ก าแฟ
ลดความอ้วนทีเ่คยถกูตรวจพบสารไซบทูรามีน		
ปนเปื ้อนในผลิตภัณฑ์	 โดยอ้างว่าผลิต
ในประเทศไทยและส่งขายในประเทศ
แถบยุโรป	
	 	 	 ส่วนครั้งที่	 2	 เจ้าหน้าที่ได้เข้า
ตรวจสอบบริษัท	 พิโก	 เทคโนโลยี่	 จำากัด	
ย ่านทุ ่งครุ	 พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลูกอม	KISLIP		ที่ โฆษณาอวดสรรพคุณ	
แก้เมา	ช ่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์ใน		
ลมหายใจ	,	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ORALA	
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 FALICIA	 ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ทั้ง	3	รายการล้วนแสดงฉลาก
เป็นภาษาต่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นการแสดง
ฉลากไม่ถูกต ้อง	 ที่สำาคัญมีการโฆษณา

สรรพคุณอาหารเกินจริง	 หลอกให้ผู้บริโภค
หลงเชื่ อ 	และล ่ าสุดได ้ เข ้ าตรวจสอบ	
“ร้านเจ๊เล้ง”		ย่านดอนเมือง	ซึ่งเป็นแหล่ง	
จำ าหน ่ ายสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ
รายใหญ่	พบผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลาก	
ไม่ถูกต้อง	ไม่มีเลขสารบบอาหาร	 ได้แก่	
นำา้ผลไม้	 ขนมกรบุกรอบ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	
ยังพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง	 ได้แก่	 ครีมเปลี่ยนสีผมหลาย
ยีห้่อ	เช่น	SALON	de	PRO	,	Palty	,	DARIYA	,	
ครีมบัวหิมะ	 BAO	 FU	 LING	 ไม่ได้จดแจ้ง
กับ	 อย.	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ได้มีการแถลงข่าว
การตรวจจับทั้ง	 3	 ครั้งนี้	 ณ	 ห้องประชุม	
อย.	 และสถานทีเ่กดิเหต	ุ โดยม	ี นายพสษิฐ์	
ศักดาณรงค์	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 	 เป ็นประธาน	
เก็บข่าวจึงขอเตือนมายังผู ้บริ โภคให ้
ไตร่ตรองก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือเครื่องสำาอางที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	
เพราะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ขออนุญาต
จาก	อย.	แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	และอาจ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผสมสารที่ เป ็น
อันตรายต่อร่างกายได้	 เก็บข่าวเป็นห่วง
ทุกท่าน	ปกป้องดูแลตนเองด้วยค่ะ...
	 	 	 กลับมาที่ข่าว	 อย.	 ปรับระดับ
การควบคุมถุงมือสำาหรับตรวจโรคให ้
สอดคล้องกับการควบคุมในระดับสากล	
โดยจดัให้เป็นเครือ่งมือแพทย์ทีมี่ความเสีย่งตำา่	
ส ่งผลทำาให้ผู ้ผลิต/ผู ้นำาเข ้า	 ไม่ต ้องยื่น
คำาขออนุญาต	 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่		
26	ธันวาคม	2555	ที่ผ ่านมา	อย่างไร
ก็ตาม	อย.	 ยังคงควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ของถุงมือสำาหรับการตรวจโรคเช่นเดิม	
ดังนั้น	 ผู้ผลิต/ผู้นำาเข้า	 ถุงมือตรวจโรคต้อง
จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือ

              
นำาเข้า	 รวมทั้งกรณีนำาเข้าต้องแสดงหนังสือ
รับรองประกอบการนำาเข้าเครื่องมือแพทย์	
ณ	 ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์	 สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	 ได้ที่เว็บไซต์	 อย.	
(www.fda.moph.go.th)	ค่ะ...
	 	 	 ปิดท้ายข่าวกับเรื่องของอัลปรา-
โซแลมค่ะ	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	อย.	ได้ออกข่าวการ
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	
เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์	 (ฉบับที่	
2)	 พ.ศ.2555	 โดยยกระดับการควบคุม
อัลปราโซแลม	 (Alprazolam)	 เป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท	2	ซึ่งห้ามผลิต	ขาย	
นำาเข้า	ส่งออก	ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข	
หรือผู ้ ได ้ รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสขุ	 หากฝ่าฝืนมโีทษจำาคกุ	 5	 –	 20	 ปี		
และปรบัต้ังแต่	 100,000	 –	 400,000	 บาท	
รวมทั้งประกาศกำาหนดชื่อและปริมาณ
วัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	
ผู ้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
ในสาขาทันตกรรม	 หรือผู ้ประกอบการ
บำาบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง	 มีไว้ในครอบครอง
โดยไม่ต ้องขออนุญาต	โดยตัดรายการ
อัลปราโซแลมออก	ทำาให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมต้องขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช ้ประโยชน ์ ซ่ึ ง วัตถุ -
ออกฤทธิ์ 	 จึ งจะมีอัลปราโซแลมไว ้ ใน
ครอบครองได้	 โดยประกาศทั้ง	 2	 ฉบับนี้
จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 17	 มิถุนายน	
2556	เป็นต้นไป	บอกกล่าวให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	
ได ้ทราบค่ะ	 แล ้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย	 หมั่นดูแลสุขภาพ
กันด้วยค่ะ...						

 สวัสดีค่ะ พ�ดหัวข่�วฉบับนี้ เริ่มต้นให้ผู้บริโภคระวังอันตร�ยจ�กผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่องสำ�อ�ง ที่อวดอ้�ง
สรรพคุณเกินจริง แสดงฉล�กไม่ถูกต้อง ไม่ขออนุญ�ตต�มกฎหม�ย  โดย อย. ร่วมกับตำ�รวจ บก.ปคบ. ได้บุกตรวจจับอย่�งต่อ
เน่ือง และในรอบเดือนที่ผ่�นม�ได้จับล็อตใหญ่ 3 ครั้ง ขอเก็บม�เล่�ให้ผู้อ่�นทุกท่�นได้ทร�บ เพื่อที่จะได้ระมัดระวังในก�รเลือกซื้อ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่อยู่รอบ ๆ ตัวเร�ค่ะ

ระวัง ! กาแฟผสมสารไซบูทรามีน อ้างลดความอ้วน , ลูกอม KISLIP อ้างแก้เมา , ผลิตภัณฑ์อาหาร 
และเครื่องส�าอาง แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ ...เสี่ยงอันตราย
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 ถ�มม� ตอบไปฉบับนี้ ขอเลือกคำ�ถ�มที่ตรงกับสภ�พอ�ก�ศที่แสนจะร้อนอบอ้�ว
ในปัจจุบัน ซึ่งท่�นผู้อ่�นได้เขียนม�ถ�มเกี่ยวกับก�รเลือกซื้อเลือกบริโภคนำ้�แข็ง นำ้�ดื่ม และ
ไอศกรีมอย่�งปลอดภัย ไปติดต�มอ่�นกัน...

Q : 

Q&AQ&A

A :

บรโิภคน�า้แข็ง น�า้ดืม่ ไอศกรมี อย่างปลอดภยั

  ดิฉันเคยได้ยินมาว่าหากเลือกซื้อน�้าแข็ง	น�้าด่ืม
	 	 หรือไอศกรีมมารับประทานอย่างไม่ระมัดระวัง	
อาจท�าให้ได้รับเชื้อโรคอาหารเป็นพิษได้จริงหรือคะ	 และ
รบกวนช่วยอธิบายวิธีการเลือกซื้อด้วยค่ะ

  ในช่วงอากาศร้อน	ๆ	แบบนี	้การจะเลอืกรบัประทาน		
	 	 อาหารแต่ละอย่า งต ้ อ งมี ความระมั ดระวั ง		
พอสมควร	 เหตุเพราะสภาพอากาศที่ร ้อนจัด	 อาจทำาให้
มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้
ซึ่งก็รวมถึงนำ้าแข็ง	 นำ้าดื่ม	 และไอศกรีมด้วย	 เนื่องจาก
อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต	 หรือ
มีการเก็บรักษาไม่ดี	 ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษในช่วงหน้าร้อนนั้น	ได้แก่	เชื้อจุลินทรีย์แซลโมเนลล่า	
(Salmonella)		เชื้ออี.โคไล(E.coli)	และเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส	
ออเรียส(Staphylococcus	 aureus)	 ท่ีก่อให้เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษในช่วงหน้าร้อนได้	 ซึ่งหลังจากได้รับเชื้อดังกล่าวแล้ว
จะมอีาการปวดท้อง	 อาเจยีน	 ท้องร่วง	 บางครัง้อาจปวดศรีษะ	
ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว	ในรายท่ีอุจจาระร่วงมาก	ๆ	อาจช็อก
หมดสติ	 และเสียชีวิตจากการขาดนำ้าและเกลือแร่ได้หรือ
หากเช้ือเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำาให้เสียชีวิตจากภาวะโลหิต
เป็นพิษได้		
	 	 สำาหรับการเลือกบริโภค	นำ้าดื่ม	นำ้าแข็ง	และไอศกรีม
อย่างปลอดภัย	มีดังนี้

a	น�้าดื่ม	ควรอ่านข้อมูลบนฉลากอย่างละเอียด	อาทิ	
เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย	อย.	ชื่อที่อยู ่ผู ้ผลิต	
หรือผู้จำาหน่าย	 วันที่ผลิต	 เป็นต้น	 จากนั้นนำ้าที่บรรจุต้องใส	
ไม่มีตะกอน	 ไม่มสี	ี กลิน่	 และรสทีผ่ดิปกต	ิ และไม่มสีิง่เจอืปน
อืน่	ๆ	เช่น	ตะไคร่นำา้	สำาหรบัภาชนะทีบ่รรจตุ้องสะอาด	ไม่รัว่ซมึ	
ไม ่บุบ	 ไม ่มีคราบตะไคร่	 หรือรอยสกปรกเปรอะเปื ้อน
ภายในขวด	ฝาต้องปิดสนิท	ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้	

a	น�้าแข็ง	ควรมีความใส	ไม่มีสีหรือกลิ่นผิดปกติ	ซึ่ง
ปัจจุบันมีให้เลือกซื้อหลายแบบ	 ได้แก่	 น�้ำแข็งหลอดบรรจุถุง 

ควรสังเกตข้อความบนฉลากโดยต้องมีข้อความ	 “นำ้าแข็ง
ใช้รบัประทานได้”	เลขสารบบอาหารในกรอบเครือ่งหมาย	อย.		
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต	 ผู้นำาเข้า	 หรือผู้แบ่งบรรจุ	 ปริมาณบรรจุ	
ภาชนะบรรจุต้องไม่มีคราบ	 ปิดผนึกแน่นหนา	 ไม่ฉีกขาด	 
ส่วน น�้ำแข็งตักขำย และน�้ำแข็งซอง	ถังใส่นำ้าแข็งต้องสะอาด	
ไม่ควรมีอาหารหรือวัสดุอื่นแช่อยู่ในนำ้าแข็ง	 และวางในสถาน
ที่ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก	 โดยเฉพาะนำ้าแข็งซอง	
หากผู้ขายวางหรือลากกับพื้น	 ขอแนะนำาว่าไม่ควรซื้อ	 เพราะ
อาจมีการปนเปื ้อนของเชื้อโรคได้	 นอกจากนี้ผู ้ขายควร
แต่งกายสะอาด	 ไม่เป็นโรคผิวหนัง	 หรือโรคติดต่อ	 และไม่
ไอจามลงไปในนำ้าแข็งที่ตักขายหรือนำ้าแข็งซอง
  a	ไอศกรีม	ต้องมีสี	กลิ่น	รส	ตามลักษณะนั้น	ๆ 	
ตัวไอศกรีมไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว	
สำาหรับไอศกรีมในภาชนะบรรจุ	 ควรดูข้อมูลประกอบการซือ้	
เช่น	 ชื่ออาหาร	 เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย	 อย.	
ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต	ส่วนประกอบสำาคัญ	วันเดือนปีที่ผลิต	
และ/หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ	 เป็นต้น	 ส่วนภาชนะต้อง
สะอาดปิดสนิท	 ไม่ฉีกขาด	 หรือรั่วซึม	 หากเป็นไอศกรีม
ตักขาย	 ภาชนะที่ใช้ใส่และตักไอศกรีมต้องสะอาด	 ก่อนจะ
จากกันไปในฉบับนี้...	 ขอแนะนำาให้ใช้	 “เคล็ดลับ 5 ดู”	
ในการเลือกซื้ออาหาร	 ได้แก่	 ดูฉลาก	 ดูลักษณะอาหาร	
ดูสภาพภาชนะบรรจุ	ดูการเก็บรักษาของร้านค้า	และดูผู้ขาย	
เพียงแค่สังเกตเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ก่อนซื้อ	 หรือก่อนบริโภค
ก็สามารถบริโภคนำ้าดื่ม	นำ้าแข็ง	และไอศกรีมได้อย่างสบายใจ	
แถมห่างไกลจากโรคอาหารเป็นพิษอีกด้วยค่ะ	
	 	 อย่าลืมนะคะ	 หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 อย่าเก็บไว้ในใจ	 ส่งจดหมายมาถามเราที่	
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เลขท่ี	 88/24			
ถนนติวานนท์	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000		เรารอคำาถามของ
ทุกท่านอยู่	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

ภาพจาก	:	www.knowledge.truelife.com



รอบรู้เรื่องยา

10

                                   ปัจจุบัน ย�เม็ดคุมกำ�เนิด ไม่เพียงแค่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์

                               ในก�รคมุกำ�เนดิเท่�นัน้ แต่ได้มกี�รนำ�ไปใช้เพือ่วตัถปุระสงค์อืน่

ท�งก�รแพทย์ เช่น รักษ�สิว  รักษ�ภ�วะมีขนแบบช�ย (Hirsutism). หรือ

ผมร่วงในผู ้หญิง (Androgenic alopecia)  ใช้รักษ�ภ�วะประจำ�เดือน

ม�ไม่สมำ่�เสมอ  ใช้เพื่อบรรเท�อ�ก�รก่อนมีประจำ�เดือนทั้งชนิดท่ัวไป 

(Premenstrual Syndrome(PMS)) และชนิดรุนแรง(Premenstrual Dysphoric 

Disorder (PMDD)) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดน้ีจำ�เป็นท่ีจะต้องได้รับก�รตรวจวินิจฉัย

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญก่อนใช้ย�

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 เม็ดคุมกำาเนิด	แบ่งเป็น	2		

	 	 ประเภทคอื	ชนดิฮอร์โมนเดยีว

(Minipill	หรือ	Progestogen-OnlyPill	

(POP))	 ซึ่งจะเป็นยาที่มีเฉพาะฮอร์โมน

โปรเจสโตรเจนเท่านั้น 	 	และชนิด

ฮอร์โมนผสม	 (Combined	 Oral	

Contraceptives	 (COCs))	 ซึ่งจะ

ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็ใช้ 
“ยาเม็ดคุมก�าเนิด” ได้

ยา ประกอบด้วยเอสโตรเจน	 และโปรเจส

โตรเจนรวมอยู ่ในเม็ดเดียวกัน	 ทำาให้

มีประสิทธิภาพในการคุมกำาเนิดที่ดีกว่า

ยาคุมกำาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว

	 ยาฮอร ์โมนโปรเจสโตรเจน

ได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

ปัจจุบันมียาฮอร์โมนโปรเจสโตรเจน

รุ่นใหม่ที่มีผลข้างเคียงน้อยลง	 และมี

คุณสมบัติด้านอื่นด้วย	 เช่น	 ฤทธิ์การ

ต้านฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิง(Anti-

androgenic	effect)	ฤทธิ์ลดการสร้าง

ไขมันที่ต่อมไขมัน	 เป็นต้น	ทำาให้ยาเม็ด

คุมกำาเนิดชนิดฮอร์โมนผสมมีการนำา

ไปใช ้ เพื่อวัตถุประสงค ์อื่น	 ๆ	 ด ้วย

นอกเหนือจากการใช้เพื่อคุมกำาเนิด

	 แต่อย่างไรกดี็	 ด้วยผูห้ญงิแต่ละ

คนมสีภาวะร่างกายทีแ่ตกต่างกัน	 มีการ

ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศ		ท่ีต่างกัน	และ
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											ภาพประกอบ	:	 -		http://www.goosiam.com	 	
	 	 -		http://www.owningpink.com
	 	 -		http://www.mydaily,co,uk
	 	 -		http://www.women.thaiza.com
	 	 -		http://www.icare.kapook	 	 	 	 	

อาจมีข้อบ่งห้าม(Contraindications)	

ท่ีไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมกำาเนิด	 จึงมีความ

จำาเป็นที่จะต้องได้รับการคัดกรองความ

เสี่ยงก่อนใช้ยา		“ยาเม็ดคุมกำาเนิด”	จึง

ถูกจัดเป็น	“ยาอันตราย”	ตามกฎหมาย	

ซึ่งกฎหมายกำาหนดให้แพทย์	 หรือ

เภสัชกรพิจารณาให ้รอบคอบก่อน

จ่ายยา

	 สำาหรับข้อบ่งห้าม	 ที่สำาคัญใน

การพิจารณาก่อนใช้ยาเม็ดคุมกำาเนิด

	 5.	 เป็นโรคเกีย่วกบัหลอดเลือด

สมอง	หรอื	หลอดเลอืดหวัใจ	(Cerebro-

vascular	or	coronary	artery	disease)

	 6.	โรคไมเกรนชนิดรุนแรง

	 7.	มีภาวะของเนื้องอกในตับ		

	 8.	เป็นโรคตับอักเสบ	 หรือ	

โรคตับแข็ง	หรือดีซ่าน

	 9.	เป ็นมะเร็งเต ้านม	 หรือ

มะเรง็ทีฮ่อร์โมนเพศจะส่งผลต่อเนือ้งอก	

(Estrogen-dependent	neoplasia)

	 1.	ตั้งครรภ์	 หรือสงสัยว่าจะมี

การตั้งครรภ์

 2. มี ประวั ติ ก า รตั้ ง ค ร รภ ์

นอกมดลูก

 3.	มี ป ร ะ วั ติ โ ร ค เ ก่ี ย ว กั บ

การแข็งตัวของเลือด	 หรือมีความผิด

ปกติเกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน	

(Thromboembolic	disorders)

 4. เป็นโรคตับอักเสบ	 หรือ	

โรคตับแข็ง	หรือดีซ่าน

	 5.	มี เลือดออกผิดปกติทาง

ช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ

	 ดั งนั้น 	 การเ ลือกใช ้ยา คุม

กำาเนิดจึงไม่ใช่ว่าใครๆก็ซื้อมาใช้เองได	้

หรือ	ซื้อตามคำาบอกเล่า		

ชนิดฮอร์โมนผสม	มีดังนี้

	 1.	ตั้งครรภ์	 หรือสงสัยว่าจะมี

การตั้งครรภ์

	 2.	หญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร

	 3.	ผู้สูบบุหรี่	 ที่มีอายุมากกว่า	

35	ปี

	 4.	มี ป ร ะ วั ติ โ ร ค เ กี่ ย ว กั บ

การแข็งตัวของเลือด	 หรือมีความผิด

ปกติ เกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน	

(Thromboembolic	disorders)

	 10.	มีเลือดออกผิดปกติทาง

ช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ

 หากมีข้อบ่งห้ามดังข้างต้น	

จะไม่สามารถใช้ยาเม็ดคุมก�าเนิดชนิด

ฮอร์โมนผสมได้ แต่อาจพิจารณาใช้

ยาเม็ดคุมกำาเนิดชนิดฮอร์โมนเด่ียว

แทน	 อย่างไรก็ดี	 ก่อนที่จะใช้ยาเม็ด

คมุกำาเนดิชนดิฮอร์โมนเดีย่ว	กย็งัจะต้อง 

พิจารณาว่ามีภาวะเหล่านี้หรือไม่	ซึ่งถ้า

มีก็ห้ามใช้เช่นกัน	
ก่อนใช้ยา

จึงควรปรึกษาแพทย์ 
หรือ เภสัชกร
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รู้ไหมว่า...ในน�้ามันทอดซ�้า มีสารก่อมะเร็ง ???
มีผู ้บริโภคจำ�นวนไม่น้อยที่ยังไม่รู ้ว่� เมื่อรับประท�นอ�ห�รจ�กก�รใช้นำ้�มันทอดซำ้�บ่อย ๆ 

มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคคว�มดันโลหิตสูงได้

น�้ามันทอดซ�้า อันตรายต่อผู้บริโภค 
พ่อค้าแม่ค้า พึงระวัง ทั้งได้รับอันตราย
และถูกปรับ

แต่....ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ ส�ำหรับ

ผู้บริโภคที่ชอบรับประทำนของทอด 

เรำมี เกร็ ด เล็ ก  ๆ ในกำร เลื อก  

รับประทำนอำหำรประเภททอดอย่ำง

ปลอดภัยมำบอกให้ทรำบกันค่ะ 

a สังเกตง่ายนิดเดียวนำ้ามัน

ที่ใช้ทอดอาหาร	 ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหืน	

เหนียวข้น	 มีสีดำา	 มีฟองมาก	 เป็นควัน

ง่ายและเหม็นไหม้

ทอดอำหำรรับประทำนเอง อย่ำง

ปลอดภัย 

เรามี วิ ธี การ ใช ้นำ้ ามันทอด

อาหารอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้

นำ้ามันทอดอาหารเกิดสารท่ีก่อให้เกิด

มะเร็ง	ดังนี้ค่ะ	

a	ไม่ควรทอดอาหารไฟแรง

เกินไป		 	 	 	 	

 a	 ไม่ควรทอดอาหารครั้งละ

มาก	 ๆ	 เพื่อให้ความร้อนของนำ้ามัน

ทอดอาหารกระจายท่ัวถึงและใช้เวลา

ข้อมูลอ้างอิง	
1.	แผ่นพับเรื่อง	ภัยร้าย....นำ้ามันทอดซำ้า	
2.	คู่มือ	อย.	น้อย	ชุด	รู้แล้ว...บอกต่อ	ฉบับประถมศึกษา	เรื่อง	ภัยร้าย...นำ้ามันทอดซำ้า	
3.	ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เรื่อง	คำาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	๒๘๓)	พ.ศ.๒๕๔๗	เรื่อง	กำาหนดปริมาณสารโพลาร์

ในนำ้ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำาหน่าย	และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	๓๔๗)	พ.ศ.๒๕๕๕	เรื่อง	วิธีการผลิตอาหารที่ใช้นำ้ามันทอดซำ้า	

ในการทอดน้อยลง

a ซั บ นำ้ า บ ริ เ วณ ผิ วหน ้ า

อาหารดิบก ่อนทอดเพ่ือชะลอการ	

เสื่อมสลายตัวของนำ้ามัน	

a หมั่นกรองกากอาหารทิ้ง

ระหว่างและหลังการทอดอาหาร

a	เปลี่ยนนำ้ามันทอดอาหาร

บ่อยขึ้น	 เมื่อทอดอาหารประเภทเนื้อ

สัตว์ที่มีเกลือหรือเคร่ืองปรุงรสปริมาณ

มาก	 สำาหรับครัวเรือน	 ไม่ควรใช้นำ้ามัน

ทอดอาหารซำ้าเกิน	2	ครั้ง	

a หลีกเลี่ ยงการซื้ อนำ้ ามัน			

ที่ผ ่านการใช้แล้ว	ซึ่งมักนำามาบรรจุ

ถุงพลาสติกวางจำาหน่าย		 	

    

พ่อค้ำ แม่ค้ำ พึงระวัง ต้องไม่ใช้น�้ำมัน

ทอดซ�้ำ 

สำ าหรั บผู ้ ข ายก็ ต ้ อ ง ใส ่ ใจ

ให้มากขึ้นกว่าเดิม	 เพราะนอกจาก

จะได้รบัอนัตราย	 จากการสดูดมไอระเหย	

ของนำ้ า มั นทอดซำ้ าที่ มี ค ว าม เสี่ ย ง	

ต ่อการเกิดโรคมะเร็งเช ่นเดียวกับ

ผู้บริโภคแล้ว	 ตอนนี้มีกฎหมายกำาหนด

ให้ผู ้ขายอาหารทอดจะต้องใช้นำ้ามัน

ทอดซำ้าที่มีสารโพลาร์	 (สารที่มีความ

เส่ียงก่อให้เกดิโรคมะเร็ง)	 ไม่เกนิร้อยละ	

25	 ของนำ้าหนัก	 เพราะถ้าหาก	 อย.	

ตรวจพบว่า	 ผู้ขายมีการใช้นำ้ามันทอด

ซำ้าท่ีมีสารโพลาร์เกินค่าที่กำาหนดไว้	

ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	

ทั้ งนี้ 	 ผู ้ขายสามารถใช ้ชุดทดสอบ

นำา้มนัทอดซำา้	 จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	

ตรวจสอบได้เอง	จะได้ไม่ใช้นำา้มันทอดซำา้	

ให ้ เกิดอันตรายต ่อตัวท ่านเองและ 

ผู้บริโภค	

เลิกเสี่ยง

มะเร็งร้าย  

เลิกใช้น�้ามันทอดซ�้า
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งานมหกรรม อย.น้อย และการด�าเนินงาน 
ของคณะท�างานภาคประชาชน ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556  

		 	 กรรมน้ี	อย.	มุ ่งหวังเพื่อให้				
		 	 โรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานคร												
มีความกระตือรือร้นในการทำากิจกรรม
มากขึ้น	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เกิด
การต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์	
โดยเนื้อหาในการประกวดโครงงาน	
อย.น ้อย	เพื่อแก ้ ไขป ัญหาสุขภาพ									
ในโรงเรียน	 เขตกรุงเทพมหานคร										
มุ่งเน้นเกี่ยวข้องกับ
		 a	ฉลากหวาน	มัน	เค็ม	

a	นำ้ามันทอดซำ้า
		 a	การโฆษณาผลิตภัณฑ ์
สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง	
		 a	ศนูย์รบัแจ้งข้อมลูผลติภณัฑ์
สุขภาพในโรงเรียน	
		 a	อืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์
สุขภาพ	
		 แนวทางการจัดประกวดจะ

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	คือ	
		 กลุ ่มที่	 1	 โรงเรียนในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	(สพฐ.)	ประกอบด้วย
   a	สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	2	เขต	
		 	a	สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา	(สพป.)	1	เขต
		 กลุ ่มที่ 	2	โรงเรียนในสังกัด
สำ านักงานคณะกรรมการส ่ ง เส ริม
การศึกษาเอกชน	(สช.)	
		 กลุ ่มที่ 	 3	 โรงเรียนในสังกัด
สำานักการศึกษา	 กรุงเทพมหานคร	
(สนศ.)
โดยแต่ละสังกัดจะเสนอชื่อโรงเรียนเข้า
ร่วมการคัดเลือกได้ไม่เกิน	6	โรงเรียน	
		 ผู ้ชนะเลิศการประกวดโครง
งานแต่ละสังกัดจะได้เป็นตัวแทนของ	3	

สังกัด	เข้าร่วมในงานมหกรรม				อย.น้อย	
ปี	 2556	ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม	
2556	และทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้รับใบประกาศนียบัตร	 พร้อมค่า
เดินทางและเงินสนับสนุนการนำาเสนอ
งาน	 สำาหรับหลักเกณฑ์การให้คะแนน	
การประกวดเป็นอย่างไร	จะง่ายหรือยาก
นั้นต้องติดตามกันนะคะ

		 นอกจากนีใ้นส่วนของคณะท�างาน	
ภาคประชาชน	ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2556	 ซึง่เป็นอกีหนึง่กจิกรรมเครอืข่าย	
ข อ ง สำ า นั ก คณะกร รมก า รอ าห า ร									
และยาก็มีความคืบหน้าจะพูดคุย	 เพราะ
นอกจากจะได้คณะทำางานฯ	 เรียบร้อย
แล ้ว	 ก็ ได ้มีการจัดประชุมพิจารณา				
แผนงานโครงการท่ีจะดำาเนินงานร่วมกบั

 ต�มท่ีเคยพูดคุยถึงกิจกรรมหลักของโครงการ อย.น้อย ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556  ซ่ึงจะมีก�รนำ�เสนอโครงง�น  อย.น้อย 
ดีเด่นระดับประเทศในง�นมหกรรม อย.น้อย ประจำ�ปีนั้น สำ�หรับกิจกรรม อย.น้อยของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมห�นคร  
ก่อนที่จะได้เสนอโครงก�รเด่นในเวทีระดับประเทศ จะต้องผ่�นก�รคัดเลือกโครงง�นก่อน โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย�จะจัดก�รประกวดโครงง�น อย.น้อย เพื่อแก้ไขปัญห�สุขภ�พในโรงเรียน เขตกรุงเทพมห�นคร

กิจ
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อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล	 	 นายแพทย์ไพศาล	ดั่นคุ้ม
ตำาแหน่ง	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
	 2531	 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 2544	 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว	จากแพทยสภา
	 2544	 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน	จากแพทยสภา
	 2548	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	5
	 	 จากสถาบันพระปกเกล้า
	 2552	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(สำานักงาน	กพ.)

ประวัติการรับราชการ
	 2531	 นายแพทย์	4	โรงพยาบาลศรีบรรพต	จ.พัทลุง
	 2535	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง	จ.อ่างทอง
	 2544	 นายแพทย์	9	ด้านเวชกรรมป้องกัน	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
	 2548	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
	 2549	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
	 2553	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
		 2554		 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
	 19	ม.ค.	2556	–	ปัจจุบัน		รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา		 	 	 	 	 	
               
	 ในนามของเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านรองเลขาธิการฯ	
คนใหม่	สู่ครอบครัว	อย.	ด้วยความเต็มใจ	เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป

สำ านั ก ง านคณะกรรมการอาหาร

และยา	 เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคมคีวามรู ้			

ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพอย่างปลอดภัย	 สมประโยชน์

โ ดยคณะทำ า ง าน เ ห็นชอบดำ า เ นิน

โครงการเสริมสร้างความรู้สู ้ภัยนำ้ามัน

ทอดซำ้า	 รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ท่ีกล่าวอ้างเกนิจรงิซึง่เป็นการดำาเนนิงาน	

ต่อเนื่องจากปีที่ผ ่านมา	 โดยในปีนี้

กิจกรรมสำาคัญจะประกอบด้วย	 	

	 1.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่

คณะทำางานและเครือข่าย		

	 2.	ร ่วมกันเผยแพร ่ความรู ้							

เกี่ยวกับอันตรายของนำ้ามันทอดซำ้า	

และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

กล่าวอ้างเกินจริง	  

	 3.	การศกึษาดูงานในพืน้ที	่

	 ทั้งนี้คาดว่าผลดำาเนินงานจะ

ช่วยสนับสนุนพันธกิจด้านการส่งเสริม	

ความรู ้ความเข ้ า ใจในการบริ โภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย	

สมประโยชน ์ 	เ พ่ือ สุขภาพที่ ดีของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
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	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธานการประชุม	 เรื่อง	 โครงการเผยแพร่และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ

เจรจาและกรอบข้อตกลงกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ	 ASEAN	 Harmonization	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556 

ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์		คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2556

การประชมุ เรือ่ง โครงการเผยแพร่และรับฟังข้อคดิเห็นเก่ียวกับผลการเจรจาและกรอบข้อตกลง 
กฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ASEAN Harmonization

 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมด้วย	

ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	และ	นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	อย.	

ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ	 ปี	 2556	 ซึ่งจัดโดย	 ผู้แทน

คุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ	ณ	ห้องประชุมกอง	คบ.	อาคาร	4	

ช้ัน	6	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2556

ประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ปี 2556

	 ภก.วินิต	อัศวกิจวิรี	ผู้อำานวยการสำานกัยา	อย.	

เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น	 เรื่อง	

“แนวทางการกำากบัดแูลยาชวีวตัถคุล้ายคลงึ(Biosimilars)		

ในประเทศไทย”ณ	 ห้องบอลรูม	 โรงแรมนารายณ์	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2556

ประชุมรับฟังความคิดเห็น
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  นายพสิษฐ์	ศักดาณรงค์	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	พร้อมด้วย	ภญ.ศรนีวล	กรกชกร	รองเลขาธกิารฯ	อย.	
และ	พล.ต.ต.นพินธ์	เจรญิผล	ผบก.ปคบ.	ร่วมกนัแถลงข่าว	หลงัผู้บรโิภคร้องเรยีน	โดยเจ้าหน้าท่ี	อย.	ร่วมกบั	ตำารวจ	บก.ปคบ.	บกุตรวจจบั	
ร้าน	 “เจ๊เล้ง”	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำาอางนำาเข้าจากต่างประเทศไม่มีฉลากภาษาไทย	 แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	
ย่านดอนเมือง	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556

บุกตรวจจับร้าน “เจ๊เล้ง” ย่านดอนเมือง จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพผิดกฎหมาย เพียบ!

อย. โชว์ผลงานตรวจจับแหล่งจ�าหน่ายและแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย  2 ครั้งล่าสุด
	 นายพสิษฐ์	ศักดาณรงค์	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(คนท่ี	3	จากขวา)	พร้อมด้วย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	
เลขาธิการฯ	อย.	และ	พ.ต.ท.	 ไพฑูรย์	คุ้มสระพรหม	รอง	ผบก.ปคบ.	 ร่วมกนัแถลงข่าว	หลังเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมกับ	ตำารวจ	บก.ปคบ.							
บกุทลายแหล่งจำาหน่ายกาแฟอนัตรายลกัลอบใส่ยาลดความอ้วน	และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารผดิกฎหมาย	ย่านดอนเมอืง	อกีทัง้บกุตรวจจบั	
แหล่งผลติลกูอม	KISLIP	อ้างแก้เมา	ลดกลิน่แอลกอฮอล์	ย่านทุ่งคร	ุณ	ห้องประชุมช้ัน	6	อาคาร	4		ตกึ	อย.	เมือ่วนัท่ี	26	กมุภาพนัธ์	2556		


