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กลุ่มสื่อสารองค์กร

กวาดเรียบแหล่งลักลอบขายยา
ขายยา อาหารเสริม
เครื่องส�ำอางเถื่อน ย่านประตูน�้ำ

ถือ เป็นผลงานความส�ำเร็จอีกครัง้ ในปีงบประมาณ 2563 ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กับการแถลงข่าวทลายแหล่งขายยาโดยไม่ได้รบั อนุญาต ขายยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทีไ่ ม่มที ะเบียนต�ำรับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม/แสดงฉลากไม่ถกู ต้อง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
และเครื่องส�ำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง ไม่มีฉลากภาษาไทย และอาจเป็นเครื่องส�ำอางที่ไม่ปลอดภัย
ในการใช้ มูลค่าเบา ๆ กว่า 2 แสนบาท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจากนโยบาย
ของรัฐบาลในการกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่จ�ำหน่ายตามท้องตลาด เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐาน อย. จึงได้ร่วมกับต�ำรวจ
บก.ปคบ. ตรวจจับแหล่งผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระท�ำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนการขายยา อาหาร และเครื่องส�ำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตใน
ร้านค้าปลีก – ส่ง แห่งหนึ่งย่านประตูน�้ำ ดังนั้น อย. จึงได้ประสานไปยังต�ำรวจ บก.ปคบ. ในการ
สืบหาแหล่งจ�ำหน่าย จนพบแหล่งเป้าหมายและได้เข้าตรวจค้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
แหล่งจ�ำหน่าย บริษทั โทฟู สกินแคร์ จ�ำกัด (TOFU SKINCARE CO.,LTD.) เลขที่ 645/17
ซอยเพชรบุรี 13 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตรวจพบการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ทั้ง ยา อาหาร และเครื่องส�ำอางเป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ 1. ACORBIC®
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(C-1000 mg) 2. ACORBIC® ( Extra C)
3. สมุนไพรกระชับช่องคลอด 4. ฟ้าทะลายโจร
สมุ น ไพรพรหมรั ง สี 5. Sidegra 50 mg
(sildenafil 50 mg) 6. NOXA 20 (piroxicam 20 mg) 7. Setin (Cetirizine 10 mg)
8. หมอยันฮี ชุดครีมบ�ำรุงผิวหน้า กล่องฟ้า,
ชมพู, เขียว 9. DR.วุฒิ-ศักดิ์ ชุดครีมบ�ำรุง
ผิวหน้า หมอวุฒศิ กั ดิ์ เชอรี+่ วอตามอน+กลูตา้
10. WHITE NANO, 11. แป้ง โรลออน Body
spray 12. สมุนไพรลดหน้าท้อง Abdomen
Slim 13. สมุนไพรลดแขน SLIM PERFECT
ARM 14. สมุนไพรอัพไซต์ สูตรเร่งรัด Bigger
BooBs Breast Enhancer 15. ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Sexy Boom 16. Idol Berry Plus

17. Vitaccino 18. DETOX SLIM COFFEE 19. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยสเด้ 20. Gluta
Prime Plus+ 2,000,000 MG 21. APPLE SLIM DIET 22. อาหารเสริมลดน�้ำหนัก CA NI
SLIM BALANCE 23. กาแฟปรุงส�ำเร็จชนิดผง ไอดอล สลิม คอฟฟี่ IDOL SLIM COFFEE 24.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�ำหรับผิวขาว GLUTA BERRY 200000 MG เป็นต้น
ทั้งนี้ เครื่องส�ำอางที่ฉลากระบุชื่อ “หมอยันฮี ชุดครีมบ�ำรุงผิวหน้า” ที่พบข้างต้นนั้น
อย. และ กก4.บก.ปคบ.ได้เคยเข้าทลายแหล่งผลิตเครื่องส�ำอางที่ใช้ชื่อดังกล่าว เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2561 ซึ่งศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ลงโทษผู้ผลิต
เครือ่ งส�ำอางโดยตัดสินให้จำ� คุกคนละ 1 ปี 6 เดือน 15 วัน ปรับคนละ 150,000 บาท นอกจากนีแ้ ล้ว
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางรายการ เช่น Idol Slim Apple, Idol Slim Coffee, Idol Slim Plus
หรือ Idol Berry Plus อย. ได้เคยแจ้งเตือนภัย และเป็นผลิตภัณฑ์กลุม่ เสีย่ งทีไ่ ม่ควรบริโภคอย่างยิง่
เนื่องจากพบการสวมเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม และเคยมี
ผลตรวจวิเคราะห์พบสารไซบูทรามีน โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อย. และ กก 4. บก.ปคบ. ได้เคยจับกุม
ผู้ผลิตรายใหญ่ไปแล้วเช่นกัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ยดึ ของกลางทัง้ หมด 119 รายการ จ�ำนวน 9,420 กล่อง/ขวด คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ทกี่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ หาสาร
ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป
ส�ำหรับการด�ำเนินคดี ในเบื้องต้นพบการกระท�ำความผิด ดังนี้
		 1. จ�ำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท
		 2. จ�ำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยา มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
5,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 3. จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ขึ้นทะเบียนต�ำรับ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 4. จ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางที่ไม่มีการแสดงข้อความภาษาไทยและมีการแสดงฉลาก
ภาษาไทยไม่ครบถ้วน มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
		 5. จ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางที่มิได้จดแจ้ง มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
		 6. กรณี เ ครื่ อ งส� ำ อางหากผลการตรวจวิ เ คราะห์ พบสารห้ า มใช้ ซึ่ ง จั ด เป็ น
เครื่องส�ำอางไม่ปลอดภัยในการใช้ จะเข้าข่ายการจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 7. จ�ำหน่ายอาหารปลอมที่มีการแสดงฉลากเพื่อลวง มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง
10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท
		 8. จ�ำหน่ายอาหารปลอมทีม่ กี ารแสดงฉลากไม่ถกู ต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
		 9. หากผลการตรวจวิเคราะห์ พบสารไซบูทรามีน ซึง่ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 1
มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

ความดั น โลหิ ต สู ง หั ว ใจ เต้ น เร็ ว ปากแห้ ง
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับและท้องผูก และจะเป็น
อั น ตรายมากโดยเฉพาะกั บ กลุ ่ ม เสี่ ย ง เช่ น
ผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด ผู ้ ป ่ ว ยที่ ค วบคุ ม
ความดันโลหิตได้ไม่ดี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตี บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคตั บ ผู ้ ที่ มี โ รคต้ อ หิ น
รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และ
อาจส่งผลให้โรคประจ�ำตัวที่เป็นอยู่ มีอาการ
แย่ ล งหรื อ เกิ ด ผลข้ า งเคี ย งจนถึ ง แก่ ชี วิ ต ได้
ส่ ว นเครื่ อ งส� ำ อางที่ มี ก ารโฆษณาสรรพคุ ณ
ขาวภายใน 7 วัน ขาวนีออน ขาวออร่า ลดสิว
ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ รอยสิว ริ้วรอย มักพบว่า
มีสารห้ามใช้ เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ผิวที่ดูขาว
จะกลายเป็นด�ำคล�้ำ เป็นฝ้าถาวร หรื อ เป็น
แผลเป็ น ถาวร ไม่ ส ามารถรั ก ษาให้ ห ายได้
นอกจากนี้ การเลือกซือ้ ยา ควรซือ้ จากร้านขายยา
ทีม่ เี ภสัชกรประจ�ำร้าน อย่าซือ้ ยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่มีทะเบียนต�ำรับ หรือ ซื้อจาก
แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดนัด แผงลอย
เพราะอาจได้ รั บ ยาไม่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
ท�ำให้เกิดผลข้างเคียงทีเ่ ป็นอันตรายต่อร่างกาย
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว อาจท�ำให้เกิด
การแพ้ยา และเสียโอกาสในการได้รบั การรักษา
ที่ถูกต้องและตรงกับโรค และขอเตือนผู้ผลิต
น�ำเข้าและจ�ำหน่าย ขอให้ประกอบการอย่างมี
คุณธรรม อย่าเห็นแก่ผลก�ำไร หรือหลอกลวง
ผูบ้ ริโภคไม่วา่ จะช่องทางใดก็ตาม หากตรวจพบ
จะต้องถูกด�ำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เพือ่ ความปลอดภัยผูบ้ ริโภค ก่อนซือ้ ยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องส�ำอาง ควร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การขึน้ ทะเบียนจาก อย. ได้ที่
เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th
หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ท้ายนี้ อย. ขอเตือนผูบ้ ริโภค อย่าท�ำร้ายตัวเองด้วยการหลงเชือ่ โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ สายด่วน อย. 1556
ที่เกินไปจากความเป็นอาหารหรือเครื่องส�ำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการโฆษณา
เรื่องลดน�้ำหนัก เห็นผลจริง ปลอดภัย ระเบิดไขมันต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักพบการลักลอบ
ใส่ ย าลดความอยากอาหาร โดยเฉพาะยาไซบู ท รามี น ซึ่ ง ผลข้ า งเคี ย งที่ พ บบ่ อ ยได้ แ ก่
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

TikTok กับการน�ำเทคโนโลยี AI มาใช้
เมือ่ วิดโี ออัพโหลดขึน้ บน TikTok แอปพลิเคชันจะท�ำการวิเคราะห์
ว่าคอนเทนต์นนั้ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง โดยใช้ทงั้ NLP (Natural
Language Processing) ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของ AI (ปัญญา
ประดิษฐ์) ท�ำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ และ Computer
Vision เทคโนโลยี ที่ ท� ำ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ เข้ า ใจว่ า ในภาพที่ เ ห็ น
มีอะไรบ้างโดยจะประมวลผลจากวิดโี อด้วยเทคโนโลยี AI ออกมาว่า
ข้อมูลที่อยู่ข้างในคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด หรือค�ำพูดต่าง ๆ
มีสิ่งของอะไรบ้างอยู่ในวีดิโอ

หากพูดถึง Application ในช่วงนี้ก็คงต้องหันมาสนใจ

และท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ TikTok แอปสุ ด ฮิ ต ของคน Gen Z และ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุ่มผู้ใหญ่ แอปพลิเคชันที่รวม VDO Content
ในลักษณะคลิปสัน้ ๆ ทีม่ าพร้อมลูกเล่นต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น Challenge
หรือฟิลเตอร์ต่าง ๆ ถือว่าเป็นแอปใหม่มาแรงที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่ า งมากจนท� ำ ให้ ห ลายคนจับ ตามอง และสงสัย ที่มาของความ
ส�ำเร็จนี้
โดยเฉลีย่ แล้วผูใ้ ช้งานครัง้ แรกจะเข้ามาใช้เวลาในแอปพลิเคชัน
กว่า 10 นาที แถมออกแบบให้คนเข้าถึงง่ายด้วยการที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
สร้ า งบั ญ ชี ก ่ อ นก็ ส ามารถดู วิ ดี โ อได้ และสามารถแนะน� ำ วิ ดี โ อ
ที่ตนเองชอบให้กับคนอื่นได้เช่นกัน โดย Content Creator หรือ
ผู ้ ส ร้ า งคอนเทนต์ ห ลั ก คื อ ผู ้ ใช้ ทั่ ว ไป 49.10 % คนมี ชื่ อ เสี ย ง
ในอินเทอร์เน็ต 34.30 % ดารา 12.60 % และ แบรนด์ตา่ ง ๆ 3.70 %
บรรณานุกรม

TikTok มีการใช้เทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) เก็บข้อมูล
ผู้บริโภค และวิเคราะห์รสนิยม ความชอบว่าผู้ใช้งานน่าจะสนใจ
คอนเทนต์ประเภทไหน จากการกดถูกใจ หรือการค้นหา นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารท� ำ Branded Effect ที่ น� ำ AI มาช่ ว ยตรวจจั บ
การเคลื่ อนไหวของผู ้ ใช้ เ พื่ อให้ เ กิ ด เอฟเฟกต์ อีก ด้ ว ย หากมาดู
ทีร่ ะบบหลังบ้านของ TikTok จะพบการประมวลผลข้อมูลทีน่ ำ� ไปสู่
การน�ำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการออกมาอย่างสม�่ำเสมอ เช่น คลิปเต้น
คลิปแต่งหน้า คลิปสนทนาต่าง ๆ ซึ่งการให้บริการนี้ต้องใช้ข้อมูล
Big Data ร่วมกับเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อให้สามารถ
จับการเคลื่อนไหว สีหน้า ท่าทางของมนุษย์ได้อย่างแม่นย�ำ ท�ำให้
สร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้ตรงใจผู้ใช้ได้มากมาย
เรียกได้ว่า แอปพลิเคชัน TikTok ถือเป็นตัวอย่างของ
ความส�ำเร็จในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในเชิง Entertainment
ได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และเข้ า ถึ ง ผู ้ ค นได้ ใ นวงกว้ า ง น� ำ ไปสู ่
การสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มอย่างมหาศาล

Sopon Supamangmee. (2020). เข้าไปจะดูสั้นๆ รู้ตัวก็ผ่านไปสามชั่วโมง : อะไรท�ำให้เราเสพ TikTok ได้ทั้งวันทั้งคืน. สืบค้นเมื่อ
		
10 กรกฎาคม 2563. จาก https://thematter.co/thinkers/ai-behind-tiktok/115161
Positioning. (2019). ท�ำไม TikTok แอปจีน ถึงขึ้นแท่นเป็นสตาร์ทอัพมูลค่าสูงสุดในโลก. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563. จาก https://
		
positioningmag.com/1230502
รัตนชัย ม่วงงาม. (2020). 5 เทคนิคการใช้ “TikTok” ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2563. จาก http://www.
		
thaismescenter.com/5-เทคนิคการใช้-tiktok-ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ/
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

U.S. FDA

อัพเดตฉลากโภชนาการใหม่

พ ฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างชัดเจน

หลายคนหันมารับประทานอาหารส�ำเร็จรูปมากขึน้ หลายคนซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปมาเข้าครัว
ประกอบอาหารเองมากขึ้น ท�ำให้สิ่งส�ำคัญที่จะเข้ามามีผลกับพฤติกรรมการบริโภค
ของผู้บริโภคมากขึ้นนั่นก็คือ การอ่านฉลากโภชนาการ
ฉลากโภชนาการสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารที่ก�ำลัง
ซื้อได้ เพราะทุกวันนี้นอกจากพฤติกรรมการซื้ออาหารตามร้านค้าแล้ว ยังมีพฤติกรรม
การซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปผ่านทางออนไลน์ดว้ ย โดยสามารถใช้ขอ้ มูลบนฉลากโภชนาการช่วย
ในการวางแผนมือ้ อาหารทีส่ มดุลและการบริโภคอาหารโดยรวมทีด่ ตี อ่ สุขภาพของทัง้ ตนเอง
และครอบครัว เมื่อต้นปี 2020 องค์การอาหารและยาสหรัฐได้อัพเดทองค์ประกอบ
หลายอย่างของฉลากข้อมูลโภชนาการ โดยมีคุณสมบัติใหม่เหล่านี้ :
1. ปริมาณแคลอรีจะแสดงเป็นแบบอักษรที่ใหญ่และโดดเด่นยิ่งขึ้น
2. ปริมาณการบริโภคปรับปรุงให้สะท้อนถึงปริมาณจริงที่ผู้บริโภคดื่ม
หรือรับประทาน
3. การเพิม่ น�ำ้ ตาล วิตามินดี และโพแทสเซียมต้องมีการระบุในรายการด้วย
4. ร้อยละทีแ่ นะน�ำให้บริโภคต่อวัน (% DV) โดยแสดงเป็น Serving size
หรือขนาดการบริโภคแสดงเป็นค่าทั่วไปที่เหมาะสมกับอาหาร
ฉลากโภชนาการที่อัพเดตใหม่นี้จะช่วยในเรื่องการเลือกอาหาร และเครื่องดื่ม
ช่วยให้เราสามารถอ่านฉลาก และลดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มที่มีไขมันอิ่มตัว โซเดียม
และน�้ำตาลสูง เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง หรือโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น โดยฉลากจะแสดงปริมาณ
ของสารอาหารเหล่านี้ในหน่วยกรัม และมิลลิกรัมเป็นค่าเปอร์เซ็นต์รายวัน (% DV)
เราสามารถใช้ค่า % DV นี้เพื่อปรับสมดุลอาหารที่มีระดับโซเดียมสูงกว่ากับอาหาร
ที่มีโซเดียมต�่ำได้ นั่นเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าเราสามารถใช้ฉลากเพื่อช่วยในการเลือกซื้อ
เลือกปรุงอาหาร อันจะน�ำไปสู่การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มากขึ้นในการบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน
บรรณานุกรม

1. USFDA. (2020). Tips on Good Nutrition and Using the Updated Nutrition Facts Label During the Coronavirus Pandemic.
		
สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2563. จาก tion-and-using-updated-nutrition-facts-label-during-coronavirus-pandemic
2. USFDA. (2020). Serving Size on the New Nutrition Facts Label. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2563. จาก https://www.fda.gov/
		
food/new-nutrition-facts-label/serving-size-new-nutrition-facts-label
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เรียบเรียง : จิตรา เอื้อจิตรบำ�รุง , เกศินี ใจปลื้ม

เช็กให้ ชัวร์ ก่อนที่จะ แชร์

เรื่องแชร์ผิด ๆ

เกี่ยวกับสมุนไพร
รักษา Covid - 19
ต

อนนี้หลาย ๆ คน คงพยายามหาวิธีต่าง ๆ เพื่อ
ดูแลตนเอง และป้องกันไม่ให้ตวั เองเสีย่ งต่อการติด โรคโควิด - 19
ด้วยการหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหลายแหล่ง แต่ก็ต้อง
ยอมรั บ ว่ า ในสั ง คมยุคปัจ จุบันทุก คนจะเสพข่าวสารต่ า ง ๆ
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีนะ หากเนื้อหา
ของข่าวเป็นเรื่องจริงทั้งหมด แต่โควิด - 19 ก็เหมือนเรื่องอื่น ๆ
บนโลกออนไลน์ทมี่ กี ารแชร์เรือ่ งไม่จริงเป็นจ�ำนวนมาก แรงกว่า
ไวรัสโควิด - 19 ก็ไวรัลในโซเชียล หรือ Fake News นีแ่ หละค่ะ
ส่วนกระแสสมุนไพรรักษา Covid - 19 จะเป็นเรือ่ งจริง หรือไม่จริงนัน้
มาติดตาม ไปพร้อม ๆ กันที่นี่เลยค่ะ
1. กระชาย รักษาโรคโควิด - 19 จริงหรือ?
ตอบ ไม่จริง กระชายเป็นสมุนไพรทีส่ ามารถลดอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ ไม่สามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้
2. กระเจี๊ยบแดง รักษาโรคโควิด - 19 จริงหรือ?
ตอบ ไม่ จ ริ ง กระเจี๊ ย บแดงเป็ น สมุ น ไพรที่ ใช้
ขับปัสสาวะ ไม่สามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้
6

3. ขิง และกระเทียม ป้องกันโรคโควิด - 19 จริงหรือ?
ตอบ ไม่จริง ขิง และกระเทียม เป็นสมุนไพรทีใ่ ช้บรรเทา
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ไม่สามารถป้องกันโรคโควิด - 19 ได้
สุดท้ายนี้ อยากจะบอกทุกคนว่า การป้องกันตัวเอง
และสังคมจากการติดโรคโควิด - 19 เป็นสิ่งที่ทุกคนควรท�ำ
และให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิ ด โรค รวมถึ ง ลดการแพร่ ก ระจายเชื้ อ ในสั ง คม จึ ง ขอฝาก
ข้อแนะน�ำในการป้องกันโรคโควิด – 19 ดังนี้ ค่ะ
   
1. กินร้อน ช้อนตัวเอง
   
2. ใส่หน้ากากอนามัย
   
3. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
   
4. หลีกเลี่ยงชุมชน/สถานที่แออัด
   
5. ท�ำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ
เพียงเท่านี้ก็จะป้องกันตัวเองจากโรคโควิด - 19 ได้
แล้ว มาร่วมสร้างสังคมตระหนักรู้ แต่ไม่ตระหนกนะคะ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
นพ.ไพศาล ดัน่ คุม้ เลขาธิการฯ อย. น�ำคณะผูบ้ ริหาร และข้าราชการ อย. ลงนามถวยสัตย์ปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคาร 1 ชัน้ 1 ตึก อย. เมือ่ วันที่ 23 กรกฏาคม 2563

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการฯ อย. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักงานฯ รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จากคณะผู้ตรวจประเมินของส�ำนักงาน
ก.พ.ร. น�ำโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 21 สิงหาคม - กันยายน 2563
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การเสวนา “ รู้ ให้เ ท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์ ”
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดงานการเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลก
ออนไลน์” ณ ห้องประชุมส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

โดย นางสาวกรกมล พิพัฒน์ภูมิ กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส

วัสดีค่ะทุกท่าน ส�ำหรับฉบับนี้ Smart Reward มีค�ำถามอะไรบ้างไปติดตามกันเล้ยย...

เฉลยค�ำถามประจ�ำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
1. ค�ำถาม เทคนิคการปกป้องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย ไม่โดนแฮกข้อมูล มีกวี่ ธิ ี อะไรบ้าง ?
เฉลย มี 5 วิธี
1) ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก 2) ใช้โปรแกรม Anti - Virus 3) ไม่เปิดหรือดาวน์โหลดอะไรมั่ว ๆ
4) ฝึกมองเว็บไซต์อันตรายให้เป็น 5) ระวังทุกการกด “สนใจ” “ตกลง” “OK” “Agree” “Install”

ประกาศรายชือ่ ผ้โู ชคดีเดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม 2563
ฉบับต่อไป ค่ะ

2. ค�ำถาม การลดน�้ำหนักให้ถูกต้อง มีกี่วิธี อะไรบ้าง
เฉลย มี 3 วิธี
1) ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ 2) ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค โดยการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม หันมารับประทานผักและผลไม้
3) ออกกาลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับค�ำถามชิงรางวัลในฉบับนี้ก็คือ....
1. อย.แถลงผลการจับกุมผลิตภัณฑ์สุขภาพย่านใด และมูลค่าของกลางเท่าไหร่ ?
2. กระชาย กระเจี๊ยบแดง ขิง และ กระเทียม สามารถป้องกัน/รักษาโรคโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ?
รีบส่งค�ำตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ smartlife@fda.moph.go.th
ผูโ้ ชคดีจะได้รบั เสือ้ ยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart Biz by อย. จ�ำนวน 10 รางวัล กระเป๋าใส่สมุดโน้ต อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
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1.		เพือ่ เผยแพร่ความรูข้ า่ วสารและการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.		เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมความเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ผลงานเด่นเกีย่ วกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
		ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.		เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอด
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4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

บรรณาธิการบริหาร
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

ที่ปรึกษา

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

บรรณาธิการ

ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ

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

