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	 เมื่อเร็ว	 ๆ	 นี้	 เป็นข่าวใหญ่โต	 เมื่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ร่วมกับ	 บก.ปคบ.	 แถลงผล 

การทลายเครือข่ายลักลอบขายยาซิเดกร้าปลอมทางส่ือสังคมออนไลน์	 โดยองค์การเภสัชกรรมได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า	 

มีการลักลอบปลอมยาซิเดกร้า	 (Sidegra)	 ขององค์การเภสัชกรรมจ�าหน่ายในท้องตลาด	 ขอให้ช่วยจัดการโดยด่วน	 

ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้มีการสืบสวนและติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัย	 จนพบเครือข่ายลักลอบขายยาซิเดกร้าปลอม	 

อยู่ในพื้นที่	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	 กรุงเทพฯ	 นนทบุรี	 สมุทรปราการ	 นครปฐม	 และประจวบคีรีขันธ์	 จากการเข้าตรวจค้น 

พ้ืนที่เป้าหมาย	12	จุด	ใน	5	จังหวัดดังกล่าว	สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดยาซิเดกร้า	ขนาด	100	มิลลิกรัม	จ�านวน	

1,632	 กล่อง	 และขนาด	 50	 มิลลิกรัม	 จ�านวน	 1,167	 กล่อง	 โดยยาของกลางท่ีถูกยึดได้ในคร้ังนี้	 เป็นยาที่ถูกปลอม 

โดยสมบูรณ์แบบคือ	 ปลอมท้ังช่ือการค้าและตัวผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงถือว่าเป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคเป็นอย่างมาก	 ทั้งจาก

กระบวนการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน	และอันตรายจากการใช้ยาเกินขนาดจนอาจถึงแก่ชีวิตได้	

คุณผู้ชายนอกจากจะพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ที่นับว่าหนักหนาสาหัสแล้ว ยังจะมาเจอกับยาปลอมที่ใช้ไม่ได้ผลอีก  

มาท�าความรู้จักกับซิเดกร้าให้มากขึ้น

	 ซิเดกร้า	 เป็นย่ีห้อของยาไวอากร้าที่ผลิตในประเทศไทย	 โดยองค์การ

เภสัชกรรม	(GPO)	วัตถุประสงค์หลักที่ผลิตยาซิเดกร้าออกจ�าหน่ายคือ	เพื่อ

ลดปัญหาการระบาดของยาไวอากร้าปลอมบนท้องตลาด	 และช่วยให  ้

คนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงได้	 เนื่องจากไวอากร้าของต่างประเทศมีราคาแพง	

ซึ่งตัวยาที่ใช้ผลิตยาซิเดกร้าคือ	ซิลเดนาฟิล	(Sildenafil)	ซึ่งเป็นตัวยาเดียว

กับที่ผลิตไวอากร้าของต่างประเทศ คุณสมบัติ เหมือนไวอากร้าทุกประการ	

สรรพคุณ	 ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ดีและนานขึ้น	 ช่วยรักษาอาการ

อวัยวะเพศไม่แข็งตัวขณะมีเพศสัมพันธ์	แก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ส�าหรับผู้ชาย	(ED)

ซิเดกร้าปลอม ! 
ท�ารา้ยชายอกสามศอก
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ซิเดกร้า มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

 - ซิเดกร้าขนาด 50 mg	 เหมาะกับท่านชายที่น�้าหนักตัวน้อย	 ไม่เคยใช้มาก่อน	 มีโรคประจ�าตัว	 เช่น	 

เบาหวาน	และอายุเกิน	65	ปีข้ึนไป

 - ซิเดกร้าขนาด 100 mg	เหมาะกับคนที่น�้าหนักตัวมาก	ไม่มีโรคประจ�าตัว	สุขภาพแข็งแรง

 ใครสามารถใช้ยาซิเดกร้าได้บ้าง ?
	 ผู้ชายทุกคนที่ต้องการตัวช่วยในเรื่องปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ	 หรืออวัยวะเพศไม่เเข็ง	 หรือเเข็งไม่เต็มที่	

สามารถใช้ยานี้ได้	เช่น	ผู้ท่ีมีอวัยวะเพศไม่เเข็งอันเนื่องมาจากโรคประจ�าตัว	โรคความดันโลหิตสูง	ผู้ที่หลอดเลือดมีปัญหา	

อันเนื่องมาจากโรคต่าง	 ๆ	 เช่น	 เบาหวาน	 หรือมีระดับคอเลสเตอรอลสูง	 ชายสูงอายุ	 หรือผู้ท่ีมีปัญหาเรื่องบนเตียง	 

ขาดความม่ันใจ	วิตกกังวล	ยานี้จะช่วยได้ประมาณ	90	เปอร์เซ็นต์ของกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้น

 ซิเดกร้า ห้ามใช้ในกรณีใดบ้าง?
 1. ในเด็กและสตรี ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยา

	 	 ยาชนิดนี้นั้นเหมาะส�าหรับวัยผู้ใหญ่	 ซึ่งมีปัญหาเก่ียวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศ	 เพราะฉะนั้น	 เด็กจึงไม่มี 

ความจ�าเป็นเลยท่ีจะต้องใช้ยาชนิดนี้	

 2. ห้ามใช้ร่วมกับยาในกลุ่มไนเตรท

						 	 เช่น	ยาไนโตรกลีเซอรีน	(Nitroglycerin)	ซึ่งกลุ่มนี้นั้นจะเป็นยาขยายหลอดเลือดหัวใจ	ผู้ป่วยที่ทานยาโรคนี้

มักจะท�าให้ความดันโลหิตต�่าลง	ฉะนั้น	เมื่อใช้ยาซิเดกร้าร่วมด้วยก็จะท�าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 3. ห้ามทานยา ซิเดกร้า ร่วมกับ ไซเมทิดีน 

	 	 เพราะยาชนิดนี้เป็นยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร	 ถ้าหากคุณใช้ยาร่วมกันจะท�าให้ความเข้มข้นของ

กระแสเลือดเพิ่มขึ้น	จะท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้	เพราะฉะนั้น	ยาชนิดนี้ถือเป็นยาต้องห้ามเช่นเดียวกัน

  4. ห้ามใช้ยาร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ

	 เช่น	อีริโทรมัยซิน	(Erythromycin)	ยาชนิดนี้เป็นยาต้านเชื้อรา	ที่จะไปเสริมฤทธิ์กันท�าให้เกิดผลข้างเคียง	ก่อผล

มากมายและอันตรายถึงชีวิต

ที่ส�าคัญยาซิเดกร้า ห้ามใช้ในผู้ที่ใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตอยู่ 

ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

เอกสารอ้างอิง 
ยา Sidegra ซิเดกร้า ไวอากร้าสัญชาติไทย.สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564,จาก http://sidegra-bkk.com/Sidegra
วิธีใช้ยา SIDEGRA ซิเดกร้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564,จาก https://sidegra.asia/sidegra
อย. - สตช. กวาดล้างเครือข่ายขายยาซิเดกร้าปลอม.สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564, จาก https://oryor.com.
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Healthier Choice
ทางเลือกของคนรักสุขภาพ

	 หลายคนคงเคยเห็นสัญลักษณ์โภชนาการ	 “ทางเลือก

สขุภาพ” (Healthier Choice) ทีป่รากฏบนฉลากผลติภณัฑ์อาหาร

กันบ้างแล้ว	 ซ่ึงสัญลกัษณ์ดงักล่าวสามารถน�ามาใช้ในการเลอืกซ้ือ	

เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยง 

จากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	(NCDs)	ได้	ซึง่ในปัจจุบนัจะพบการแสดง	

สญัลกัษณ์โภชนาการ	“ทางเลอืกสขุภาพ	 (Healthier	Choice)”นี้ 

อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร	 11	 กลุ่ม	 ดังนี้	 1.กลุ่มอาหารมื้อหลัก	 

2.กลุม่เคร่ืองดืม่	 3.กลุม่เครือ่งปรงุรส	 4.กลุ่มผลติภณัฑ์นม	 5.กลุม่

อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู	6.กลุม่ขนมขบเค้ียว	7.กลุม่ไอศกรีม	8.กลุม่ไขมนั

และน�้ามัน	 9.กลุ่มขนมปัง	 10.กลุ่มอาหารเช้าธัญพืช	 11.กลุ่ม

ผลติภัณฑ์ขนมอบ	(ข้อมลู	ณ	เมษายน	2564)		

	 สัญลักษณ์โภชนาการ	 “ทางเลือกสุขภาพ”	 (Healthier	

Choice)	 ช่วยผู้บรโิภคลดความเสีย่งจากการเกิดโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั

ได้	 เนือ่งจากผูผ้ลิตต้องปรับสตูรส่วนประกอบ	เช่น	ปรมิาณน�า้ตาล	

ไขมนั	โซเดยีม	พลงังาน	หรอืสารอาหารอืน่	ๆ	ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ทีค่ณะอนกุรรมการพฒันาและส่งเสรมิการใช้สญัลกัษณ์โภชนาการ

อย่างง่ายก�าหนดไว้	 ซึง่ชนดิและปรมิาณสารอาหารทีก่�าหนดไว้ใน

แต่ละกลุม่ผลติภัณฑ์จะแตกต่างกนัไป	แต่โดยภาพรวมแล้วจะค�านงึ

ถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคเป็นหลกั	 มุง่ให้เป็นอกี

หนึ่งทางเลือกส�าหรับคนที่รักและใส่ใจสุขภาพ	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที ่

ได้รับอนุญาตให้แสดงสัญลักษณ์นี้คุณผู้อ่านสามารถสืบค้นได้ค่ะ 

จากเวบ็ไซต์	http://healthierlogo.com	ซ่ึงกฎหมายไม่ได้บงัคบัให้ 

ผูผ้ลติต้องแสดงสญัลกัษณ์นีห้รอกนะคะ	แต่ผูผ้ลติเหน็ประโยชน์ที ่

ผูบ้รโิภคจะได้รบัอกีทัง้สามารถใช้สญัลกัษณ์นีเ้พือ่ส่งเสรมิการขายได้	

ดงัน้ันเราจงึพบเหน็การแสดงสญัลกัษณ์นีบ้นฉลากอาหารกันมากข้ึน		

 มาดูกันค่ะ ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์

โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็น 

ทางเลือกทีด่สี�าหรบัคนรกัสขุภาพอย่างไร 

 ตัวอย่าง นมเปรี้ยว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มักพบการเติม

น�า้ตาลลงในผลติภัณฑ์ 

 มีน�า้ตาลประมาณ 4-8 ช้อนชา* น�า้ตาลไม่เกนิ 10 กรัม (2.5 ชอ้นชา)*

(*น�า้ตาล	1	ช้อนชา	=	4	กรัม)

	 จากภาพ	 เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวในปริมาณ 

ทีเ่ท่ากัน	คอื	 200	มลิลลิติร	 ระหว่างผลติภณัฑ์นมเปรีย้วทัว่ไปกบั

ผลติภณัฑ์นมเปรีย้วท่ีแสดงสญัลกัษณ์	Healthier	 Choice	พบว่า

ผลิตภัณฑ์นมเปร้ียวที่แสดงสัญลักษณ์	 Healthier	 Choice	 จะมี

ปรมิาณน�า้ตาลน้อยกว่า		

	 ดงันัน้	 ทกุครัง้ทีเ่ลอืกซือ้ผลติภัณฑ์อาหารควรมองหายีห้่อ 

ท่ีแสดงฉลากสญัลกัษณ์โภชนาการ	“ทางเลอืกสขุภาพ”	แต่ถ้ากลุม่

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการจะซื้อนั้น	 ล้วนมีสัญลักษณ์นี้แสดง 

บนฉลาก	เช่น	นมเปรีย้วทีถ่กูใจ	2	ยีห้่อ	มสีญัลกัษณ์	Healthier	Choice 

แสดงอยูบ่นฉลากท้ังสิน้	ควรเลอืกยีห้่อใด	สามารถเปรยีบเทยีบจาก

ปรมิาณสารอาหารทีแ่สดงบนฉลากโภชนาการได้ค่ะ	ถ้าต้องการยีห้่อ

ทีน่�า้ตาลน้อยกว่าควรเปรยีบเทยีบดปูรมิาณน�า้ตาลทีร่ะบไุว้บนฉลาก

โภชนาการ	 เป็นต้น	 นอกจากนีแ้ล้วการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ

บริโภคของตนเองก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน	 ควรบริโภคอาหารที่มี

ประโยชน์ให้ครบ	 5	 หมู่	 บริโภคให้หลากหลาย	 หลีกเลี่ยงอาหาร 

รสจดั	(หวาน	มนั	เคม็)	และอย่าลมืทีจ่ะออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ	

งดหรอืลดเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	 เพือ่สขุภาพร่างกายทีส่มบรูณ์

แข็งแรง	และคณุภาพชีวติท่ีดใีนอนาคต	น�าไปสูก่ารมโีภชนาการท่ีดี

อย่างยัง่ยนืต่อไป
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
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บรรณานกุรม
James Gallagher. (2021). ‘Miraculous’ mosquito hack cuts dengue by 77%, Retrieved 19 June 2021, from https://www.bbc.com/news/health-57417219 
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 ไข้เลือดออก 	 ถือเป ็นอีกหนึ่งป ัญหาใหญ่ 

ด้านสาธารณสุข	ดังนั้นจึงได้มีการทดลองครั้งส�าคัญในเมือง

ยอกยาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เพื่อหาทางออกให้ 

โรคไข้เลือดออกหมดไป	 โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ท�าให้ยุง 

ติดเช้ือแบคทีเรียวูลบัคเคีย	(Wolbachia)	ซึ่งเป็นแบคทีเรีย

ที่ไปบล็อกไวรัสอาร์เอ็นเอทั้งหมด	 รวมทั้งไวรัสชิคุนกุนยา	

ไวรัสไข้เลือดออก	 ไวรัสไข้เหลือง	 และไวรัสซิกา	 ไม่ให  ้

ไวรัสสามารถเติบโตได ้ในยุง	 โดยในการทดลองคร้ังน้ี 

นักวิทยาศาสตร์ท�าให้ยุงลายติดเชื้อแบคทีเรียวูลบัคเคีย	

(Wolbachia)	ซึ่งหวังผลในการช่วยลดความสามารถของยุง

ในการแพร่เชื้อไวรัสเดงกี	 (Dengue	 virus)	 ที่เป็นสาเหตุ 

ของการเกิดโรคไข้เลือดออก	กลไกการท�างานของแบคทีเรีย 

วูลบัคเคีย	 (Wolbachia)	 ในยุงลายคือ	 เชื้อแบคทีเรีย 

วูลบัคเคีย	(Wolbachia)	จะเข้าไปแย่งอาหารเชื้อไวรัสเดงกี	

(Dengue	 virus)	 ท�าให้ไวรัสเดงกีเพิ่มจ�านวนได้ยากข้ึน	 

ส่งผลให้ยุงลายที่มีเชื้อไวรัสแดงกีในตัวสามารถแพร่เช้ือ 

ก่อโรคไข้เลือดออกได้น้อยลง	นอกจากนี้แบคทีเรียวูลบัคเคีย	

(Wolbachia)	 ยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 

ของยุงลาย	 โดยสามารถท�าให้ระบบสืบพันธุ ์ของยุงลาย

เปล่ียนไปอีกด้วย

แบคทเีรยีมหศัจรรยใ์นยงุลาย 
ชว่ยลดจ�านวนผูติ้ดเชือ้ไขเ้ลอืดออกได้

	 และเมื่อท�าการทดลองในพื้นที่เมืองยอกยาการ์ตา	

ประเทศอินโดนีเซีย	 โดยแบ่งพ้ืนท่ีเมืองออกเป็น	 24	 เขต	 

จากนั้นให ้ค ร่ึงหนึ่ ง เป ็นพ้ืนที่ที่มีการปล ่อยยุงลายที่มี 

เชื้อแบคทีเรียวูลบัคเคีย	(Wolbachia)	เข้าไป	ผลการทดลอง	

พบว่า	 หลังจากปล่อยยุงลายติดเชื้อแบคทีเรียวูลบัคเคีย	

(Wolbachia)	 ออกไป	 จ�านวนผู ้ที่ ติดเชื้อไข ้เลือดออก 

ในพ้ืนท่ีท่ีท�าการทดลองลดลง	 77%	 และจ�านวนผู ้ป ่วย 

ที่ต ้องเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออก	 ในโรงพยาบาล 

ลดลงถึง	86%

	 ซ่ึงในอนาคตอาจมีการน�าเทคนิคท่ีน่าสนใจนี้มา 

ทดลองและน�าไปสู่แนวทางการก�าจัดโรคอื่น	 ๆ	 ที่แพร่จาก

การถูกยุงกัด	 เช่น	 ไข้ซิก้า	 ไข้เหลือง	 โรคชิคุนกุนยา	 หรือ 

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	เป็นต้น



โดย จิตรา เอือ้จติรบ�ารงุ / เกศิน ีใจปลืม้ 

เช็กให้ชัวร์ 
ก่อนที่จะแชร์ 
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รบัประทานชสีมาก ๆ
ท�าให้ปวดหวัไมเกรน

จรงิหรอืไม?่
 ชีส (Cheese) หรือเนยแข็ง เป็น
โปรตีนที่เกิดจากการตกตะกอนนมโดย
ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ชีสมีหลายประเภท
จากทั่วทุกมุมโลก และมีรสชาติเฉพาะตัว  
จึงนิยมน�าไปรับประทานได้ทันทีเพราะมี
รสชาติละมุนนุ่มลิ้น หรือประกอบอาหาร
อย่างแพร่หลาย ด้วยกลิ่นหอมมัน 
เยา้ยวนของชสี ท�าให้เปน็อาหารทีห่ลายคน
ชื่นชอบจนเสพติดไปโดยปริยาย 

	 ส�าหรับค�าถามที่ว่า	หากรับประทานชีสมาก ๆ อาจ

ท�าให้ปวดหัวไมเกรนได้ จริงหรือไม่ ค�าตอบคือ จริง 
เนื่องจากในชีสมีสารที่ช่ือว่า “ไทรามีน” (Tyramine) 

กระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้ โดยเฉพาะชีสจ�าพวกกอร์กอน 

โซล่าชีส (บลูชีส) คาเมมเบิร์ต และเชดดาร์ชีส	 โดยปกติ 

สารนี้จะถูกเอนไซม์ในร่างกายท�าลายได้	 แต่ในผู ้ป่วยที ่

ปวดหัวไมเกรนเป ็นประจ�าจะมี เอนไซม ์ส�าหรับก�าจัด 

ไทรามีนน้อย	 ท�าให้ร่างกายก�าจัดไทรามีนช้าลง	 จึงมีอาการ

ปวดหัว	วิงเวียนศีรษะได้ง่ายกว่าคนทั่วไป	นอกจากนี้แล้วชีส

ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานาน	หรือเก็บในอุณหภูมิไม่เหมาะสม	

จะมีไทรามีนปริมาณมาก	 เม่ือรับประทานเข้าไปก็ยิ่งท�าให้

อาการปวดหัวรุนแรงมากยิ่งขึ้น

	 ดังนั้น	ผู้ท่ีมีอาการปวดหัวไมเกรนประจ�า แนะน�า 

ให้หลีกเล่ียงการรับประทานชีส เพ่ือลดปัจจัยกระตุ ้น 

ต่อการเกิดอาการปวดหัวไมเกรน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง

อาหารท่ีผ่านกระบวนการหมัก	เช่น	ไวน์	เบียร์	แฮม	เพราะ

อาหารเหล่านี้ก็มีไทรามีนเช่นกัน	 และถ้าหากไม่อยากมี

ไมเกรนเป็นโรคประจ�าตัว	 ควรเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์	 ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 และนอนหลับ 

พักผ่อนให้เพียงพอ	 เพียงแค่นี้	 ก็ท�าให้เราห่างไกลโรคภัย 

ไข้เจ็บได้แล้วค่ะ



แถลงข่าวการน�าเขา้วคัซีนซโินฟาร์ม 

 WHO NRA visit Thailand
(Vaccines) 

แถลงข่าวการจบักุมผลติภณัฑ์ Dr.Jill 
ปลอม ลกัลอบน�าเขา้จากประเทศจนี

รองเลขาธกิารฯ อย. ใหส้มัภาษณ์
เรือ่งกญัชา กญัชง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	ร่วมกบั	ศ.นพ.	นธิ	ิมหานนท์	
เลขาธกิารราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์	แถลงข่าวการบูรณาการ
ความร่วมมอืน�าเข้าวคัซนีโควดิ-19	ทางเลอืก	“ซโินฟาร์ม”	
โดยม	ีนพ.	ไพศาล	ดัน่คุม้	เลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร
และยา	 และ	 พล.อ.ต.นพ.สันติ	 ศรีเสริมโภค	 ผู้ช่วย
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร่วมแถลงข่าว	ณ	ห้อง	
AUDITORIUM	 อาคาร	 CAT	 ส�านักงานใหญ่	 เมื่อวันท่ี	 
28	พฤษภาคม	2564	

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม	 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	 ประชุมร่วมกับ 
คณะเจ้าหน้าทีอ่งค์การอนามัยโลก	เรือ่ง	REGULATORY	SYSTEMS	STRENGTHENING	
WHO	 NRA	 FOLLOW	UP	 VISIT	 THAILAND	 โดยมี	 นพ.สุรโชค	 ต่างวิวัฒน์	 
รองเลขาธิการฯ	อย.	ดร.สุชาติ	จองประเสริฐ	ผอ.กองยา	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ	อย.	เข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุม	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	1-4	มิถุนายน	2564	

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	 
ร่วมกบั	พล.ต.ต.ณฐัศักดิ	์เชาวนาศยั	ผบก.	บก.ปคบ.	แถลงข่าวการจับกุม
ผลิตภัณฑ์	Dr.Jill	ปลอม	ลักลอบน�าเข้าจากประเทศจีน	มูลค่าของกลาง
กว่า	 5	 ล้านบาท	 โดยมีดารานักแสดงเป็นผู้แทนบริษัทมาร่วมแสดง 
ความขอบคณุต�ารวจและ	อย.	ทีไ่ด้ร่วมกนัจบักมุผูก้ระท�าผดิ	ณ	บก.ปคบ.	
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2564

นพ. วทิติ สฤษฎชียักลุ	รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร
และยา	 ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ทันหุ้น	 เรื่อง	อย.	 เอาจริง
หนุนกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ	 เมื่อวันที่	 1	
มิถุนายน	2564	ณ	ห้องมูลนิธิ	อย.	ตึก	อย.
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อย่าลืมติดตาม Smart Reward กันนะคะ ^^

สวสัดค่ีะทุกท่าน พบกับ Smart Reward ประจ�าเดอืนกรกฎาคม 
2564 ฉบบัน้ี เรามาประกาศรายชือ่ผู้โชคดปีระจ�าเดอืนพฤษภาคม 
2564 กันค่ะ จะเป็นใครกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ 

วัตถุประสงค์ Smart Life by อย.
	 1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการอาหารและยา	
	 2.	 เพือ่เผยแพร่กจิกรรมความเคลือ่นไหว	รวมทัง้ผลงานเด่นเกีย่วกบังานคุ้มครอง 
	 	 ผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		
	 3.	 เพือ่เป็นส่ือกลางให้แก่เครอืข่ายงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ 
	 	 ในการถ่ายทอดประสบการณ์และการด�าเนินงาน
	 4.	 เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

บรรณาธิการบริหาร	:	
	 นพ.	ไพศาล	ดั่นคุ้ม	
ท่ีปรกึษา	:	 
	 นพ.	วทิติ	สฤษฎชียักุล	
บรรณาธิการ : 
	 ภก.	เลิศชาย	เลิศวุฒิ

สถานที่ติดต่อ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
โทรศพัท์	0	2590	7117,	0	2590	7123	
โทรสาร	0	2591	8474
e-mail	:	smartlife@fda.moph.go.th	
พมิพ์ที ่บรษิทั	ทเีอส	อนิเตอร์พริน้ท์	จ�ากดั

โดย กรกมล พิพัฒนภ์มูิ

เฉลยค�าตอบประจ�าเดือนพฤษภาคม 2564
 1. ค�าถาม	รองเลขาธิการ	ฯ	อย.	คนใหม่ชื่อว่าอะไร	เป็นชาวจังหวัดอะไร	
  เฉลย	 นายแพทย์วิทิต	 สฤษฎีชัยกุล	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
อาหารและยา	เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น	
 2. ค�าถาม	รองเลขาธิการ	ฯ	อย.	มีคติประจ�าใจในการท�างานอย่างไร 
 เฉลย “เชื่อในสิ่งท่ีเฮ็ด เฮ็ดในสิ่งท่ีเชื่อ” เชื่อเรื่องของคุณค่า	 ซึ่งอยู่กับ 
การตีความของบุคคล	 เวลาและสถานที่ด้วย	 เราต้องเชื่อในสิ่งที่ท�า	และท�าใน
สิ่งที่เชื่อ	ท�าให้สุดความสามารถ	 เราจะได้ตอบตัวเองได้ว่าเราเกิดมาท�าคุณค่า
อะไรให้กับโลกใบนี	้
ส�าหรับค�าถามชิงรางวัลในฉบับนี้ก็คือ
1.	 รางวัล	 อย.	 ควอลิต้ี	 อวอร์ด	 2564	 เปิดรับสมัครในวันที่เท่าไหร่	 และแบ่ง
รางวัลเป็นกี่ประเภท	อะไรบ้าง?
2.	ประจ�าเดือนหรือรอบเดือน	คืออะไร?	แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

อย่าลืมส่งค�าตอบกันมาเยอะ ๆ นะคะ 
หมดเขตส่งค�าตอบ วันที่ 31 สิงหาคม 2564    

ผูโ้ชคดีฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2564
กระเป๋าใส่สมุดโนต้ อย. ควอลต้ีิ อวอร์ด
1.คุณวิศัลยา		 ศรีวิชาการ				
2.คุณธาริดา		 แก้วหลวง
3.คุณกิตตินันท์		 ธรรมวันนา	
4.คุณจักรวรรดิ		 มานะการ	
5.คุณนงคราญ		 ชัยสินธุ	์					
6.คุณต่วนโซเฟีย		 วาจิ
7.คุณนินนาท		 พิทักษ	์							
8.คุณพิมลวรรณ		 อ่อนประเสริฐ
9.คุณสกาวรัตน์		 แสงศรีจันทร	์
10.คุณหทัยรัตน์		 เท่ียงสุข
11.คุณธัญลักษณ์		 ลีฬหาวงศ	์
12.คุณศิริพร		 บัวสุวรรณ	
13.	คุณเสาวนีย์		 คงนิรันดร		
14.คุณนิลวรรณ		 ธารจักร์

พวงกญุแจ อย. ควอลติี ้อวอร์ด
1.คุณสลักจิต		 สืบอาสา	
2.คุณสุวนันท์		 ทองร่วมแก้ว	
3.คุณณัฏฐศรัณย์		 อาจนนท์ลา	
4.คุณเปรมใจ		 จัดสม							
5.คุณภิรมย์พร		 บัวเพ็ง		
6.คุณสกายวรรณ์		 สิริรณชัยกุล	
7.คุณสุพัตรา		 ดาบชัยธง	
8.คุณลิขิต		 กิจขุนทด	
9.คุณอิสริยา		 อักษรชื่น	
10.คุณณัฐณิชา		 รอดกลิ่น	
11.คุณศุภชัย		 ชิงชัย				
12.คุณศิวาภรณ์		 โภคภิรมย	์
13.คุณศิวพร		 จันทสิทธิ์

รีบส่งค�าตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ 
smartlife@fda.moph.go.th 

ผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าใส่สมุดโน้ต อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 
จ�านวน 10 รางวัล และ สมุดโน้ต จ�านวน 10 รางวัล


