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ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                                                         
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                                                                               

ข้าพระพุทธเจ้า กอง บก. วารสาร อย. Report                               
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 นวันนี้ถือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย โดยปีนี้ทรงพระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ มีใจความ ว่า....  

 “สอนให้ลกูทัง้หลายเดนิสายกลาง ท�าทกุอย่างพอดมีเีหตผุล ประกอบด้วยคณุธรรมน�าทางตน 

ย่อมได้คนดพีอต่อบ้านเมอืง” นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ ขอให้ลกู ๆ ทัง้หลาย เป็นลกูทีด่ขีองพ่อแม่ 

เป็นคนดีของสังคมนะครับ 

 พบกับ อย. Report เช่นเคย ใกล้เสร็จสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว กิจกรรมของเรา

ค่อนข้างเยอะ ส�าหรับในปีนี้เราได้จัดท�าโครงการใหม่ ๆ หลายโครงการ และโครงการที่ภูมิใจน�าเสนอ

ก็คือ โครงการ On Tour for Oryor Fan (อย.แฟนคลับ) โดยดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเป็นสื่อกลาง

ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อออนไลน์ มีการจัด

กิจกรรม Oryor Fan Meeting เพ่ือให้แฟนคลับ อย. ได้รู้จักเชื่อมความสัมพันธ์และเข้าร่วมแข่งขัน

เกมต่าง ๆ ที่สอดแทรกสาระความรู้จาก อย. พร้อมทั้งเก็บสะสมคะแนนน�ามารวมกับคะแนนจาก

จ�านวนยอด Like และ Share ของแต่ละทีม เพ่ือชิงความเป็น “ซูเปอร์แฟนคลับ อย.” ซึ่งทีมที่ท�า

คะแนนได้สูงสุด คือ ทีม HEALTH ED KASETSART จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดง

ความยินดีด้วยครับ...

 เดือนนี้ไม่พูดถึงแม่ไม่ได้ เพราะแม่คือคนดีที่หน่ึง คอลัมน์กินเป็นใช้เป็น จึงขอน�าเรื่อง 

“เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร...ใส่ใจคุณแม่” เรามีเคล็ดลับมาฝาก เลือกผลิตภัณฑ์อาหาร และ

เลือกผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางอย่างไร ให้สมกับกินเป็นใช้เป็นจริง ๆ อ่ิม อร่อย ได้คุณภาพ และ

สวยอย่างปลอดภัยนะครับ นอกจากน้ี ยังมีเร่ืองการฉีดสารเพ่ือความสวยงาม อันตรายที่ต้องระวัง 

อย่าฉีดจากหมอกระเป๋า ถูกและเสี่ยง ได้ไม่คุ้มเสียจริง ๆ

 ข่าวดจีาก อย. ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 2559 อย. ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ PIC/S ล�าดบัที ่49 

อย่างเป็นทางการแล้ว ผูป้ระกอบการด้านยาและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร เข้าไปอ่านรายละเอยีด   

ได้ครับ ผมขอแนะน�าคร่าว ๆ แค่นี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ....
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มี โครงการใหม่ ๆ ทีผ่ดุขึน้หลายโครงการในช่วงนี ้กบัภารกจิของ อย. ในการส่งเสรมิ  
 ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง
ปลอดภัยและสมประโยชน์ ไม่ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
ประกอบกับปัจจุบันยังพบว่ามีโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องส�าอาง จ�านวนมาก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะท่ีก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม คือการโฆษณาโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริง ท�าให้ประชาชนหลงเช่ือ น�าไปสู่อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
อย.จึงดึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภาพผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มวยั   
ได้อย่างกว้างขวาง จึงได้เกิดโครงการ “On Tour for Oryor Fan (อย.แฟนคลับ)” ขึ้น    

ซ่ึงนบัเป็นปีแรก เพือ่เฟ้นหา อย. แฟนคลบั                                         
ที่ใช ้สื่อสังคมออนไลน์เป ็นประจ�าจาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษาจาก            
มหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล                                      
เพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของ อย. ซ่ึงหลังจากลงพื้นที่จัดกิจกรรม 
Road Show ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

................ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรค ลดหวานกันค่ะ

 ขึ้นชื่อว่าของหวาน ใครหลายคนคงอดใจไม่ไหว แต่รู้หรือไม่อันตรายจากการรับประทานอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานมากเกินไป จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ แต่ความหวานจะมีผลเสียหรือส่งผลต่อ
ร่างกายของเราอย่างไร และปริมาณน�้าตาลที่เหมาะสมต่อการรับประทานใน 1 วันเป็นเท่าไหร่
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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แนะน�ำเมน ูGame Land 
“Oryor School”
ใน Oryor Smart Application Version 3

 กษ์งามยามดก็ีถงึเวลาทีก่ลบัมาเจอกนัเหมอืนเช่นเคย ฉบบัทีแ่ล้วแนะน�ากนัไปแล้ว     
    กับเกม Drop Drag ผู้อ่านคนใดได้ลองเล่นแล้วบ้าง ได้สาระความสนุกตามที่                                                              
บอกกล่าวหรือไม่ และแน่นอนส�าหรับวันนี้เราก็จะมาแนะน�าเกมที่สองของ Oryor 
Smart Application กันต่อ ซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า “Oryor School” เกมนี้จะเป็นอย่างไร 
เล่นยากง่ายเพียงใด ตามไปดูกันเลย

 เกม Oryor School คือเกมตอบค�าถามนั่นเอง โดยวิธีเล่นคือ ให้ผู้เล่นเลือก
ป้ายค�าตอบ “เลขที่ผลิตภัณฑ์” ให้ตรงกับประเภทสินค้า โดยจะมีสินค้าทั้งหมด  
5 ประเภท ได้แก่
 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร   2. ผลิตภัณฑ์ยา   3. ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
 4. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์   5. ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ทราบรูปแบบเลขผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์
ประเภทนีใ้ช้เลขท่ีผลิตภณัฑ์แบบใด เพราะ
แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีรูปแบบที่ไม่ซ�้ากัน 
ประโยชน์ท่ีได้จากการเล่นเกมจะท�าให้
สามารถน�าไปแยกแยะได้ในชีวิตประจ�าวัน 
ป้องกันการตกเป็นเหยื่อผู ้ประกอบการ 
หัวใส

 จบกันไปแล้วส�าหรับการแนะน�า
เกม Oryor School เล่นไม่ยากแต่ก็                                      
ไม ่ง ่ายเลยใช ่ไหม งานนี้ต ้องใช ้สมอง

 ภายในเกมจะให้หัวใจที่สื่อความหมายถึงชีวิตใน 1 รอบเกม ให้โอกาสเล่นผิด
ได้ 3 ครั้ง ถ้าหัวใจหมดก็ถือว่าแพ้ทันที แต่ถ้าใครมีฝีมือเล่นได้ไม่ผิด คะแนน combo 
ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลท�าให้คะแนนสูงและอาจติดอันดับ Ranking ได้ โดยเริ่ม
ต้นเกมจะมีแมวสาวสีชมพูหรือถ้าจะเรียกชื่อให้ถูกก็คือ “เพิร์ล” คอยยกตัวอย่างเลขที่                
ผลติภัณฑ์แต่ละประเภทให้อยู ่ เมือ่เล่นผ่านไปครูห่นึง่เพิร์ลกจ็ะหายไป หลังจากนัน้ผู้เล่น    
ก็ต้องเล่นต่อไปโดยไม่มีตัวช่วย แรกเริ่มของเกมจะมีตัวเลือกค�าตอบให้ 4 ตัวเลือก  
หลังจากเล่นช�านาญขึ้นจ�านวนตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ตัวเลือก ซึ่งผู้เล่นต้องสังเกต 
ค�าตอบดี ๆ เพราะค�าตอบท่ีถูกต้องอาจไม่ได้มีค�าตอบเดียวเท่านั้น บอกเคล็ดลับให้                                                                              
ขนาดนี้  ต้องไม่พลาดที่จะไปลองเล่นดูกัน ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้จากการ

ช่วยจ�ากันหน่อยแล้วผู ้อ่านคนใดอยาก
ทดสอบความรู ้ ความสามารถท่ี มีอยู ่ 
สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ใน Oryor 
Smart Application เมนู 
Game Land ส�าหรบัฉบบันี้   
ก็ถึ ง เวลาที่ ต ้องล�่ าลากัน          
ไปแล้ว ฉบับหน้าจะเป็นเกม
อะไร อยากรู้ก็ต้องไม่พลาด
ที่จะติดตาม
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กินเป็น ใช้เป็น

เ

เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างไร...ใส่ใจคุณแม่
อาหารเสริมที่คนทั่วไปมักจะเรียกกันติดปาก ก็อย่าซื้อ    
เพียงเพราะเชื่อโฆษณาที่เค้าบอกนะคะ >> อาหารเสริม

ไม่ใช่ยา..รักษาโรค หรือลดอาการของโรค...

ไม่ได้แน่นอน

 ดือนสิงหา.. เดือนแห่งการตอบแทนความรักของคุณแม่ ลูก ๆ หลาย ๆ คนก็คง 

 อยากจะแสดงออกอะไรซักอย่าง  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายังคงรักท่านเหมือนเดิม     

และมากขึน้ทกุปี ๆ และของขวญัทีเ่รามกัจะซือ้ไปให้คุณแม่กห็นไีม่พ้น ผลิตภณัฑ์อาหาร 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง แต่ว่า..จะเลือกยังไง ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และปลอดภัยส�าหรับ

คุณแม่ วันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะ

การเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร ง่าย ๆ เลยค่ะ 

 1. ต้องเลอืกทีม่ ีเลข อย. >> อยากรูว่้า เลข อย. ทีแ่ปะบนฉลากถกูต้องหรอืไม่ 

ก็เช็คได้เลยจาก Oryor Smart Application ค่า

2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ

 3. ถ้าคณุแม่มภีาวะไขมนั น�า้ตาล หรอืความดันโลหติสงู ก็เลอืกอาหารทีม่ไีขมนั 

หรือน�้าตาลต�่า ซึ่งเราจะเลือกได้จากการอ่านฉลากโภชนาการ ตามรูปที่ 1 หรือฉลาก 

GDA ตามรูปที่ 2 (ดูจากร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน เลือกเปอร์เซ็นต์     

ต�่า ๆ เข้าไว้..มีชัยไปกว่าครึ่ง)

 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรืออาหารเสริมที่คนทั่วไปมักจะเรียกกันติดปาก ก็

อย่าซื้อเพียงเพราะเชื่อโฆษณาท่ีเค้าบอกนะคะ >> อาหารเสริมไม่ใช่ยา..รักษาโรค 

หรือลดอาการของโรค...ไม่ได้แน่นอนค่า

ส�าหรบัการเลือกเครือ่งส�าอาง กด็จูาก
1. ฉลากต้องเป็นภาษาไทย 

 2. มีเลขที่จดแจ้ง 10 หลัก >> 

เช็คได้จาก Oryor Smart Application 

เหมือนกันค่า

 3. ดู เดือน ปี ที่หมดอายุ กรณี

เคร่ืองส�าอางมอีายกุารใช้น้อยกว่า 30 เดอืน

รูปที่ 1 แสดงฉลากโภชนาการ

เป็นความรู้เพิ่มเติม      
ให้ทราบว่าในแต่ละวัน
ส�าหรับคนปกติโดยทั่วไป
ควรได้รับสารอาหาร             
บางอย่างในปริมาณเท่าไร 
หากเป็นคนที่ต้องการ
พลังงานในแต่ละวัน
จ�านวน 2,000 กิโลแคลอรี

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างฉลาก GDA

ภญ.พาฝัน กิติเงิน
  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.
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เอกสารอ้างอิง :  -  Fact sheet อย. “การเลือกซื้อเครื่องส�าอาง”, “สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA)”, “การโฆษณาเครื่องส�าอาง”
  -  Infographic อย. “ใช้เครื่องส�าอางอย่างเข้าใจปลอดภัยแน่นอน”, “รู ้ก่อนอ้วน! หวานมันเค็มแค่ไหน? อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน”,       
   “สวยอย่างฉลาด แค่อ่านฉลากเครื่องส�าอาง”, “เรื่องจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”, “ฉลากโภชนาการ อ่านให้เป็น เห็นประโยชน์”
  -  แผ่นพับ อย. “เครื่องส�าอางที่ใช้ปลอดภัยจริงหรือ”
  -  เรียนรู้วิธีอ่าน‘ฉลากโภชนาการ. [online]. สืบค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ URL http://www.thaihealth.or.th/Content/24683- 
   เรียนรู้วิธีอ่าน‘ฉลากโภชนาการ’.html
  -  ดูฉลากข้อมูลโภชนาการ. [online]. สืบค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ URL http://www.ezygodiet.com/ดูฉลากข้อมูลโภชนาการ/

 4. ซื้อเครื่องส�าอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้

 5. ดูส่วนประกอบว่ามีสารที่คุณแม่แพ้หรือไม่ ถ้าคุณแม่ไม่เคยแพ้ก็ผ่านไป

หนึ่งเปราะ >> แต่ถ้าคุณแม่เป็นคนท่ีแพ้ง่าย สามารถทดสอบการแพ้ได้โดยน�า

เครื่องส�าอางไปทาที่ท้องแขนทิ้งไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง หากไม่เกิดความผิดปกติ

แล้วจึงค่อยใช้

6. ไม่หลงเชื่อเครื่องส�าอางที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง

 7. เครือ่งส�าอางไม่่สามารถลดหรอืรกัษาอาการทางผวิหนงั เช่น สวิ - ฝ้า - กระ ได้             

ถ้ามีการโฆษณาแบบนี้..มักผสมสารห้ามใช้

 

 ส�าหรับการเช็ค เลข อย. และเลขที่จดแจ้ง 10 หลัก ได้จาก Oryor Smart 

Application ตามรปูที ่3 ซึง่สามารถดาวน์โหลดแอพนีไ้ด้ทัง้ทางเพลย์สโตร์ (Play Store) 

และแอพสโตร์ (App Store) ค่ะ

รูปที่ 1 แสดงฉลากโภชนาการ

คณุค่าทางโภชนาการทีอ่าหาร                      
ชนิดนี้ให้เราจะคดิเป็นร้อยละ       
ของปริมาณที่แนะน�าต่อวัน
ได้เท่าไร ยกตัวอย่างเช่น    
หากฉลากระบไุว้ว่าหนึง่หน่วย        
บริโภคของอาหารนี้ให้
ปริมาณไขมันคิดเป็น 1% 
ของปริมาณที่แนะน�าต่อวัน 
แสดงว่ากินอาหารชนิดนี้    
แล้วได้ไขมนัเพยีงแค่ 1% ส่วน                      
ไขมนัอกี 99% ทีเ่หลอืเราต้อง  
ไปรับเอาจากอาหารชนดิอืน่ ๆ                           
แทน

รูปที่ 3 แสดงการเช็ค เลข อย. 

และเลขที่จดแจ้ง 10 หลัก 

จาก Oryor Smart Application
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 7 ฉบับที่ 83  ประจำาเดือนสิงหาคม 2559

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ฉ

สุดยอด อย. ไทย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกองค์กร PIC/S 
ล�าดับที่ 49 แล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 นี ้
 สวัสดีค่ะ พบกับเก็บข่าวกันอีกในฉบับเดือนสิงหาคม เหลือเวลาราชการอีกเพียง 1 เดือนส�าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปี 2559 นี้ หลายท่านแทบไม่เชื่อว่าวัย 60 แล้ว เพราะยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาว สดชื่น แข็งแรง เก็บข่าวจึงได้ถามเคล็ดลับและ           
น�ามาบอกเล่าให้ทุกท่านได้เตรียมสุขภาพกายจิตให้ดีก่อนเกษียณ ด้วยการกินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน�้าว้าเป็นผลไม้                          
เดินให้ได้ วันละ 3 กิโล พยายามเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเส่ือมของร่างกาย โรคร้ายไม่ถามหา 
เกษียณอย่างมีความสุขค่ะ

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

 บบันี ้มข่ีาวดจีาก อย. มาฝากตามท่ี                                              

 พาดหัวไว้ว่า ตั้งแต่วันท่ี 1 ส.ค. 59                                    

อย. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S 

ล�าดบัที ่49 อย่างเป็นทางการแล้ว หลายท่าน                                       

คงอยากทราบว่า PIC/S คอือะไร มปีระโยชน์ 

อะไรต่อสังคม เก็บข่าวมีค�าตอบมาฝากค่ะ 

PIC/S หรือชื่อเต็มว่า (Pharmaceutical 

Inspection Co-operation Scheme) 

เริ่มจัดตั้งโดยสหภาพยุโรป เป็นองค์กร  

ชั้นน�าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการ

ตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตยาและ            

สถานที่ผลิตยาในระดับสากล ดังน้ัน เมื่อ                                             

อย. เป็นสมาชิก PIC/S แล้วก็จะเกิด                                       

ประโยชน์มากมายต่อประเทศชาต ิประชาชน                                          

และผู้ประกอบการด้านยา ที่ส�าคัญคือ               

ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสามารถ 

น�าหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต 

(GMP Certificate) ของสถานที่ผลิตยา

ที่ ได ้รับจาก อย. ไปใช ้ประกอบการ

ขึ้นทะเบียนต�ารับยาและส่งออกผลิตภัณฑ์

ไปจ�าหน่ายในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น 

โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ

รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานก�ากับ

ดูแลด้านยาของประเทศที่จะส่งผลิตภัณฑ์

ไปจ�าหน่าย ลดขัน้ตอนในการตรวจประเมนิ 

ซึ่งโดยทั่วไป การรับการตรวจประเมิน

จะต้องเสียค่าใช้จ ่ายในอัตราที่สูงมาก 

ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล ้านบาท ต่อ

สถานที่ผลิต 1 แห่ง ยังเป็นการสร้างความ

มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของยาท่ีผลิตใน

ประเทศให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้สั่ง

ใช้ยา ท�าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่ผลิต

อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เกิดการพัฒนา

ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นับเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจของ อย. 

เก็บข่าวขอปรบมือให้ค่ะ

  บอกเล่าข่าวดีจาก อย. แล้ว มาที่                 

ข่าวระวังภัยกันบ้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ อย.                                               

ออกข่าวเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ                                                

โฆษณาขายอปุกรณ์รกัษาหลมุสวิด้วยตนเอง            

(Re-Skin Derma Stamp) อย. ยังไม่              

อนุญาตให ้น�าเข ้า ผลิต ขาย อุปกรณ์

ดั งกล่าว  และยั ง ไม่มี ผลวิ จัยรองรับ 

หากอุปกรณ์ไม่สะอาด อาจติดเชื้อได ้                                        

อย. เตือนแล้ว ระวังกันด้วยค่ะ ส�าหรับ

ท่านใดยังกังวลคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ หยุดกังวลได้แล้วค่ะ เพราะ 

อย. ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือความปลอดภัย อ่านฉลาก

ก่อนซือ้ ดวูนัผลติ และหมดอาย ุผลิตภณัฑ์    

ไม่มสีผีดิไปจากธรรมชาต ิฉบับหน้าเก็บข่าว   

จะน�าเรื่องอะไรมาคุย อย่าลืมติดตาม 

กันค่ะ

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

อย. ย่อมาจาก                 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

การฉีดสารเพื่อความสวยงาม อันตรายท่ีต้องระวัง

 ดิฉันมีผิวสองสี มาตั้งแต่เกิด 
อยากมีผิวขาวใสขึ้น ดิฉันคิดว่าจะไป
ฉีดกลูตาไธโอน เพื่อช่วยเร่งให้ผิวขาว 
อยากทราบว่าจะท�าให้ขาวจริงหรือไม่
อย่างไรคะ

 หากถามว่ากลตูาไธโอนช่วยท�าให้  
ผิวขาวได้จริงหรือไม่ ต้องบอกก่อนว่า
กลูตาไธโอนถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้รักษาโรค
ต่าง ๆ เช่น มะเร็ง พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ 
โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ ผู้ป่วยท่ีฉีด
กลูตาไธโอนมีผลข้างเคียงท�าให้ผิวขาวข้ึน    
จงึเป็นสาเหตใุห้มกีารลกัลอบน�ากลตูาไธโอน  
มาฉีดเพื่อให้ผิวขาว แต่ความจริงแล้ว
ผลข้างเคียงนี้จะเกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น
และปัจจบุนัยงัไม่มผีลการศกึษาทีน่่าเชือ่ถอื  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลูตาไธโอนที่มี    
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผิว ที่ส�าคัญ  
เมือ่ฉดีตดิต่อกนันาน ๆ จะมผีลเสยีตามมา   
คือ เม็ดสีผิวและเม็ดสีที่จอประสาทตา  
ลดลง ท�าให้แพ้แสงง่าย อาจท�าให้ตาบอด
และเป็นมะเร็งผิวหนังได้

 ดิฉันสังเกตเห็นว่าแก้มตอบลง    
จากเดิมและมีร ่องลึก เห็นโฆษณาว่า 
การฉีดคอลลาเจนหรือฟิลเลอร์ ช่วย
แก้ไขปัญหาได้ จริงหรือไม่คะ

 ทาง อย.ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน
ต�ารับยาฉีดคอลลาเจนนะคะ เนื่องจาก
เป็นสารที่ไม่มีการรับรองความปลอดภัย
ในการฉีด ยิ่งถ้าเป็นการลักลอบฉีดจาก   
ผูท้ีไ่ม่ใช่แพทย์ทีเ่รยีกกนัว่า “หมอกระเป๋า” 
ยิ่งมีอันตรายมาก อาจท�าให้เป็นจ�้าเลือด 
หน้าบวมเขยีวหรอืเป็นก้อนนนู ผวิหนงัตาย 
ตาบอด หรือถ้าเกิดอาการแพ้ อาจถึงขั้น
ชอ็คจนเสียชวีติได้เลยค่ะ ส่วนสารฟิลเลอร์    
ท่ีมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมีเพียง
ชนดิเดยีวเท่านัน้ คอื สารไฮยาลรูอนกิ แอซิด                 
ซึง่เป็นการน�ามาใช้ทางการแพทย์เพือ่รกัษา 
ความพิการเท่านั้น

 ตอนนี้ดิฉันอายุเข้าเลข 5 เริ่มมี
ร้ิวรอยบริเวณหน้าผาก ตา เห็นโฆษณา
ตามเว็บไซต์ เชิญชวนให้ฉีดโบท็อกซ์
เพื่อลดริ้วรอยจะมีอันตรายหรือไม่คะ

 การฉีดโบท็อกซ์เป ็นวิธีที่นิยม
เพราะสามารถลดเลือนร้ิวรอยได้ในระยะ
เวลาท่ีรวดเร็ว แต ่ถ ้าฉีดโบท็อกซ ์กับ  
หมอเถือ่น หรือฉีดในท่ีไม่ใช่สถานพยาบาล 
จะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมาก ซึ่งอาจ
มีผลข้างเคียงต่ออาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง                                         
บรเิวณทีฉ่ดี ท�าให้หนงัตาตก แสดงอารมณ์  
ทางสีหน้าไม ่ได ้ เป ็นการเสียเงินแถม

เสี่ยงอันตรายด้วยนะคะ

 หากคิดจะฉีดสารต่าง ๆ เพื่อ
ความสวยงาม ควรได้รับการดูแลจาก     
ผู ้ เชี่ ยวชาญ และสถานที่ที่น ่ า เชื่ อถือ         
อย่าเสี่ยงรับการฉีดจาก “หมอกระเป๋า” 
ซึ่งบางรายมีบริการถึงที่และราคาถูก แต่
เสี่ยงอันตรายมาก โดยอาจเป็นคนใกล้ตัว 
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้วิธีเรียนรู้จดจ�าวิธีฉีด และ
ลักลอบฉีดเอง ไม่สามารถรับรองผลตามที่
ต้องการได้

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                               
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                      
ส า ม า ร ถ ส่ง จ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เ ร า ที่ 
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพ  
ผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส่งอีเมล 
มาได้ที่ oryor.report@gmail.com 
พบกนัใหม่ ในฉบบัหน้า นะคะ สวสัดค่ีะ

ภาพจาก  www.rout03e5.com

มีจดหมายเข ้ามาถามเกี่ยวกับการฉีดกลูตาไธโอน
คอลลาเจน ฟิลเลอร์ หรอืโบทอ็กซ์ เข้าสู่ผวิเพ่ือเสริมความงาม 
จะมีอันตรายหรือไม่ เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา นายทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ยกระดบัมาตรฐานยาไทย...อย. ไทย เข้าสู่ PIC/S

หน่วยตรวจประเมิน GMP ด้านยา ของส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในนามของประเทศไทย ได้เข้าสู่    
การเป็นสมาชิกของ พีไอซีเอส ( Pharmaceutical 

Inspection Co-operation Scheme : PIC/S) 
อย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และ  
เป็นหน่วยงานในล�าดับที่  49 ของสมาชิก PIC/S

Products) ทั้งส�าหรับมนุษย์และสัตว์ 

ตามหลักจีเอ็มพี (Good Manufacturing 

Practice : GMP) ของแต่ละประเทศ 

ทั้งนี้ PIC/S เป็นการขยายผลออกมาจาก      

“พีไอซี (PIC : The Pharmaceutical 

Inspection Convention of 1970)” 
หรือ“สนธิสัญญาด้านการตรวจประเมิน
มาตรฐานด้านยา” ของสมาคมการค้า
เสรีแห่งยุโรป ( The European Free 
Trade Association ( EFTA ) )

“พีไอซีเอส (PIC/S)” หรือ “กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง      

กบัการตรวจประเมนิมาตรฐานด้านยา” (The Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านยา (Medicinal 
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 PIC/S มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ บูรณาการ 

ด้านมาตรฐานในการตรวจประเมิน GMP       

โดยปัจจุบันมีสมาชิก 49 หน่วยตรวจ       

ประเมนิ GMP ใน 47 ประเทศ ครอบคลมุ  

ท่ัวโลก ทั้งในทวีปยุโรป อัฟริกา อเมริกา 

เอเชีย และ ออสเตรเลีย 

หน่วยตรวจประเมนิ GMP ด้านยา 

ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประเทศไทย เป็นหน่วยงานล่าสุดท่ีได้รับ

การรับรอง เป็นสมาชิกของ PIC/S โดยมี

ผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อย. ได้มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานของการ

ผลิตยาของประเทศไทยสู่สากลเป็นล�าดับ โดยผ่านการประเมิน และรับรองเป็นหน่วย

ตรวจประเมินตาม ASEAN Listed Inspection Service แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2558 และได้รับรองการเป็นสมาชิก PIC/S ณ 1 สิงหาคม 2559

ผลของการเป็น PIC/S จะส่งผลดีให้ “ผลิตภัณฑ์ยา” ที่ได้รับใบรับรอง

มาตรฐาน GMP จาก อย. ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก และที่ส�าคัญ

ไปกว่านั้น คือ ผู้บริโภคภายในประเทศจะได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพในระดับสากล

เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับยาที่ผลิตในประเทศไทย

อย. มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานยาสู่สากล                                       

เพื่อผู้บริโภคได้ยาดีมีคุณภาพ
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 ประจำาเดือนสิงหาคม 2559

เ

ทีม่า : http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=37

รู้ไหม...ยุงชอบกัดคนประเภทไหน

จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อย ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด หรือใช้พัดลมเป่าเพื่อไม่ให้ยุง

เข้าใกล้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง หรือฉีดพ่นผลิตภัณฑ์
ก�าจัดแมลงในบริเวณที่เป็นมุมอับ

 คยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า ท�าไมนั่งกันตั้งหลายคน แต่ยุงดันมากัดเราแค่คนเดียว   

 จะเป็นเพราะเลือดหวาน หรือว่าเนื้อหอมหรือเปล่า วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกัน...

จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ พบว่า 

 m	ยุงชอบกัดคนที่มีเหงื่อออกมาก

 m	ยุงชอบกัดคนที่ตัวร้อน (อุณหภูมิบริเวณผิวหนังสูง)

 m	ยุงชอบกดัคนทีห่ายใจแรง เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมากบั 

  ลมหายใจเป็นตัวดึงดูดยุง

 m	ยุงชอบกัดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกลิ่นและลักษณะผิวหนัง

 m	ยุงชอบกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะฮอร์โมนแตกต่างกัน

 m	ยุงชอบกัดคนที่ใส่เส้ือผ้าสีเข้ม เช่น สีด�า กรมท่า แดง เขียว มากกว่า

  สขีาว

ดังนัน้ ถ้าไม่อยากให้ยงุกดั ควร

จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อย ท�าลายแหล่ง

เพาะพันธุ ์ยุง นอนในมุ ้งหรือติดมุ ้งลวด 

หรือใช้พัดลมเป่าเพื่อไม่ให้ยุงเข้าใกล้ หรือ                                              

ใช้ผลติภณัฑ์ทากนัยงุ หรอืฉดีพ่นผลิตภณัฑ์     

ก�าจัดแมลงในบริเวณที่เป็นมุมอับ ใต้เตียง 

เพื่อไล่ยุงส่วนท่ีสงสัยกันว่า ท�าไมยุงกัดแล้วคันนั้น สาเหตุ  

มาจากน�้าลายของยุง คือ เมื่อยุงกัด ยุงจะปล่อยน�้าลายลงใน

บริเวณที่เจาะดูดเลือด เพื่อท�าให้เลือดเจือจางจะได้ดูดเลือด 

ขึ้นไปได้ง่าย และเจ้าน�้าลายของยุงนี่แหละที่ท�าให้เรามีอาการ

คันและเกิดอาการแพ้ต่าง ๆ

ปิดปากภาชนะเก็บน�้าให้มิดชิด

ปล่อยปลากินลูกน�้า
ลงในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้

ภาพจาก https://eduzones.com/wigi/125429

ภาพจาก www.catdumb.com
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (11)  

ข อต ้อนรับทุกท ่านเข ้าสู ่ งานมอบ                                    

 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “อย.น้อย                                  

Community Network Award  ปี 2559” 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม                                              

มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร          

ให้กับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วม    

ในการสนับสนุนการด�า เนินกิจกรรม 

อย.น้อย ซึ่งโครงการ อย.น้อย จะประสบ

ความส�าเร็จไม่ได้หากขาดภาคีเครือข่าย

ในการรวมพลั งสร ้ า งความเข ้มแข็ ง

โดยเฉพาะเครือข ่ายจากส ่วนภูมิภาค  

และท้องถิ่น ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในพื้นที่

ต่อการส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อย อย่าง

เป็นรูปธรรม 

โครงการ อย.น้อย 
จะประสบความส�าเร็จไม่ได้

หากขาดภาคีเครือข่ายในการรวมพลัง   
สร้างความเข้มแข็ง
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

จนได้แฟนคลับ อย. รุ่นแรกจ�านวน 4 ทีม 
ได้แก่ ทมี HEALTH ED KASETSART และ                                             
ทมี EDKU จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  
ทีม Nurse_RSU จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
และทีม YPR จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยท้ัง 4 ทีม ได้ท�า                               
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็นสื่อกลาง
บอกต่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งค�าโฆษณาที่
หลอกลวงโอ ้อวดเกินจริงในประเด็น  
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาอวดอ้าง                 
ลดความอ้วน , ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณา
อวดอ้างรักษาโรค , ผลิตภัณฑ์อาหาร
โฆษณาอวดอ้างทางเพศ และผลิตภัณฑ์
เครือ่งส�าอางโฆษณาอวดอ้างท�าให้หน้าขาว                  
ด้วยการจัดท�าชิ้นงานให้ความรู้ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ และโพสต์ ลงบน Facebook 
Fanpage Oryorfanclub และทางสื่อ   
Social Media เช่น Twitter / Instagram (IG) 

ของน้อง ๆ  แฟนคลับ อย. เป็นต้น 
นอกจากการลงพ้ืนท่ีแล้ว ยังมี

กิจกรรม Oryor Fan Meeting เพื่อให้
แฟนคลับ อย. ทั้ง 4 ทีม ได้รู้จักเชื่อมความ
สัมพันธ์และเข้าร ่วมแข่งขันเกมต่าง ๆ          
ทีส่อดแทรกสาระความรูจ้าก อย. พร้อมทัง้           
เก็บสะสมคะแนนน�ามารวมกับคะแนน
จากจ�านวนยอด Like และ Share ของ
แต ่ละทีม เพื่อชิงความเป ็น “ซู เปอร ์
แฟนคลับ อย.” ทีมที่ท�าคะแนนได้สูงสุด 
ได้แก่ ทีม HEALTH ED KASETSART

รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรอีกเหมือนกัน             
เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้เยาวชนน้อง ๆ
ที่ร่วมเป็นเครือข่ายช่วยบอกต่อความรู ้       
ด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพไปสูป่ระชาชนตอ่ไป 

โครงการดี ๆ เช่นนี้ พร้อมจะ                                
ก้าวเดินต่อไป เพื่อสร้างเครือข่าย อย. 
แฟนคลับให ้ เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย 
โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่                                  
ข้อมูลความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน           
สังคมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มกิจกรรม
ในเหล ่า อย. แฟนคลับ ได ้ มีความรู ้
ความเข ้าใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
งานของ อย. เพิ่มมากขึ้น มุ ่งหวังให ้
ประชาชนและเครือข่ายของน้อง ๆ ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า            
สมประโยชน์ ส ่งผลให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ

อย. ขอแสดงความยินดีกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กร                       

ปกครองส่วนท้องถิ่น 33 แห่ง ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้สร้างความร่วมมือที่เป็นหนึ่ง ต่อยอดขยายพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืนเพื่อให้

นกัเรยีน อย.น้อย และชมุชนมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีเหมาะสม ปลอดภยั น�าพาไปสูก่ารมสีขุภาพทีด่ต่ีอไป  

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงได้รับ
โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงิน
รางวัลมูลค่า 5,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย  
ส่วน อย. แฟนคลับอีก 3 ทีมก็ได้รับโล่
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รองเลขาธิการฯ อย. ให้สัมภาษณ์ รายการ “พลเมืองข่าว”
 นพ.ไพศาล ด่ันคุ้ม  รองเลขาธิการฯ อย. ให้สัมภาษณ์ รายการ 
“พลเมืองข่าว” ทาง Thai PBS เรื่อง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบันของ อย.  ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย. เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559

การประชุม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส�าหรับการรับจดแจ้งเครื่องส�าอางด้วยระบบอัตโนมัติ”
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส�าหรับการรับจดแจ้งเครื่องส�าอาง   
ด้วยระบบอัตโนมัติ” ณ ห้องประชุมส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึก อย. เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

 ภก.ประพนธ์  อางตระกลู รองเลขาธกิารฯ อย. และคณะ ให้การต้อนรบั 
Dr. Salmah Bt Bahri, ผูอ้�านวยการ National Pharmaceutical Regulatory 
Agency (NPRA) กระทรวงสาธารณสุข สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มีการประชุม
หารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืด้านยา และเคร่ืองมอืแพทย์ระหว่างสองหน่วยงาน 
รวมถงึประเดน็การอ�านวยความสะดวกในการขึน้ทะเบยีนฯ ของทัง้สองประเทศ  
ณ ห้องประชมุส�านักวชิาการ ชัน้ 3 อาคาร 1 ตกึ อย. เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2559

ThaiFDA - NPRA Bilaterel  Meeting
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 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ท�าบุญตักบาตรและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ชัยนาทนเรนทร เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2559

พิิธีท�าบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559


