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โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กลุ่มสื่อสารองค์กร

เผยโฉมสถานประกอบการดีด้านจริยธรรม รับรางวัล

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563
ส�ำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรื อ อย. ได้ เ ริ่ ม
จัดท�ำโครงการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม
สถานประกอบการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพมาตัง้ แต่ปี 2552 และด�ำเนินการ
มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งขึ้ นสู ่ ปี ที่ 12 แล้ ว
เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ
ให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิ ต สถานที่ ผ ลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ปลอดภัย และผลิตสินค้า
มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับ
สากล นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ส�ำคั ญ คื อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมในการประกอบการ
ที่ดี

ส�ำหรับปีนี้ อย. ได้เพิ่มโล่รางวัลประเภท Best of the Best โดยคัดเลือกสุด
ยอดสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือ
สังคมอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์แก่
ผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ จ�ำนวน 5 แห่ง รางวัลประเภท 3 ปี ติดต่อกัน จ�ำนวน 11 แห่ง
และรางวัลโล่เกียรติยศประจ�ำปี จ�ำนวน 55 แห่ง จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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- อาหาร ประเภท Best of
the Best ได้ แ ก่ ศู น ย์ ร วมนม สวน
จิ ต รลดา โครงการส่ ว นพระองค์ สวน
จิตรลดา ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.
2561-2563) ได้แก่ 1) บริษัท อายิโนะ
โมะโต๊ ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
2) บริ ษั ท ไมเนอร์ ชี ส จ� ำ กั ด รางวั ล
โล่เกียรติยศประจ�ำปี ได้แก่ 1) บริษัท
น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) 2) บริษทั
โดล ไทยแลนด์ จ�ำกัด 3) บริษัท จอมธนา
จ�ำกัด 4) บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด 5) บริษทั บีเอ็ม พรีเมีย่ ม ฟูด๊ จ�ำกัด
6) บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จ�ำกัด
(มหาชน) 7) บริ ษั ท ข้ าว ซี . พี . จ� ำ กั ด

8) บริษทั กรีนสปอต จ�ำกัด 9) โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (โรงงานแปรรูปนม และเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ บริษัท โพส
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ) 10) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด เฮลท์ แ คร์ จ� ำ กั ด สถานประกอบการ
11) บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จ�ำกัด
ด้านเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย 3 ปี
ติดต่อกัน ได้แก่ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า
- ยา ประเภท Best of the Best ได้แก่ บริษัท ไบโอแลป จ�ำกัด ประเภท
จ�ำกัด
3 ปีตดิ ต่อกัน (พ.ศ. 2561-2563) ได้แก่ 1) บริษทั มิลลิเมด จ�ำกัด 2) องค์การเภสัชกรรม
3) บริษทั อ้วยอันโอสถ จ�ำกัด 4) บริษทั สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด 5) บริษทั ผลิตภัณฑ์
- สถานประกอบการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย จ�ำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจ�ำปี ได้แก่ 1) บริษัท สยามเภสัช จ�ำกัด สุขภาพชุมชน จ�ำนวน 13 ราย ได้แก่
2) บริษทั ไทยโอซูกา้ จ�ำกัด 3) บริษทั ยูโทเปีย้ น จ�ำกัด 4) บริษทั เบ็ทเทอร์ฟาร์มา่ จ�ำกัด 5) 1) วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต�ำบลน�้ำเกี๋ยน
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จ�ำกัด 6) บริษัท ยูนีซัน จ�ำกัด 7) บริษัท เอี่ยวน�้ำโอสถ จั ง หวั ดน่ า น 2) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแม่ บ ้ าน
จ�ำกัด
เกษตรกรบ้ า นตะโม่ ส ร้ า งสรรค์ จั ง หวั ด
พิษณุโลก 3) วิสาหกิจชุมชนกลุม่ บ้านสวน
- เครื่องส�ำอาง ประเภท Best of the Best ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ เจ
ลูกแชมป์ จังหวัดอุทัยธานี 4) วิสาหกิจ
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เอนเตอร์ ไ พรส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ประเภท 3 ปี ติ ด ต่ อ กั น
ชุมชนธนัชพร จังหวัดนนทบุรี 5) วิสาหกิจ
(พ.ศ. 2561-2563) ได้แก่ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จ�ำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจ�ำปี
ชุมชนเกษตรสวนนอก จังหวัดสมุทรสงคราม
ได้แก่ 1) บริษทั คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด 2) บริษทั กรีนสวิลล์ จ�ำกัด
6) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม ขนมแม่ บุ ญ มี
3) บริษัท ไบโอเดอเนช จ�ำกัด 4) บริษัท ปฐวิน จ�ำกัด 5) บริษัท ไอ พลัส คิว จ�ำกัด
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา 7) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
6) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ�ำกัด 7) บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์
ปลาส้มถอดก้างพ่อสมศักดิ์ บ้านเปลือยทอง
แกมเบิ ล แมนู แ ฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด 8) บริ ษั ท คอลเกต-ปาล์ ม โอลี ฟ
จังหวัดมหาสารคาม 8) วิสาหกิจชุมชน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 9) บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด 10) บริษัท
สมดี อิ น เตอร์ ฟู ้ ด ส์ จั ง หวั ด นครพนม
นีโอ แฟคทอรี่ จ�ำกัด
9) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม แปรรู ป ข้ า วโป่ ง
- เครือ่ งมือแพทย์ ประเภท Best of the Best ได้แก่ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ สมุ น ไพรผั ก และผลไม้ บ ้ า นห้ ว ยยาง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2561-2563) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 10) วิสาหกิจชุมชน
บริษทั ออโธพีเซีย จ�ำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจ�ำปี ได้แก่ 1) บริษทั ชัวร์เท็กซ์ จ�ำกัด เกษตรพัฒนาเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
2) บริษทั ไทยนิปปอน รับเบอร์อนิ ดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) 3) บริษทั ไอเมด ลาบอราทอรี่ จ�ำกัด 11) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม รั ก ษ์ ข นมไทย
4) บริษทั 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด 5) บริษทั เมด-คอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เขาพุดทอง (แม่ช้อง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ประเภท Best of 12) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป ผลผลิ ต
the Best ได้แก่ บริษทั เชอร์วดู้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประเภท ทางการเกษตรบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส
3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2561-2563) ได้แก่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) 13) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนฉั ต รหลวง (ณั ช กร)
รางวั ล โล่ เ กี ย รติ ย ศประจ�ำปี ได้แก่ 1) บริษัท ไวท์ เ ฮาส์ ค ลี นนิ่ ง โปรดั ก ส์ จ� ำ กั ด กรุงเทพมหานคร

2) บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จ�ำกัด 3) บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ขอแสดงความยินดีกบั ผูป้ ระกอบการ
4) บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จ�ำกัด 5) บริษัท เคมแฟค จ�ำกัด
ทัง้ 71 แห่ง ขอให้รกั ษาความดีโดยคงคุณภาพ
- สถานประกอบการที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นสถาน มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับที่
ประกอบการด้ านอาหารและเครื่องส�ำอาง ได้แ ก่ บริ ษั ท บางกอกแล็ ป แอนด์ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก อย. เพื่ อ เป็ น
คอสเมติค จ�ำกัด สถานประกอบการด้านยาและเครือ่ งส�ำอาง ได้แก่ มูลนิธโิ รงพยาบาล แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น
เจ้า พระยาอภั ย ภู เบศรฯ สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายและเครื่องส�ำอาง ต่อไป
ได้แก่ บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

5 เทคนิค

คอมพิวเตอร์ปลอดภัย

ไม่โดนแฮก

1. ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก
พยายามไม่ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น 123456 ตัวอักษรซ�้ำ ๆ หรือข้อมูล
ส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพราะง่ายต่อการคาดเดา ดังนั้น
จึงควรตั้งรหัสผ่านทั้งในคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้คาดเดาได้ยาก โดยมีการ
สลับตัวอักษรเล็ก – ใหญ่ และตัวเลขเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย นอกจากนีใ้ นการ Log – in
เข้าแต่ละเว็บไซต์ควรมีการใช้รหัสผ่านที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
2. ใช้โปรแกรม Anti - virus
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดค�ำสัง่ บนระบบปฏิบตั กิ าร
ซึ่งถูก เขี ย นขึ้ น มาเพื่ อให้ท�ำงานอันอาจมีประโยชน์ ห รื อ โทษก็ ไ ด้ การใช้ โ ปรแกรม
Anti – virus ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่คอมพิวเตอร์ถูกแฮกจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ Malware ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบปฏิบัติการ
หรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์
3. ไม่เปิดหรือดาวน์โหลดอะไรมั่ว ๆ
หากไม่มั่นใจว่าโปรแกรมหรือหน้าต่างแปลก ๆ ที่ขึ้นมาคืออะไร แนะน�ำว่า
อย่าเผลอไปกดเปิดหรือดาวน์โหลด เพราะนัน่ อาจจะเป็นการกดเปิดทางให้กบั แฮกเกอร์
หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้
บรรณานุกรม

4. ฝึกมองเว็บไซต์อันตรายให้เป็น
นอกจากการพิจารณาแหล่งที่มา
ของเว็บไซต์แล้ว ทุกวันนีเ้ ราในฐานะ Users
ต้องฝึกการสังเกตลิงก์เว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วย
ไม่ว่าลิงก์นั้นจะถูกส่งต่อมาจากใครก็ตาม
เพราะถึ ง แม้ ว ่ า คนที่ เรารู ้ จั ก จะเป็ น คน
ส่งลิงก์นั้นมาให้แต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่า
Account นั้นก�ำลังโดนแฮกด้วยหรือไม่
หรือบางครั้งเว็บปลอมอาจท�ำขึ้นมาเพื่อ
หลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่า
จะเป็นรหัสผ่านอีเมล เลขบัตรประชาชน
เลขพาสปอร์ต เป็นต้น
5. ระวั งทุ กการกด “สนใจ” “ตกลง”
“OK” “Agree” “Install”
หลายครั้งเวลาเข้าเว็บไซต์มักมี
Pop – up ขึ้นมา ซึ่งบางครั้ง Pop – up
เหล่านี้ก็มีทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป
และก็อาจมีที่แอบแฝงมาให้เรากดตกลง
ซึ่งนั่นอาจเป็นการน�ำไวรัสคอมพิวเตอร์
เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้ ดังนั้น
ควรระมัดระวังทุกการกด “สนใจ” “ตกลง”
“OK” “Agree” “Install” หรืออื่น ๆ
ที่อาจหลอกให้เรากดยืนยัน

1. piphat P. (2019). How to วิธปี อ้ งกันตัวเองจากแฮกเกอร์ในโลกออนไลน์. สืบค้นเมือ่ 8 มิถนุ ายน 2563; จาก https://www.
		
techhub.in.th/how-to-protect-youself-from-hacker/
2. piphat P. (2020). 5 วิธีปกป้องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย สร้างได้ ไม่ต้องเทคนิคมาก. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2563;
		
จาก https://www.techhub.in.th/5-easy-way-to-protect-your-computer/
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

Ebola กลับมาอีกแล้ว
ถึง 11 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 1976 ส่วนครั้งล่าสุดในปี 2014 ทางการสามารถควบคุมและ
หยุดยั้งการระบาดได้ภายใน 4 เดือน ในขณะที่ชาติแอฟริกาตะวันตกอื่น ๆ ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การระบาดมาก่อนต้องใช้เวลาในการหยุดยั้งการระบาดถึง 2 ปี

ก ลับมาตืน่ ตัวอีกครัง้ กับ Ebola

virus disease (EVD) โดยข้อมูลเบื้องต้น
จาก WHO พบว่ามีผู้ป่วยอีโบลาตรวจพบ
ใน Wangata ประเทศคองโก ในช่ ว ง
เดือนเมษายนที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ยังไม่
พบแหล่ ง ที่ แ น่ น อนของการติ ด เชื้ อ แต่
คาดการณ์ว่าการระบาดใหม่ของอีโบลา
จะเกิ ด มี เชื้ อ ไวรั ส อยู ่ ใ นอ่ า งเก็ บ น�้ ำ สั ต ว์
ในหลายส่วนของประเทศ แม้จะเกิดการ
ระบาดของเชื้ออีโบลาอีกครั้งแต่ก็ไม่น่า
วิตกกังวลมากนัก เนื่องจากสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยคองโกมี ป ระสบการณ์
ในการรับมือกับการระบาดของอีโบลาแล้ว
เพราะที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก เคยมีการระบาดของเชื้ออีโบลา

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกท�ำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ CDC ของ
แอฟริกาและพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถระดับชาติในการตอบสนองต่อ
โรคระบาด นอกจากนี้ WHO ยังส่งทีมสนับสนุนรวบรวมและทดสอบตัวอย่างอ้างอิง
ไปยังห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ในครัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีข่ ององค์การอนามัยโลกยังมีวคั ซีนต้านอีโบลา
ทีผ่ า่ นการทดลองมาในระดับหนึง่ แล้ว ส่วนสถานการณ์อโี บลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกได้มกี ารให้วคั ซีนในรายทีม่ คี วามเสีย่ งสูงซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลัง่
ของผู้ป่วยรายก่อนหน้า
การกลั บ มาอี ก ครั้ ง ของอี โ บลาท� ำ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเน้ น ความส� ำ คั ญ ของการ
เฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับเหตุการณ์ที่คล้ายกัน
ในอนาคต ซึ่งสิ่งส�ำคัญ คือ การตรวจคัดแยก ทดสอบและรักษาผู้ป่วยที่สงสัยใหม่
โดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อและท�ำลายห่วงโซ่การแพร่เชื้อ
อีกทั้งการประสานงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน
ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นเช่นกัน โดยองค์การอนามัยโลกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และหากจ�ำเป็นอาจต้องมีการตรวจสอบมาตรการการเดินทางและการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นี้ ปัจจุบันไม่มีประเทศใดที่ใช้มาตรการการเดินทางเกี่ยวกับการระบาดของ
อีโบลาที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกอย่างมีนัยส�ำคัญ

บรรณานุกรม

1. Geneva et. al. (2020). New Ebola outbreak detected in northwest Democratic Republic of the Congo; WHO
		
surge team supporting the response. สืบค้นเมือ่ 5 มิถนุ ายน 2563; จาก https://www.who.int/news-room/
		
detail/01-06-2020-new-ebola-outbreak-detected-in-northwest-democratic-republic-of-the-congo-who-surge		
team-supporting-the-response
2. WHO. (2020). Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo. สืบค้นเมือ่ 5 มิถนุ ายน 2563; จาก https://
		
www.who.int/csr/don/14-May-2020-ebola-drc/en/
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เรียบเรียง : จิตรา เอื้อจิตรบำ�รุง , เกศินี ใจปลื้ม

เช็กให้ ชัวร์ ก่อนที่จะ แชร์

สูตรมั่ว

ดื่มน�้ำมะขามแขก
ลดน�้ำหนักได้

จริงหรือ
ตั้ง

แต่เริม่ มีการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือโควิด – 19
หลาย ๆ บริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานให้พนักงานท�ำงานที่บ้าน หรือ
Work From Home ซึง่ เป็นหนึง่ ในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
เป็นการจ�ำกัดการติดต่อและการสัมผัสระหว่างคน ซึ่งช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงกักตัวแบบนี้ อยู่บ้านยิ่งกินก็ยิ่งอ้วน สาว ๆ หนุ่ม ๆ
หลายคนอาจก�ำลังพบเจอปัญหาน�้ำหนักขึ้น มีส่วนเกินกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย และก็สรรหา
วิธีลดกันอยู่แน่ ๆ จนท�ำให้เกิดกระแสการแชร์สูตรลดน�้ำหนัก ทั้งที่เป็นเรื่องจริง รวมถึง
เรื่องที่ไม่จริงปะปนให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

บี บ ตั ว ไล่ อุ จ จาระที่ ส ะสมอยู ่ อ อกทิ้ ง ไป
จึงมีฤทธิ์ช่วยการระบายอุจจาระเท่านั้น
ไม่ ไ ด้ ส ่ ง ผลต่ อ การลดการดู ด ซึ ม อาหาร
หรื อ ลดความอ้ ว นหรื อ ลดไขมั น ที่ ส ะสม
บริเวณท้องเราเลย อาจจะส่งผลบ้างเล็กน้อย
ต่ อ น�้ ำ หนั ก ตั ว ที่ ล ดลงตามน�้ ำ หนั ก ของ
อุจจาระที่ถ่ายทิ้งออกไปจากร่างกายเรา
เท่านั้น

ดั ง นั้ น สู ต รการลดน�้ ำ หนั ก ที่ มี
ล่าสุด มีการแชร์กระหนำ�่ ว่า ดืม่ นำ�้ มะขามแขกวันละ 1 แก้ว ช่วยลดนำ�้ หนักได้ การแชร์นี้ ไม่เป็นความจริง หากต้องการ
จริงหรือไม่ ? มาติดตามเรื่องจริงกันดีกว่าค่ะ
ลดน�้ ำ หนั ก ขอแนะน� ำ ให้ ป รั บ เปลี่ ย น
มะขามแขก มีสรรพคุณเป็นยาระบาย สามารถท�ำให้ลำ� ไส้ใหญ่มกี ารเคลือ่ นไหว วิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
มากขึ้น การรับประทานมะขามแขกจึงส่งผลให้ขับถ่ายได้มากขึ้น แต่การรับประทาน ลดอาหารหวาน มัน เค็ม หันมารับประทาน
มะขามแขก ไม่สามารถลดน�้ำหนักได้จริง เนื่องจากอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนใหญ่ ผัก และผลไม้ ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
จะถูกย่อย และดูดซึมจากส�ำไส้เล็กส่วนต้นแล้วเหลือแต่กากใยอาหารส่งต่อมาสะสม ก็จะส่งผลดีตอ่ สุขภาพในระยะยาวมากกว่า
ทีล่ ำ� ไส้ใหญ่ รอการระบายหรือถ่ายออกจากร่างกายไป ส่วนล�ำไส้ใหญ่นจี้ ะมีการดูดซึมน�้ำ นะคะ แถมยังปลอดภัยต่อสุขภาพเรา ๆ
ออกจากกากอาหารจนเป็ น ก้ อ นอุ จ จาระ ดั ง นั้ น ยาที่ อ อกฤทธิ์ ก ระตุ ้ น ล� ำ ไส้ ใ หญ่ อีกด้วย
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โดย กลุ่มสื่อสารองค์กร

พิธีเผาท�ำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 50 ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการเผายาเสพติดให้โทษของกลาง ครัง้ ที่ 50 ครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ
ในประวัติศาสตร์ มีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลาง จ�ำนวนกว่า 25,501 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 55,0941 ล้านบาท โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย). ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากปริมาณยาเสพติดของกลางที่เผาท�ำลายมีเป็นจ�ำนวนมาก จึงก�ำหนดวันเผาท�ำลายเพิ่มเติม
ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2563 ด้วย

		

อย. จับมือ สตช. เผยผลตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ปริมาณสูงในเจลแอลกอฮอล์

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย.
และ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดย พล.ต.ท.เพิ่มพูล ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. หัวหน้าคณะ ร่วมกันแถลงข่าวผลการตรวจวิเคราะห์เจลแอลกอฮอล์
พบเมทิลแอลกอฮอล์สูงถึง 99.95 % w/w ณ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ศูนย์ราชการ
ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตฯ จ�ำนวนมาก ย่านสมุทรสาคร เมื่อเดือนเมษายน 2563
โดย อย. ไม่อนุญาตให้ใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอาง ผู้ผลิตและผู้ขายมีความผิดตามกฎหมาย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 20 มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
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อย. ร่วมกับ สตช. แถลงข่าวผลการยึดถุงมือทางการแพทย์ ไร้มาตรฐาน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) น�ำโดย ภญ.สุภทั รา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย. และ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.)
โดย พล.ต.ท.เพิ่ ม พู ล ชิ ด ชอบ ผู ้ ช ่ ว ย ผบ.ตร. หั ว หน้ า คณะฯ ร่ ว มกั น แถลงข่ า วผลการตรวจถุ ง มื อ ทางการแพทย์ ในโกดั ง เก็ บ สิ น ค้ า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และแหล่งผลิตย่านปทุมธานี พบถุงมือทางการแพทย์บรรจุใส่กระสอบกว่า 10 ล้านชิ้น และบรรจุลังกว่า 6 แสนชิ้น
รวมของกลางมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ณ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ศูนย์ราชการ
ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

โดย นางสาวกรกมล พิพัฒน์ภูมิ กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส

วัสดีคะ่ ทุกท่าน ส�ำหรับฉบับนี้ Smart Reward ขอประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี ประจ�ำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
กันก่อน จะมี ใ ครบ้างไปติดตามกันเล้ยย

เฉลยค�ำถามประจ�ำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
1. ค�ำถาม จุลนิ ทรียช์ นิดหนึง่ ทีส่ ามารถป้องกันไม่ให้ยงุ ติดเชือ้ ปรสิตพลาสโมเดียมทีเ่ ป็นพาหะน�ำโรคไข้มาลาเรียมีชอื่ ว่าอะไร ?
เฉลย สิ่งมีชีวิตนี้ เรียกว่า Microsporidia MB
2. ค�ำถาม น�้ำต้มพืชสมุนไพรชนิดใดที่อ้างว่าสามารถรักษาโรคไวรัสโควิด-19 ได้ ?
เฉลย การดื่มน�้ำต้มกระเทียม
3. ค�ำถาม วิธีการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ได้ มีวิธีการใดบ้าง ?
เฉลย 1.) สวมหน้ากากอนามัย 2.) หมั่นล้างมือกันบ่อย ๆ ด้วยน�้ำและสบู่ให้สะอาดทุกซอกทุกมุม
3.) พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว 4.) กินอาหารที่ปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง (ส่วนตัว)
5.) อย่าเอามือไปขยีต้ า แคะจมูก หรือสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า เพราะเป็นพฤติกรรมเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกายได้งา่ ย
ส�ำหรับค�ำถามชิงรางวัลในฉบับนี้ก็คือ....
1. เทคนิคการปกป้องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย ไม่โดนแฮกข้อมูล มีกี่วิธี อะไรบ้าง ?
2. การลดน�้ำหนักให้ถูกต้อง มีกี่วิธี อะไรบ้าง ?
รีบส่งค�ำตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ smartlife@fda.moph.go.th
ผูโ้ ชคดีจะได้รบั เสือ้ ยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart Life by อย. จ�ำนวน 5 รางวัล พวงกุญแจ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
จ�ำนวน 10 รางวัล อย่าลืมส่งค�ำตอบกันมาเยอะ ๆ นะคะ หมดเขตส่งค�ำตอบวันที่ 30 สิงหาคม 2563
อย่าลืมติดตาม Smart Reward กันนะคะ ^^

วัตถุประสงค์ Smart Life by อย.
1.		เพือ่ เผยแพร่ความรูข้ า่ วสารและการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.		เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมความเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ผลงานเด่นเกีย่ วกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
		ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.		เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอด
		ประสบการณ์และการด�ำเนินงาน
4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ
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ผ้โู ชคดีฉบับเดือน เม.ย. พ.ค. 63
เสื้อยืดสกรีนลาย Smart Life by อย.

1. คุณนภาพร ไกรทอง
2. คุณอภิสทิ ธิ์ เหมาะสมสกุล
3. คุณรัตนชัย กิจสวัสดิ์ 4. คุณอุกฤษฎ์ ช่างเรือ
5. คุณเพชรา พฤทธิพฒ
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พวงกุญแจ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด

1. คุณนิภาพร วงษ์ธนสุภรณ์
3. คุณมธุรส ศรจิตต์
5.คุณพงศกร ราชาเดช
7.คุณทิวา รอดเที่ยง

2. คุณกนกพร ชลธี
4. คุณสุจิรา เอกปัชชา
6. คุณวิลาสินี พิมพ์ทอง
8. ภญ.พิมลพรรณ ศรีภธู ร

สถานที่ติดต่อ
กองพัฒนาศักยภาพผ้บู ริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7114, 0 2590 7119 โทรสาร 0 2591 8474
e-mail : smartlife@fda.moph.go.th
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง

