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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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ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ
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ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
ประเด็น ข้�วบรรจุถุงพบส�รตกค้�ง

10 รอบรู้เรื่องยา
ไม่ควรเก็บย�ทุกชนิดในตู้เย็น

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2556 (5)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

	 กค้างมาจากเดือนกรกฎาคม	งานสำาคัญอีกชิ้นหนึ่งของสำานักงาน

	 คณะกรรมการอาหารและยา	ได้แก่	โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น	

“อย่าหลงเชือ่ง่าย”	เตอืนภยัผ่านเลนส์	รูผ้ลการตัดสินต้ังแต่วนัท่ี	12	กรกฎาคม	

2556	แต่ต้องหลบให้งาน	อย.	ควอลิต้ี	อวอร์ด	ก่อน	โดยมีผู้สนใจส่งผลงาน

เข้าประกวดกว่า	70	เรื่อง	ชิงเงินรางวัลกว่า	100,000	บาท	พร้อมโล่และ

ใบประกาศเกียรติคุณ	โดยผลงานท่ีได้รับรางวัลท้ัง	5	เรื่อง	ตกเป็นสิทธิของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ในการที่จะแจกจ่ายเผยแพร่ให้ความรู ้กับผู้บริโภคได	้

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 จึงขอเชิญชวนเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนทุกท่านที่สนใจ

จะนำาภาพยนตร์ส้ันทั้ง	 5	 เรื่องไปเป็นสื่อการสอน	 หรือเผยแพร่ให้ความรู้ต่อผู ้บริโภค	 สามารถ

ดาวน์โหลดได้ดังนี้	

 e	ผลงานภาพยนตร์ชื่อ	Believe it or Not 

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v	=	TPPXAIz5FGQ 

 e	ผลงานภาพยนตร์ชื่อ	เป๊ะเว่อร์ !!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v	=	BuwSarM-UKM

 e	ผลงานภาพยนตร์ชื่อ	“ตัวเอง” เขาอยากลดน�้าหนัก

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=	OXQkZC6BaZ0

 e	ผลงานภาพยนตร์ชื่อ	Slim Fast 

  http://www.youtube.com/watch?v=4qTuUPUREHw&feature=player_embedded

 e	ผลงานภาพยนตร์ชื่อ	Brand Loyalty

  http://www.youtube.com/watch?v=qjYy_oULNZY&feature=player_embedded

หรือขอซีดีได้ที่	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เรายินดีแจกจ่าย

ให้ทุกท่านทุกหน่วยงานครับ

	 ประเด็นถาม	–	ตอบ	เรื่องความปลอดภัยของข้าวสารบรรจุถุงที่ประชาชนสนใจมากที่สุด	

5	ข้อ	เราได้รวบรวมมาให้อ่านกันใน	ถามมา	–	ตอบไป	สุดท้ายเดือนสิงหาคม	มีวันที่สำาคัญมากที่สุด

วนัหนึง่ต่อพสกนิกรชาวไทย	ได้แก่	วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	

12	สิงหาคม	ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วย	ลูก	ๆ	ทุกคน	วันนี้คุณทำาให้แม่ย้ิม	/	หัวเราะหรือยัง	 

โชคดีทุกท่านครับ
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ชื่นมื่น ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น
 “อย่าหลงเชื่อง่าย” เตือนภัยผ่านเลนส์

โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 บไปแล้วสำาหรับการประกวด	

	 ภาพยนตร์สัน้	“อย่าหลงเชือ่ง่าย”	

เตอืนภยัผ่านเลนส์	 ซึง่ได้รบัการตอบรบั

เป็นอย่างดีจากนักเรียน	 นักศึกษา	

นำาผลงานส่งเข้าประกวดถึง	 74	 เรื่อง	

โดยภาพยนตร์สั้นส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามา

จะเป ็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำาอาง

หน้าขาว	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ยา	

และกาแฟลดความอ้วน	เป็นที่น่าหนักใจ

ของกรรมการจริง	ๆ	ที่จะต้องคัดให้เหลือ

เพียง	5	ทีมเท่านั้น	มาดูซิว่ากรรมการ

แต่ละท่านเขาทำางานหนักกันอย่างไร	

	 	 คณะกรรมการแบ่งเป็น	 3	 ชุด

คอื	คณะกรรมการชดุที	่1	คณะกรรมการ		

คั ดกรอง 	 ประกอบด้วย เจ ้าหน ้ าที่

ผู ้ชำานาญการ	 จะพิจารณาคัดกรอง

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นไปตาม

กติกา ท่ีกำ าหนดไว ้ 	คณะกรรมการ

ชุดที่ 	2	คือคณะกรรมการพิจารณา	

คัดเลือก	ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและ

นกัวชิาการ	จะพิจารณาคดัเลือกผลงาน

ที่มีเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถ

จ
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จากการตรวจสอบของ  

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผลติภณัฑ์วงแหวนอ้างลดน�า้หนกันี ้เข้าข่าย

หลอกลวงผู้บริโภค เนื่องจากสรรพคุณของ

แม่เหลก็ไม่เคยได้รบัการรบัรองว่าสามารถ

ช่วยกดจดุและลดความอยากอาหาร หรอืแม้แต่

ช่วยเผาผลาญไขมนัได้จรงิ หากหลงเชือ่ซือ้มาใช้ 

เสีย่งจะเสยีเงนิโดยเปล่าประโยชน์ แถมยงั

อาจท�าให้อ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ก็ได้นะคะ

อีกแล้ว โฆษณาหลอกลวง... 
วงแหวนอ้างลดน�้าหนัก

ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์วงแหวนอ้างลดนำ้าหนัก	 ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ท่ีโฆษณาว่าสามารถช่วย

ลดนำา้หนกัได้	เช่น	กาแฟอ้างลดนำา้หนกั	ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร	หรือแม้แต่ยาลดความอ้วน	เป็นต้น	ผลิตภณัฑ์เหล่านี้

ล้วนแต่เสีย่งอนัตรายทัง้สิน้	ทางทีด่หีนัมาดแูลตนเองด้วยวธิง่ีาย	ๆ	แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเส่ียงอนัตรายอกีด้วย	

โดยหมั่นออกกำาลังกายอย่างต่อเน่ือง	ทานอาหารให้ครบ	5	หมู่	 เล่ียงอาหารประเภททอด	รวมถึงต้องพักผ่อน

ให้เพียงพอด้วย		ง่าย	ๆ	แค่นี้	คุณก็ดูดีได้แล้วค่ะ

ผลิตภัณฑ์ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยลดนำ้าหนัก	 ทำาให้หุ่นดี	 มีจำาหน่ายเป็นจำานวนมากทาง

อินเทอร์เน็ต	 ล่าสุดพบโฆษณาผลิตภัณฑ์วงแหวนอ้างสรรพคุณว่าช่วยลดนำ้าหนักได้	 ซึ่งวงแหวนดังกล่าว

มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก	 1	 คู่	 ใช้สวมบริเวณนิ้วหัวแม่เท้าทั้ง	 2	 ข้าง	 อ้างว่าทำาหน้าที่กดจุดและกระตุ้น

การทำางานของระบบย่อยอาหารและขบัถ่ายช่วยเพ่ิมการเผาผลาญในร่างกาย	 อกีท้ัง	 ยงัอ้างว่าวงแหวนนี้

ทำามาจากแร่	 3	 ชนิด	 ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเลือด	 ทำาให้ร่างกายเหมือนออกกำาลังกาย

อยู่ตลอดเวลา	ทำาให้ผอมได้
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



กินเป็นใช้เป็น
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โดย	วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

เ ขียนเรื่องนี้	ในวันอันเป็นมงคลของ  

 ชนชาติ ไทย	 คือ	 วันภาษาไทย

แห่งชาติ (29	กรกฎาคม)	ซึ่งรัฐบาลได้

ประกาศกำาหนดให้เป็นวันสำาคัญของ

ชาติอันเน่ืองมาจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัฯ	ได้ทรงมพีระราชปรารภ	

เมือ่วนัที	่29	กรกฎาคม	2505	ด้วยทรง 

เป็นห่วงการใช้ภาษาไทย	 ซึ่งนับวันจะ

ตกตำ่าลง	ทั้ง	ๆ	ที่เรามีภาษาของชาติ

เราเอง	 และเป็นภาษาท่ีมีความงดงาม							

มีความหลากหลาย	 สมควรที่ทุกคน

จะภาคภูมิใจ	และช่วยกันรักษามรดก		

อันลำ้าค่านี้ไว้	

คอลัมน์	“กินเป็น	ใช้เป็น”	ได้

พูดถึงเรื่องข้าวเรื่องน�้า	มาแล้วหลาย

ฉบับ	 สมควรที่จะเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น

บ้าง	 ส่วนใครจะยังคงมีพฤติกรรมการ

กินแบบมูมมาม	 ย่อมขึ้นอยู่กับปัจเจก

สันดาน		ซึ่งขุดลอกได้ยากกว่าสันดอน

อย่างแน่นอน	สำาหรับเร่ืองท่ีจะเขียน

ต่อไป	 นับเป็นเรื่องใหญ่	 และยาวกว่า

ซีรี่ส์ใด	ๆ	เรียกว่าพูดกันได้ทั้งปี	อีกทั้ง

เป็นเรื่องที่คนไทยควรจะสนใจ	ช่วยกัน

รกัษาไว้ให้ได้	ไม่ยิง่หย่อนกว่า	ภาษาไทย 

นั่นคือ	สมุนไพรไทย

  ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึง่

ว่า	 ภายหลังการปฏิรูป	 หลักสูตรและ

การเรียนการสอนการแพทย์ของไทย

เมื่อประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ ่านมา

เราได้ละเลยการแพทย์แผนตะวันออก	

โดยเฉพาะแผนไทยโดยส้ินเชิง	 เพ่ิง

จะนึกได ้	และกำาหนดเป ็นนโยบาย

ตลอดจนมีหน่วยงานรับผิดชอบ	 คือ	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	และ

การแพทย์ทางเลือก	 เมื่อไม่กี่ปีนี้เอง

แต่เอาเถอะ		“มาช้า	ดีกว่าไม่มา”	อย่าง

ที่เขาว่ากัน	สมุนไพรไทย	จึงถูกหยิบยก

ขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวกันอีกครั้งหนึ่ง	

ถึงกับกำาหนดเป็นนโยบาย	 ให้สถาน

พยาบาลใช้ยาสมุนไพรให้ได้	5	ถึง	10	

เปอร์เซ็นต์	ของมลูค่าการใช้ยาตามขนาด	

ของโรงพยาบาล	แต่ก็เป็นเพียงความ

คาดหวงั	เพราะในทางปฏบิตั	ิผูส้ัง่ใช้ยา

กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ห่างไกลกัน	

จนเกอืบจะเรียกว่าคนละบริบท	อย่างไร

กต็าม	 ยาจากสมนุไพรส่วนหนึง่	 ก็ได้รบั	

การคั ด เ ลือก เข ้ า ในบัญชียาหลั ก

แห่งชาติ	โดยมีปรัชญาแนวคิดในการ

คัดเลือกที่ชัดเจน	เช่น	มีความปลอดภัย	

มีคุณภาพมาตรฐาน	มีสรรพคุณและ

ประวัติการใช้ยาตามสูตรตำารับดั้งเดิม	

สมนุไพรไทย 
(1)

พชืสมนุไพร ทกุชนดิ ไม่ว่าไทยหรอืเทศ 
ล้วนมปีระโยชน์ทั้งสิ้น อยู่ที่ว่า  

เราจะ “กนิเป็น ใช้เป็น” หรอืเปล่า
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	 	 www.hinsorn.com	,	www.taladyai.com	,	www.ecitepage.com/viewtopic.php?f=18&t=65076 

และที่สำาคัญที่สุด	คือ	ได้รับอนุมัติให้

ขึ้นทะเบียนตำารับ	 จากสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแล ้ว

ซึ่งจะกล่าวถึงในลำาดับต่อไป

		 ก ่อนจะเข ้าถึงเนื้อหาตัวยา

ขอโหมโรงด้วยการเล่าย้อนถึงอดีต

กว่าสองพันปี	 สมัยพุทธกาล	 บุคคล

ที่มีชื่อถูกจารึกไว ้ในประวัติศาสตร ์	

ไปศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์	 ที่สำานัก	

ทิศาปราโมกข์	 แห่งเมืองตักกสิลา	

(แคว้นคนัธาระ)	 เป็นเวลานานถึง	 7	 ปี				

มวีนัหนึง่ท่านได้ถามอาจารย์ว่า	จะต้อง	

เรียนวิชานี้ อีกนานเท ่ า ไร 	 แทนท่ี

อาจารย์ของท่านจะตอบ	กลบัใช้ให้ท่าน	

ถือเสียมติดตัวไป	แล้วให้เดินรอบเมือง

 แผ่นดนิไทย  ใหญ่อดุม  สมนาสวน

ไร่นาล้วน  ควรคู่  อยู่อาศยั

ทั้งพชืผกั  ปักรั้ว  พบทั่วไป

สมนุไพร  มากแท้  แม้ในครวั

 ในอดตี  ชวีก  โกมารภจัจ์

เดนิเลาะลดั  พนมไพร  ไปจนทั่ว

พบพชืล้วน  ควรเป็นยา  ได้ทกุตวั

ไม่ต้องกลวั  หมดทนุ  สมนุไพร....

เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร	 คือ	 หมอชีวก

โกมารภัจจ์	ซึ่งเป ็นหมอที่มีความรู ้

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรอย่างมาก	 และ

เป็นหมอที่ถวายยาถ่าย	 แก่องค์สมเด็จ

พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ตามประวัติท่ีเล่า

กันว่า	หมอชีวกฯ	ถือกำาเนิดจากมารดา	

คือ	 นางสาลวดี	 ซึ่งเป็นหญิงงามเมือง	

แห่งนครราชคฤห์	 (แคว้นมคธ)	 จึงไม่

ปรากฏชื่อบิดา	 และเจ้าชายอภัยได้

เก็บชีวกุมารมาจากที่ถูกทิ้งในกองขยะ

มาเลี้ ยงไว ้ ในวั ง 	 ความที่ เป ็นเด็ก

เฉลียวฉลาด	 ท่านได้หนีออกจากวัง

ตักกสิลา	ระยะทางอย่างน้อยหนึ่งโยชน์	พร้อมกับสั่งให้ขุดหาพืชทั้งหลาย	ที่มี	ราก	

หน่อ	แขนง	เปลือก	กระพี้	แก่น	เถา	เง่า	ลำา	หัว	ดอก	รวง	ปล้อง	ปลี	ยอด	และ

ฝัก	ตลอดจนสิ่งอื่น	ๆ	โดยรอบ	เช่น	ดินขาว	ดินดำา	ดินแดง	อิฐ	หิน	ตะไคร่	ที่อยู่

เหนือดิน	 และใต้ดิน	 โดยให้เอาเฉพาะที่ไม่สามารถใช้เป็นยาได้เลย	 แล้วนำามาให้

อาจารย์		ผลปรากฏว่า	หมอชีวกฯ	ของเรา	เดินหาจนทั่วตลอดระยะทางหนึ่งโยชน์		

แล้วกลับมารายงานอาจารย์ว่า	 “หาไม่ได้เลยขอรับ	 ทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ใช้

เป็นยาได้หมด”	ท่านอาจารย์จึงพอใจ	และกล่าวว่า	“พ่อชีวกฯ	เธอศึกษาสำาเร็จ

วิชาแพทย์ศาสตร์แล้ว	มีความรู้ครบถ้วน	ควรเป็นหมอรักษาโรคต่าง	ๆ	แก่คน

ทั้งหลายได้”	

	 เห็นไหมครับ	ว่า	พืชสมุนไพร	ทุกชนิด	ไม่ว่าไทยหรือเทศ	ล้วนมีประโยชน์

ทั้งสิ้น	อยู่ที่ว่า	เราจะ	“กินเป็น	ใช้เป็น”	หรือเปล่า	
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ

 เก็บข่�ว...เล่�เร่ือง ขอนำ�ข่�วก�รตรวจจับผู้ผลิตย�ชุดที่ลักลอบใส่ย�สเตียรอยด์และย�อันตร�ย ที่ทำ�ให้  
ผู้ใช้เกดิก�รแพ้ย� จนเสยีชวีติในทีส่ดุ ซึง่เป็นเรือ่งทีผู่บ้รโิภคไม่ควรมองข้�มอนัตร�ยจ�กก�รใช้ย�ชดุ โดยเฉพ�ะทีอ้่�งว่�            
เป็นสมุนไพรอ�ห�รเสริมเพื่อสุขภ�พ รักษ�โรคสำ�คัญได้ส�รพัดโรค ติดต�มอ่�นกันต่อเลยค่ะ...

ระวัง ยาชุดลักลอบใส่ยาสเตียรอยด์และยาอันตราย อ้างเป็นสมุนไพรอาหารเสริม รักษา
สารพัดโรค อันตรายถึงชีวิต  อย. ร่วมกับต�ารวจ ปคบ. บุกจับผู้ผลิตที่สุพรรณบุรี

	 หตุการณ์ที่ เก็บข ่าวได ้เกริ่นไปแล้ว		
	 เริ่มจาก	อย.	ได้รับแจ้งจากสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่า	 พบผู้ป่วย
รับประทาน	“สมุนไพรอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพรักษาโรคชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง”	
เกิดการแพ้ยาอย่างรุนแรง	 และเกิดอาการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด	จนถึงขั้นเสียชีวิต	
โดย	สสจ.เชียงใหม่	ได ้ส ่ งผลิตภัณฑ ์
ดงักล่าวไปตรวจวเิคราะห์	พบว่ามยีาเด็กซา	
เมทาโซน	ยาไดโคลฟีแนค	และวติามนิบ	ี1	
ผสมอยู่	ดังน้ัน	อย.	จึงร่วมมือกับตำารวจ	
บก.ปคบ.	 ในการสบืสวนจบักมุผูก้ระทำาผิด
โดยเริ่มต ้นจากการจับกุมผู ้จำ าหน ่าย
ผลติภณัฑด์งักลา่ว	สถานทีต่ัง้อยูบ่า้นเลขที่	
90/1	 หมู ่	 3	 ต.หนองปากโลง	 อ.เมือง
จ.นครปฐม	พบผลิตภณัฑ์ทีม่ปัีญหาดงักล่าว	
พร้อมซองบรรจุ	 ฉลาก	 กล่องและซอง
สำาหรับส่งพัสดุ	 ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์พบเป ็นยาที่ ไม ่
ขึ้นทะเบียนตำารับยา	แต่มาขายในลักษณะ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ	 ซึ่งผู ้จำาหน่าย
ให้การว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาเม็ด
ลูกกลอนที่ ส่ังซื้อมาจากสุพรรณบุรีและ
นำามาขายให้กับลูกค้าทั่วไป	 โดยเป็นผู้ทำา
ฉลากผลิตภัณฑ์	 และบรรยายสรรพคุณ
ในการรักษาโรค	ต่าง	ๆ	และนำายาเม็ด
ลูกกลอนมาบรรจุซองเองที่บ ้ าน	ซึ่ ง
จากการตรวจสอบพบบ ้ านดั งกล่าว

ไม่ได ้รับใบอนุญาตให้ผลิตและขายยา
แผนปัจจุบันแต่อย่างใด	 ต่อมาได้สืบสวน
ขยายผลไปตรวจจับผู ้ผลิตท่ีอยู ่บ้านพัก	
เลขที	่1890/4	ต.อูท่อง	อ.อูท่อง	จ.สพุรรณบรุี	
พบยาลูกกลอนและอุปกรณ์การผลิต	
และตรวจพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มี
ใบอนุญาตผลิตและขายยาแผนปัจจุบัน	
และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยา	ทั้งแหล่ง
ผลิตและจำาหน ่ายนี้ 	 เจ ้าหน ้าที่ ได ้ยึด
ของกลาง	 พร้อมแจ้งดำาเนินคดีในข้อหา
ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต	
มี โทษจำ าคุ ก ไม ่เกิ น 	 5 	 ป ี 	 และปรับ
ไม่เกิน	10,000	บาท	 ,	ขายยาท่ียังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนตำารับยา	 มีโทษจำาคุกไม่เกิน	
3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	5,000	บาท	หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ	 และผลิตยาแผนปัจจุบัน
โดยไม่ได้รับอนุญาต	 มีโทษจำาคุกไม่เกิน	
5	 ปี	 และปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท			
การตรวจจับผู้ผลิต/จำาหน่าย	“สมุนไพร
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพรักษาโรคชั้นหนึ่ง
ชั้นหนึ่ง”	 อย.	 ได้จัดให้มีการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวให้ผู้บริโภค
ได้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อยาดังกล่าว	 โดย	
นำาของกลางทีย่ดึได้มาโชว์ในงานแถลงข่าว	
และมีสื่อมวลชนให้ความสนใจทำาข่าว
จำานวนมาก	 เก็บข่าว	 ขอนำาคำาเตือนและ
ข้อแนะนำาจาก	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	
ที่ได้แถลงว่า	 ยาเด็กซาเมทาโซนเป็นยาใน
กลุ่มสเตียรอยด์	 มีผลข้างเคียงสูง	 ทำาให้
เกดิอาการบวมนำา้	 กระดกูผ	ุ เยือ่บุกระเพาะ
อาหารบางลงอาจถึงข้ันกระเพาะทะลุ	
ภูมิต้านทานโรคตำ่า	 บางรายถึงข้ันไตวาย	
เป็นอันตรายถึงชีวิต	จึงจัดเป็นยาควบคุม
พิเศษ	ต ้องสั่งจ ่ายและควบคุมการใช ้	
โดยแพทย์เท่านั้น	ส่วนยาไดโคลฟีแนค

ทีต่รวจพบในสมนุไพรดงักล่าว	เป็นยาในกลุม่	
ยาแก้ปวด	 มีฤทธิ์ลดการอักเสบ	 เช ่น	
ปวดข้อ	ปวดกระดูก	จัดเป็นยาอันตราย	
ต้องจ่ายโดยเภสัชกร	 ขอให้ผู้บริโภคอย่า
หลงเชื่ อการโฆษณาขายยาชุด	 หรือ
อาหารเสริม	 ที่บรรยายอวดสรรพคุณ
ป้องกันรักษาโรคร้ายต่าง	 ๆ	 ได้	 เพราะ
หากรับประทานอย่างต่อเนื่อง	อาจทำาให้
เกิดการสะสมของพิษยา	 ทำาให้เจ็บป่วย
หนักกว ่าเดิม	 บางรายถึงขั้นเสียชีวิต	
เก็บข่าว	 เป็นห่วงผู้บริโภคทุกท่าน	ขอให้
ไตร ่ตรองพิจารณาการซื้อยาชุด	หรือ
ถ้าเป็นอาหารเสริม	ให้คิดก่อนว่า	อาหาร
ไม่ใช่ยา	ไม่สามารถรักษาโรคได้	หากสงสัย
เรื่องการใช้ยา	ต้องการแจ้งเบาะแส	หรือ
ร้องเรียนได้ที่	สายด่วน	อย.	1556	ค่ะ..
	 	 เรือ่งท่ีอ้างเป็นสมนุไพรทีเ่กบ็ข่าว
นำามาเตือนให ้ระวั งยั ง ไม ่หมดนะคะ
ขอท้ิงท้ายฉบับนี	้ เตอืนผูบ้รโิภคอย่าหลงเชือ่
ซื้อ“ยาร่วมหว่านหัวใหญ่	 สมุนไพรประดง	
109”	อวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรค	
พบมีการขายแพร่หลายตามต่างจังหวัด	
และโฆษณาขายทางเว็บไซต์	 โดยตรวจพบ	
ปนเปื้อนยาสเตียรอยด์	 มีผลข้างเคียงสูง
ตามที่เก็บข่าวบอกเล่ามาตั้งแต่ต้นแล้ว	
แถมยังพบแสดงฉลากปลอม	 ไม่มีชื่อวัด	
และหลวงพ่อท่ีปรุงยาตามท่ีระบุในฉลาก
จริง	 ขณะนี้	 อย.	 กำาลังสืบหาต้นตอแหล่ง
ผลิตและผู้จำาหน่ายรายใหญ่	 เพื่อดำาเนิน
คดีอย่างเข้มงวด	 ซึ่งเก็บข่าวจะนำามาบอก
เล่าให้ทราบต่อไปค่ะ...	 ชีวิตสดใส จิตใจ
เบิกบาน ร ่างกายแข็งแรง สุขภาพดี 
เริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองค่ะ 
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Q&AQ&A

ประเด็น ข้าวบรรจุถุงพบสารตกค้าง
 ช่วงรอบเดือนที่ผ่�นม� มีข่�วฮอตจ�กส่ือต่�ง ๆ ท่ีอยู่ใน
คว�มสนใจของประช�ชนท้ังประเทศ น่ันก็คือ “ ข่�วก�รรมย� 
กันมอดแมลงในข้�วถุง ” ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รหว�ดวิตกถึงอันตร�ย
ต่อสุขภ�พ ทำ�ให้เกิดคำ�ถ�มม�กม�ยในสังคมว่�เกิดอะไรขึ้น 
สถ�นก�รณ์เป็นอย่�งไร ขณะนี้ข้�วบรรจุถุงปลอดภัยต่อก�ร
บริโภคหรือไม่ ส�รรมย�ในข้�วเป็นส�รมีพิษร้�ยแรงหรือไม่ และ
เชือ่ว่�ยงัมอีกีหล�ยคำ�ถ�มทีป่ระช�ชนต้องก�รรู ้ ถ�มม�-ตอบไป 
ฉบบันี้ไม่พล�ดทีจ่ะนำ�ประเด็นคำ�ถ�มท่ีประช�ชนควรรูม้�บอกเล่�  
ให้ทร�บค่ะ ติดต�มอ่�นกันได้เลยค่ะ

Q : สถานการณ์ปัญหาเรือ่งข้าว ผลการตรวจวเิคราะห์ 
ข้าวยี่ห้ออะไรบ้างที่พบสารตกค้างเกินมาตรฐาน และมี
การตรวจสอบอย่างไร ?

A : จากการส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย	และจาก	
ทางสื่อหนังสือพิมพ์	 เมื่อวันที่	 18	มิถุนายน	2556	ที่ผ่านมา			
ว่ารฐับาลปล่อยข้าวในโครงการรบัจำานำาข้าว	 โดยอดัฉดียากนัรา
กันมอด	ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	แล้วขายให้ผู ้ค ้าข้าว
รายใหญ่ของประเทศหลายแห่งเพือ่นำามาทำาข้าวบรรจถุงุขาย		
	 กระทรวงสาธารณสขุ	โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	
และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีหน้าที่ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคทางด้านความปลอดภัยของอาหาร	และ
สขุอนามยั	 ได้เกบ็ตวัอย่างข้าวสารบรรจถุงุทัง้จากสถานท่ีผลิต	
และสถานที่จำาหน่าย	 ในเขต	 กทม.	 และปริมณฑล	 ตั้งแต่
วันที่	18	มิถุนายน	2556	เป็นต้นมา	จน	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	
ได้เก็บตัวอย่างข้าว	 จำานวน	 277	 ตัวอย่าง	 ได้รับผลการ	
ตรวจวิเคราะห์จำานวน	202	ตัวอย่าง	อยู่ระหว่างการรอผลอีก	
75	ตัวอย่าง	พบว่า	มีเพียง	1	ตัวอย่าง	คือ	ข้าวขาวพิมพา	ยี่ห้อ	
“โค-โค่”	ที่ตรวจพบการตกค้างของ	Inorganic	Bromide	ซึ่ง
มาจากการสลายตวัของสารเมทลิโบรไมด์	จำานวน	94.2	ppm	
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน	 50	 ppm)	 ซึ่งผู้ประกอบการได้เรียกคืน
ข้าวถุงชนิดนี้ทั้งหมดออกจากท้องตลาดแล้ว	 (ได้คืนประมาณ	
8,000	ถุง)	

Q : กรณีของข้าวที่ตรวจพบสารตกค้างจากการรม
เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ อย. ก�าหนด คือ 50 ppm. จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร ?

A :	 การใช้สารรมเป็นวิธีการป้องกันกำาจัดแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตรที่มีประสิทธิภาพและนิยมมากวิธีหนึ่ง	สามารถ
ป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูได้ทุกชนิด	 และทุกระยะการเจริญ
เติบโต	รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ที่เป็นศัตรู	 ได้แก่	นก	หนู	 ไร	
และเชื้อรา	โดยไม่มีพิษตกค้างเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
สารฆ่าแมลง	 โดยสารที่ใช้รมนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้รมข้าว	
จากการได้รับสัมผัสโดยตรง	 อาจเป็นอันตรายต่อระบบ
ทางเดินหายใจ	 สารรมเมทิลโบรไมล์ที่ตกค้างที่อยู ่ในข้าว
มีจุดเดือดตำ่ามาก	(3.56	องศาเซลเซียส)	สามารถระเหย
ในภาวะปกติได้	จนไม่เหลือตกค้างให้เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค

	 เพื่อลดความวิตกกังวล	 	ขอแนะนำาให้ประชาชน	
ซื้อข้าวที่มีฉลาก	อย.	และให้ซาวข้าว	1-2	ครั้ง	ก่อนนำาไปหุง	
ซึ่งสามารถลดปริมาณการตกค้างของเมทิลโบรไมด์มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง	 และเมื่อหุงต้มด้วยความร้อน	 จะทำาให้สารตกค้าง
ระเหยออกไปตามธรรมชาติได้	 รวมแล้วไม่ตำ่ากว่า	 80	
เปอร์เซ็นต์	 ทำาให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าข้าวสารที่บริโภคมีความ
ปลอดภัย

m อ่านต่อหน้า 12
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ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไม่ควรเกบ็ยา
ทกุชนิดในต้เูยน็

เ	 หล่านีคื้อ“ความเสือ่มสภาพของยา”		

	 น่ันเอง	ดังนั้นความเชื่อที่ว่า	ตู ้เย็น						

จะช ่วยถนอมรักษายาให ้คงสภาพดี

อยู่เสมอจึงอาจไม่ใช่ความจริงสำาหรับยา

ทุกตัวเสมอไป

ป ัจจัยภายนอกที่ทำ า ให ้ยา

เสื่อมสภาพไม่ได้มีเพียงอุณหภูมิเท่านั้น

แสงแดด	 และความชื้น	 ก็เป็นปัจจัย			

ที่สำาคัญที่ทำาให้ยาเสื่อมสภาพ	

สำาหรับอุณหภูมินั้น	 ยาแต่ละ	

ชนิดมีช ่ วงอุณหภูมิที่ เหมาะสมใน

การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้ขึ้น

กับแต่ละประเภทของยา	 การพัฒนา

สูตรตำารับ	 และคุณสมบัติของตัวยา

หรือส่วนประกอบในยานั้น	ๆ	โดยเรา

จะสามารถสังเกตได้จากฉลาก	 หรือ

ข้อความที่ระบุข้างกล่องยา	ซึ่งยาที่ได้

รับมาจากโรงพยาบาล	 หรือร้านขายยา

โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นช่วงอุณหภูมิ

ของการเก็บรักษายา	ได้ดังนี้

เก็บที่อุณหภูมิห้อง  (Keep 

in room temperature)	 หมายถึง	

การเก็บในช่วงอุณหภูมิระหว่าง	 20	 ถึง	

25	องศาเซลเซียส	แต่ไม่ควรเกิน	30	

องศาเซลเซียส	ซึ่งยาโดยทั่วไปส่วนใหญ่	

ไม่ว่าจะเป็น		ยาเม็ด		ยาแคปซูล		ยานำ้า	

ยานำ้าแขวนตะกอน	ยาครีม	ยาขี้ผึ้ง	จะ

แนะนำาให้เก็บรักษาในช่วงอุณหภูมินี้	

เก็บในที่เย็น (Keep in cool 

temperature)	 หมายถึง	 การเก็บ

ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง	8	ถึง	15	องศา

บ�งคนมคีว�มเชือ่ว่�ก�รเกบ็ย�ในตูเ้ยน็จะช่วยให้ย�คงสภ�พ และคงประสิทธภิ�พดี   

ในก�รรักษ� จึงพบว่�ในบ�งครอบครัวมีก�รจัดเก็บย�ทุกชนิดทั้งที่ได้ม�จ�กร้�นข�ยย� 

หรือ ได้รับม�จ�กแพทย์ไว้ ในตู้เย็น  แต่เมื่อจะนำ�ย�เหล่�นั้นม�ใช้และสังเกตดูให้ดีจึงพบว่�

มีคว�มชื้น หรือหยดนำ้�เก�ะบนกล่องย� และย�เม็ดบ�งตัวเกิดจุดด่�งดำ�บนเม็ดย� แคปซูล

ชื้นบวม เป็นต้น
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เซลเซียส		ซึ่งอาจใช้การเก็บรักษาใน

ตู ้ เย็นในช ่องธรรมดา	( ท่ีใช ้สำาหรับ

เก็บรักษาผัก	ผลไม้)		ตัวอย่างยาท่ีเก็บ

ในช่วงอณุหภมูนิี	้เช่น	ยาเหนบ็ทวารหนกั	

บางตัว		เป็นต้น

เก็บในตู ้ เย็น (Keep in 

refrigerator / cold temperature)

หมายถึ ง 	 การเก็บในช ่วงอุณหภูมิ

ระหว่าง	2	ถึง	8	องศาเซลเซียส		ซึ่ง

และไม่เก็บยาท่ีฝาตู้เย็นเพราะอุณหภูมิ

จะไม่คงที่เนื่องจากการเปิด-ปิดตู้เย็น		

ตัวอย ่างยาที่ เก็บในช ่วงอุณหภูมินี้	

เช่น	 ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน						

ยาหยอดตาที่มียาฆ่าเชื้อคลอแรมเฟนิ-

คอล	เป็นส่วนประกอบ		เป็นต้น

จากช่วงของอุณหภูมิในการ		

เก็บรักษายาข้างต้น	 จะเห็นว่า	 ยา

แต่ละตัวจะมีช่วงของอุณหภูมิที่เหมาะ

นำ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้

สำาหรับยาเมด็	หรือแคปซลูนัน้	

ส ่ วน ใหญ ่ จะแนะนำ า ให ้ เ ก็ บรั กษา

ในอุณหภูมิห้อง	ห่างจากความชื้น	และ

แสงแดด	 หากนำาไปเก็บในตู ้เย็น	 แม้

อุณหภูมิที่ตำ่าลงจะไม่มีผลความคงตัว

ของยาอย่างชัดเจน	 แต่ด้วยตู้เย็นที่ใช้

กันตามบ้านเรือนนั้น	 ไม่ได้ออกแบบมา

เพื่อใช้ในการจัดเก็บยาโดยตรง	แต่เป็น

ตู้เย็นสำาหรับจัดเก็บถนอมอาหารจึงมี

ความชื้นหมุนเวียนอยู่ในระดับหนึ่งที่จะ

ทำาให ้อาหารคงความสดใหม่อยู ่ได 	้

การจัดเกบ็ยาเมด็	 หรอืยาแคปซลู	 จงึทำาให้	

เกิดความเสื่อมสภาพขึ้นได้เนื่องจาก

ความชื้น	 เม็ดยาเกิดจุดด่างดำา	ตกกระ	

ยาแคปซูลชื้นบวม	เป็นต้น	

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	การเก็บยาในตู ้เย็นจึงไม ่ใช	่					

คำาตอบที่ ดีที่สุดของการเก็บรักษายา

เสมอไป	 การเก็บรักษายาจึงควรศึกษา

ถึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา		

จากฉลากยา	หรือรายละเอยีดบนกล่องยา	

เพื่อให้ยาคงประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

ออกฤทธิ์เพื่อรักษาการเก็บรักษาอาจใช้การเก็บในตู ้เย็น

ช่องธรรมดาช้ันปกติ	 หรือชั้นกลางตู ้

ไม ่ควรเก็บยาในช้ันที่อยู ่ติดกับแผง

ทำาความเย็น	 เพราะอาจมีอุณหภูมิตำ่า

กว่า	2	องศาเซลเซียส	ซึ่งจะทำาให้ยา

บางชนิดเสื่อมคุณภาพลงไปได้เน่ืองจาก

เกบ็ทีอ่ณุหภมูติำา่เกนิไป	 หรอืเสือ่มสภาพ

เนื่องจากการแข็งเป็นนำ้าแข็งของยา					

(ควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิโดยวาง

เทอร ์โมมิเตอร ์ในบริเวณเดียวกับที	่		

จัดเก็บยาเพื่อช่วยตรวจสอบอุณหภูมิ)		

สมในการเก็บรักษาที่แตกต ่างกัน			

ออกไป	การจัดเก็บยาในช่วงอุณหภูมิ

ท่ีไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหตุทำาให้ยา

เสื่อมสภาพได้	 ตัวอย่างเช่น	 ยาฉีด

อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน	 การเก็บใน

ช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า	8	องศาเซลเซียส	

หรือตำ่ากว่า	2	องศาเซลเซียสจนกระทั่ง

ยาเป็นนำ้าแข็งจะทำาให้ยาอินซูลิน	ที่มี

โครงสร้างของยาเป็นโปรตีนอนุภาค

เล็ก	 ๆ	 นั้นเสื่อมสภาพลง	 และไม่

สามารถออกฤทธิ์ในการช่วยลดระดับ

อ่านฉลากให้ถ้วนถี่  
ก่อนใช้ และเก็บรักษายา

อย่างเหมาะสม
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 ประกาศฯ	ดังกล่าว	จะมีผลบังคับใช้วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	โดยค่าปริมาณสารตกค้าง
ที่กำาหนดไว้ในประกาศฯ	เป็นค่าท่ีใช้ในระดับสากล	และ
ผ่านการประเมินความปลอดภัยจาก	Codex	แล้ว

	 การแสดงฉลากข้าวสารที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จำาหน่ายต่อผู ้บริโภคต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ว่าด้วย	
เร่ือง	ฉลาก	(เช่น	แสดงข้อมูล	ชื่อผลิตภัณฑ์/	วันเดือนปี
ท่ีผลิต	/	หรือวันเดือนปี	ที่หมดอายุ	/	ข้อมูลสถานที่ผลิต
หรอืนำาเข้า/นำา้หนกัสทุธ	ิ เป็นต้น)	 เพือ่ยกระดบัข้าวบรรจุถุง	
สำาเร็จที่จำาหน่ายอยู่ในท้องตลาดให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพ

	 ด้านการกำากับดูแลสถานท่ีผลิตตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่342)	พ.ศ.2555	เรือ่ง	วธิกีารผลติ	
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต	และการเก็บรักษาอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำาหน่าย	 กำาหนดให้สถาน
ที่ผลิตข ้าวสารที่บรรจุ ในภาชนะพร ้อมจำาหน ่ายต ่อ
ผู ้บริโภคต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับดังกล่าว	 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันท่ี	 7	 พฤศจิกายน	 2555	
(สำาหรับผู้ประกอบการรายเก่า	มีผลบังคับใช้	7	พฤศจิกายน	
2558)

Q : ข้าวต้องขอ อย.หรือไม่ ?
A : สถานทีบ่รรจุข้าวถุงต้องได้รบัอนุญาตตามประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	 และเมื่อได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิต
อาหารแล้ว	 ให้ยื่นขอเลขสารบบอาหาร	 (เลข	 อย.)	 ได ้	
ณ	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 หรือสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่ผลิตนั้นตั้งอยู่

Q : จากข่าวที่อ้างว่าไอออนของเมทิลโบรไมด์ตกค้างใน
โมเลกุลของข้าว ไม่ได้ตกค้างอยู่ที่ผิวเมล็ดข้าว แล้วผู้บริโภค
มั่นใจได้อย่างไรในการบริโภคข้าวว่าปลอดภัย ?

A :	ไม่พบข้อมูลทางวิชาการว่า	 เมทิลโบรไมด์	 เกาะที่	
โมเลกุลของข้าว	และเมทิลโบรไมด์สามารถระเหยได้ง ่าย	
นอกจากนี้	องค์การอนามัยโลกยังระบุว่าสารเมทิลโบรไมด์ไม่ใช่
สารก่อเกิดมะเร็ง	 และมีข้อกำาหนดปริมาณที่ได้รับในแต่ละวัน
ไม่เกิน	 1	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนำ้าหนักตัวต่อวัน	 ซ่ึงปริมาณที่
ตรวจพบนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัย          

 
	 ทั้ง	 5	 คำาถามนี้	 คงคลายความสงสัยในใจของผู้บริโภค

กันได้บ้างนะคะ	 ขอให้มั่นใจการบริโภคข้าวถุงของไทยว่า
มีความปลอดภัยค่ะ	 แต่หากต้องการทราบความเคลื่อนไหว
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ข้าว	 สามารถเข้าไปดูได้ใน
เว็บไซต์	 อย.	 (www.fda.moph.go.th)	 และหากมีเรื่องใดอยู่
ในความสนใจของผู้บริโภค	 เราจะรีบนำามารายงานให้ทราบ
ในฉบับต่อไปค่ะ	

  ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum  
 สารรม Residue Limit, MRL) (มิลลิกรัมของสารต่อ 
  1 กิโลกรัม ของอาหาร หรือ ppm)

 Methyl Bromide ในรูป Methyl Bromide ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 Methyl Bromide ในรูป Bromide Ion ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 Phosphine ในรูป Hydrogen Phosphide ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

Q : กระทรวงสาธารณสุขใช้เกณฑ์มาตรฐานอะไรในการควบคุมการใช้สารรมข้าวดังกล่าว ?  
A :	กระทรวงสาธารณสุข	 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่	 เร่ือง	 อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง	 โดยผ่าน

คณะกรรมการอาหาร	 เมื่อวันท่ี	 17	 กรกฎาคม	 2556	 กำาหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ของสารรม
ในข้าวสารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำาหน่าย	ดังนี้

Q&AQ&A หน้าต่อ
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	 ฉบับนี้ขอเริ่มด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ	 ซ่ึงจัดให้มีการศึกษาดูงานของคณะท�างานภาคประชาชน				
ในวันที่	18	–	19	กรกฎาคม	2556	ณ	ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานล�าปลายมาศ	และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน
นางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์	

ใ	 นส ่วนของเครือข ่าย	อย.	น ้อย			
	 มงีานใหญ่	คอื	งานมหกรรม	อย.น้อย	
ประจำาป ี งบประมาณ	พ.ศ. 	2556	
กำาหนดจดัในวนัที	่5	–	7	สงิหาคม	2556	
ณ	โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น	โฮเต็ล	
แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุร	ีงานมหกรรม	
3	วันนี้	 เป็นโอกาสที่ชาวคณะ	อย.น้อย	

จะได้มาเจอกัน	โดยกิจกรรมมีคร่าว	ๆ	
ดังนี้ค่ะ...
	 	 วัน ท่ี 	 5	 สิงหาคม	 2556	
คณะครูและนักเรียนจากท่ัวประเทศ	
เดินทางมาถึงโรงแรมโดยพร้อมเพรียง
กนั	หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั	
เรียบร้อยแล้ว	 ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์	ครูและนักเรียน	อย.น้อย	
และต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย	แบ่งกลุ่ม	
ฝึกปฏบิตั	ิจำานวน	5	ฐาน	เป็นการเพิม่พนู
ความรู ้ ให ้กับครูและนักเรียน	และ
สามารถนำาไปบอกต่อได้อีกด้วย	 วันที่	 6	

เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำาปลายมาศ	เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตและการใช้นำ้ามันไบโอดีเซลสู่ชุมชน		และชมการสาธิตการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลจากนำ้ามันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว

เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนมีชัยพัฒนา	ชมแปลงเกษตรและกิจกรรมการดำาเนินงานโรงเรียน	และมอบตู้ยาให้กับโรงเรียน

เยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกกลาง	ชมผลงานการณรงค์ป้องกันการใช้นำ้ามันทอดซำ้าของ	อบต. เยี่ยมชมการบริหารจัดการ	การใช้นำ้ามันประกอบอาหารในร้านค้า	C&C	นางรอง	

เยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน																													
ภายใต้โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน	(VDP)	ที่บ้านหนองตาเข้ม
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สื่อสารให้เข ้าใจได ้ง่าย	รูปแบบการ

นำาเสนอ	มีความน่าสนใจ	ชวนติดตาม

และมีความคิดสร้างสรรค์	และคณะ

กรรมการชุดที่	 3	 คือคณะกรรมการ

ตั ดสินการประกวดภาพยนตร ์ สั้ น

ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุด้ิานภาพยนตร์	

จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์และการทำา

หน้าที่ของภาพยนตร์สั้น	 แก่นของเรื่อง	

รูปแบบการนำาเสนอ	เทคนิคการถ่ายทำา	

รวมถึงคุณภาพของภาพและเสียง	

	 	 แต่น	แตน	แต๊น.....ผลจากการ

คัดเลือก	รางวัลชนะเลิศ	ได ้แก ่	 ทีม	

IODINE	FILM	ชื่อผลงาน	Believe	it	

or	not	ได้รับเงินรางวัล	50,000	บาท	

พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ	 ซึ่ง

มีการดำาเนินเรื่องโดยการตั้งคำาถามกับ

ผู ้บริโภคว่า	 คุณเช่ือทุกอย่างท่ีรับรู ้

และได้ยินจากสื่อมากแค่ไหน	 รางวัล

รองชนะเลศิอนัดบั	 1	 ได้แก่	 ทมีภาควชิา					

ส ่ ง เสริมและนิ เทศศาสตร ์ เกษตร	

ชื่อผลงาน	 เป๊ะเวอร์!	 ได้รับเงินรางวัล	

25,000	 บาท	 พร้อมโล่และใบประกาศ

เกียรติคุณ	 ซ่ึงมีการดำาเนินเร่ืองโดย		

ใช้เดก็สาวบ้านนอกทีต้่องการอยากสวย

อยากใสเหมอืนสาวเกาหล	ีจงึไม่ได้สนใจ

ว่าโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	

มีการขออนุญาต	หรือจดแจ้งกับ	 อย.	

หรือไม่	เมื่อใช้ไปจึงส่งผลให้หน้าพัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก	่

ทีม	FullFillFilm	ชื่อผลงาน	“ตัวเอง”	

เขาอยากลดนำ้าหนัก	 ได้รับเงินรางวัล	

10,000	 บาท	 พร้อมโล่และใบประกาศ

เกี ย รติ คุณ 	ซึ่ ง มี ก า รดำ า เนิ น เรื่ อ ง

โดยหนุ ่มสาว	 1	 คู ่ที่อาศัยอยู ่หอพัก	

คนหนึ่ง	 กำาลังกินกาแฟลดความอ้วน

โดยกินไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไป

จงึได้พบเจอข้อมูลจาก	 อย.	 ว่า	 กาแฟ

ลดความอ้วนมีอันตราย	จากนั้นมา

เขาได้เตือนตัวเองและเลิกกินกาแฟ

ลดความอ้วน	 รางวัลชมเชย	 2	 รางวัล	

ได ้แก ่	 ทีม	 INDEPENDENT	 FILM	

ชื่ อผลงาน	 S l im	 Fas t 	 และทีม	

Paracetamol	 ชื่อผลงาน	 Band	

Loyalty	 ได้รับเงินรางวัล	5,000	บาท	

พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

	 	 นอกจากนี้ 	อย.	ยังได ้ เพิ่ม

รางวัลพิเศษอีก	1	รางวัล	คือ	รางวัล	

Popular	 Vote	 ซึ่งเป ิดให้ผู ้ชมได้

ร่วมโหวตทาง	 www.facebook.com/

FDAThai	และ	www.fussyhome.com	

โดยจะได้รับเงินสด	5,000	บาท	ได้แก่				

ทีมภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์

เกษตร	 ชื่อผลงาน	 เป๊ะเวอร์!	 ซึ่งได้ควบ	

2	รางวัล	คือรางวัลที่	2	ด้วย

	 	 อย.	ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่	

ได้รับรางวัลทุกท่าน	 และหวังเป็นอย่าง

ยิ่ งว ่าประสบการณ์ที่ถ ่ายทอดนี้จะ	

เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

กระตุ ้นเตือนให้ประชาชนหันมาดูแล

สุขภาพด้วยการพึ่งพาตนเองโดยไม่

หลงเชื่อโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง					

สิงหาคม	 2556	 เดินทางไปทัศนศึกษา
กันค่ะ 	 มีทั้ งการเยี่ ยมชมเรือหลวง
จกัรนีฤเบศร	ฐานทพัเรอืสตัหบี	 เยีย่มชม									
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	 กองทัพเรือ	
และ ท่ีสุ ดท ้ ายของการทั ศนศึ กษา	
คือ	 พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม	 3	 มิติ	
(Art	 in	Paradise)	 เป็นอันเสร็จสิ้น
การทัศนศึกษา	 ทุกคนกลับเข ้าท่ีพัก
เพื่อเตรียมพบกับงานเลี้ยงสังสรรค ์
ปาร์ต้ียามคำ่าคืนของเหล่าบรรดาคณะ	
อย.น้อย	ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่	
	 	 และในวันที่	 7	 สิงหาคม	 2556	
จะมีการอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

โดยผู ้เชี่ยวชาญจาก	อย.	ค่ะ	ท้ายสุด
คือ	พิธีมอบโล่สำาหรับโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลโครงงาน	 อย.น้อย	 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน	ดีเด่น	ก่อนที่
คณะ	อย.น้อย	จะแยกย้ายเดินทางกลับ	
โดยภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดนี้
จะนำามาให้ได้ดูกันในฉบับหน้านะคะ
	 	 สำ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
พฤติกรรม	 การบริโภคในพื้นที่ โดย
อาศัยเครือข่าย	การคัดเลือกโครงการ
ดีเด่น	 ระดับเครือข่ายบริการเสร็จสิ้น
แล้วทุกเครือข่าย	และมีกำาหนดจัดงาน
มอบรางวลั	 “เครอืข่ายเข้มแขง็ผนกึกำาลงั		
พัฒนาผู้บริโภค”	ในวันที่	22	สิงหาคม	
2556	ณ	ห้องเมจิก	2	โรงแรมมิราเคิล	

แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	 โดย		
เ ค รื อ ข ่ า ย ใ น พ้ื น ท่ี ข อ ง จั ง ห วั ด ที่
ดำ า เนิ น งาน เกี่ ย วกับการ คุ ้ มครอง
ผู ้บริ โภค	และได ้รับคัดเลือกให ้ เข ้า
รับโล ่รางวัล	12	 เครือข ่ายบริการ	
ประกอบด ้วยเครือข ่ายจากจังหวัด
ลำาปาง	 อุตรดิตถ ์	 อุทัยธานี	 ลพบุรี		
สมุทรสงคราม		
จนัทบรุ	ีขอนแก่น		
หนองบัวลำ าภู		
บรีุรัมย์		ศรีสะเกษ		
พังงา	และพัทลุง	
ขอแสดงความ
ยิ น ดี กั บ ทุ ก
เครือข่ายค่ะ
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การประชมุวชิาการ ประจ�าปี 2556 
เรือ่ง ระบบยา และระบบสุขภาพ 

ก้าวต่อไปของประเทศไทย

	 นพ.วิชัย	 เทียนถาวร	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธานการประชุมวิชาการสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	เรื่อง ระบบยา และระบบสุขภาพก้าวต่อไปของประเทศไทย 

ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	3-5	กรกฎาคม	2556

การประชุม เรือ่ง แนวทางการด�าเนนิงานตาม ASEAN 
Good regulatory Practice (ASEAN GRP)
	 ดร.นพ.ปฐม	สวรรค ์ป ัญญาเลิศ	รองเลขาธิการฯ	อย.	

เป็นประธานการประชมุ	เรือ่ง แนวทางการด�าเนนิงานตาม ASEAN  

Good regulatory Practice(ASEAN GRP)	ณ	 โรงแรมบัดดี้	

โอเรียนทอล	ริเวอร์ไซด์	ปากเกร็ด	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2556

การประชมุคณะท�างานพัฒนาการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการด�าเนนิงานของ อย.

 นายธาราวฒุ	ิสืบเชือ้	อปุนายกสมาคมโฆษณา	

(ฝ่ายภาครัฐ)	 เป็นประธานการประชุมคณะทำางาน

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงาน

ของ	อย.	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	

อาคาร	1	ชัน้	2	ตึก	อย.	เมือ่วนัท่ี	25	กรกฎาคม	2556
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อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. บุกจับยาชุดอันตรายลักลอบ
ใส่ยาสเตียรอยด์ อ้างเป็นสมุนไพรอาหารเสริม แก้สารพัดโรค
 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	พร้อมด้วย	พ.ต.อ.ไพฑูรย์	

คุ้มสระพรหม	รอง	ผบก.ปคบ.	ร่วมกันแถลงข่าว	หลังเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมกับ

ตำารวจ	บก.ปคบ.	บกุจบั“สมนุไพรอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพรกัษาโรคชัน้หนึง่ชัน้หนึง่”		

บ้านเลขที่	90/1	ม.3	ต.หนองปากโลง	อ.เมือง	จ.นครปฐม ณ	ห้องประชุม

หลวงวเิชยีรแพทยาคม	อาคาร	1	ชัน้	2	ตึก	อย.	เมือ่วนัท่ี	24	กรกฎาคม	2556		

สาธารณสขุ คุ้มครองผู้บรโิภค ข้าวไทยปลอดภยั
	 นพ.ประดิษฐ	สินธวณรงค์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	พร้อมด้วย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา	ให้สัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น	 เรื่อง สาธารณสุข คุ้มครองผู้บริโภค ข้าวไทยปลอดภัย 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์	 (สทท.)	 ในวันเสาร์ที่	 20	 กรกฎาคม	 2556	

เวลา	21.30	-	21.45	น.	ณ	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี		เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2556


