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พบกบัพิธมีอบรางวลั
อย. ควอลติี ้อวอรด์ ปี 2564
รปูแบบ Virtual Ceremony ครัง้แรกของ อย. 

 ตลอดระยะเวลากวา่ทศวรรษที ่อย. ใหค้วามส�าคญัในการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
สถานประกอบการผลติผลติภณัฑส์ขุภาพ โดยมอบรางวลั อย. ควอลติี ้อวอรด์ มาอยา่งตอ่เนือ่ง 
ส�าหรับในปี 2564 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการความปลอดภัย 
อยา่งเขม้งวด ท�าให้ อย. ไมส่ามารถจดังานพิธอียา่งเตม็รูปแบบเหมอืนเชน่ทีผ่า่นมาได ้ดงัน้ัน 
ในปนีีจ้งึได้จดัพิธมีอบรางวัล อย. ควอลติี ้อวอรด์ ในรปูแบบเสมอืนจรงิ (Virtual Ceremony) 
เปน็ครัง้แรก โดยไดร้บัเกยีรตจิากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
นายอนทุนิ ชาญวรีกูล เปน็ประธาน เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา
 งานพธิมีอบรางวัล อย. ควอลต้ีิ อวอร์ด ประจ�าปี 2564 ได้จดัอย่างยิง่ใหญ่สมเกียรต ิ  โดยแบ่งรางวลัเป็น 3 ประเภท  
จาก 7 ประเภทผลติภณัฑ์ รวมทัง้ส้ิน จ�านวน 61 รางวัล ประกอบด้วย
 รางวัลประเภท Best of The Best  โดยคดัเลือกสดุยอดสถานประกอบการทีรั่กษาคุณภาพมาตรฐาน 
ด้วยดมีาโดยตลอด มกีารช่วยเหลอืสงัคมอย่างสม�า่เสมอ ประกอบกจิการด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติและเหน็ประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค 
เป็นส�าคญั จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) บริษทั น�า้มันพชืไทย จ�ากดั (มหาชน) 2) บริษทั ยนูซัีน จ�ากดั 3) บริษัท กิฟฟารนี สกายไลน์ 
แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ�ากัด 4) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 5) บริษัท สแตนดาร์ด  
แมนแูฟคเจอริง่ จ�ากดั
 รางวัลประเภท 3 ปีตดิตอ่กนั โดยคงคณุภาพสม�า่เสมอ ได้รบัรางวัล 3 ปีตดิต่อกนั (พ.ศ. 2562-2564) จ�านวน 
11 แห่ง ได้แก่ 1) บรษิทั กรนีสปอต จ�ากดั 2) บรษิทั ข้าว ซ.ีพ.ี จ�ากัด 3) บรษิทั เบยีร์ทิพย์ บรวิเวอรี ่(1991) จ�ากัด  4) บรษิทั  
ยนูซีนั จ�ากดั 5) บรษัิท ไทยโอซูก้า จ�ากดั 6) บริษทั สยามเภสชั จ�ากดั 7) บรษิทั คาโอ อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ�ากดั  
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8) บรษิทั บางกอกแลป็ แอนด์ คอสเมตคิ จ�ากดั 9) บรษิทั ชวัร์เทก็ซ์ จ�ากดั 10) บรษัิท ไทยนปิปอน รบัเบอร์อินดสัตรี ้จ�ากัด 
(มหาชน)  11) บรษิทั นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จ�ากัด
 รางวัลประเภทท่ัวไป  โดยคงคุณภาพมาตรฐาน ประกอบการด้วยคุณธรรมและจรยิธรรม จ�านวน 45 รางวัล ได้แก่ 
	 สถานประกอบการด้านอาหาร	1) บรษิทั แฟร์ เมดดซีิน จ�ากดั 2) บริษทั ไซม์ ดาร์บี ้ ออยส์ มรกต จ�ากัด (มหาชน)  
3) โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา (โรงนมยเูอชท)ี 4) บริษทั บางกอกแลป็ แอนด์ คอสเมตคิ จ�ากัด 5) บรษัิท น�า้มันพชืปทุม 
จ�ากัด 6) บริษทั จอมธนา จ�ากัด 7) บริษทั บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 8) บรษิทั โพรแลค (ประเทศไทย) จ�ากัด
 สถานประกอบการด้านยา	ได้แก่ 1) บริษทั โอลคิ (ประเทศไทย) จ�ากดั 2) บริษทั ไบโอแลป จ�ากดั  3) บริษัท เบท็เทอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด
 สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	  ได้แก่ 1) บริษัท อ้วยอันโอสถ จ�ากัด 2) บริษัท มิลลิเมด จ�ากัด  
3) บรษิทั เอ่ียวน�า้โอสถ จ�ากดั 4) บรษิทั พนาพฒัน์ เฮลท์แคร์ จ�ากัด
 สถานประกอบการด้านเครือ่งส�าอาง ได้แก่ 1) บรษิทั สแตนดาร์ด แมนแูฟคเจอริง่ จ�ากัด 2) บรษิทั ไบโอเดอเนช จ�ากัด 
3) บรษิทั นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จ�ากดั 4) บรษิทั ปฐวนิ จ�ากดั 5) บริษทั พอรคเตอร์ แอนด์  แกมเบลิ แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 6) บริษทั นโีอ แฟคทอร ีจ�ากดั 7) บรษิทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั 8) บรษิทั เทพไทย โปรดคัท์ จ�ากัด
 สถานประกอบการด้านเครือ่งมือแพทย์	 ได้แก่ 1) บรษิทั ไอเมด ลาบอราทอรี ่จ�ากดั 2)  บริษทั ซ.ีซ.ีออโตพารท์ จ�ากัด 
3) บรษิทั โพสเฮลท์แคร์ จ�ากดั 4) บรษัิท 3เอม็ ประเทศไทย จ�ากัด 
 สถานประกอบการด้านวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรือทางสาธารณสขุ ได้แก่ 1) บรษิทั ไวท์เฮ้าส์ คลีนน่ิง โปรดกัส์ 
จ�ากัด 2) บริษทั คงิส์สเตลล่า แลบบอราทอรี ่จ�ากัด 3) บริษทั เอิร์ธ (ประเทศไทย) จ�ากดั 4) บรษัิท ไอ ซี พี ลัดดา จ�ากัด 
 สถานประกอบการทีไ่ด้รางวัลมากกว่า	1	ประเภทผลติภณัฑ์	เป็นสถานประกอบการด้านผลติภณัฑ์สมนุไพรและเครือ่งส�าอาง 
ได้แก่ มูลนธิิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศรฯ สถานประกอบการด้านยาและเครือ่งมือแพทย์	ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ธญับรุี  
   สถานประกอบการผลิตภณัฑ์สขุภาพชุมชน	จ�านวน 12 ราย ได้แก่ 1) วสิาหกจิชุมขนกลุม่ขนมจนียายหม่อมหมู ่ 5  
ต�าบลสว่างอารมณ์ จงัหวัดพะเยา 2) วิสาหกจิชมุชนกลุม่อาชพีเพาะเหด็นางฟ้า จงัหวดัพษิณโุลก 3) วสิาหกจิชมุชนยาสฟัีนสมนุไพร
เอนไซม์เฮร์ิบ บปุผาวนั จงัหวดันครสวรรค์ 4) วสิาหกิจชมุชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรพแุค จงัหวดัสระบรุ ี 5) วสิาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพสหกรณ์วดัลาดปลาเค้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 6) วสิาหกจิชมุชนกลุ่มขนมบ้านบญุม ีจังหวดัฉะเชิงเทรา 7) วิสาหกจิชุมชนแปรรปู
ข้าวคณุแม่ จงัหวดันครพนม 8) วสิาหกจิชมุชนท่าช้าง OTOP เขาใหญ่ จังหวดันครราชสมีา 9) วสิาหกจิชมุชมกลุม่น�า้ปลาร้า 
ปรงุสุกสนุทร ี (บริษทั เอทตีเ้อท เทรดดิง้ จ�ากัด) จงัหวัดอ�านาจเจรญิ 10) วสิาหกจิชมุชนกลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ จังหวัด
ชมุพร 11) วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บ้านส�าเภาทอง จงัหวดัสตลู  12) วิสาหกจิชุมชนฉตัรหลวง (ณชักร) กรุงเทพมหานคร
 นอกจากนี ้ภายในงานยงัม ีVirtual Gallery บธูนทิรรศการแต่ละด้านผลติภณัฑ์ทีจ่ดัเรยีงรายอย่างสวยงามและสร้างคุณค่า 
ให้ผลติภัณฑ์ ซึง่หากสนใจผลติภณัฑ์อาหาร เคร่ืองส�าอาง วตัถอุนัตราย และผลิตภณัฑ์สุขภาพชมุชน สามารถเลอืกซือ้ได้กับ 
ผูป้ระกอบการโดยตรง
 ท้ายนี้ขอยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอให้รักษาความดีเช่นนี้เรื่อยไป เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ 
รายอืน่ ๆ และพบกนัใหม่กับรางวลัทีย่ิง่ใหญ่ตลอดกาล
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โดย ชลิตา ใจสมัคร

 ทราบหรอืไม่คะ ว่าในร่างกายมนษุย์มจีลุนิทรย์ีอาศยัอยูท่ีเ่รยีกกนัว่า “Human Microbiota หรอื Microbiome” ซึง่มีทัง้จลุนิทรย์ี 
ท่ีมีประโยชน์ จลิุนทรย์ีทีไ่ม่ก่อประโยชน์แต่ไม่ก่อโรค และยงัมจีลิุนทรย์ีทีก่่อให้เกิดโรคอกีด้วย  เรามกัพบจลุนิทรย์ีเหล่านีต้ามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายท้ังภายใน และภายนอกร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นศีรษะ ผวิหน้า ผวิหนงั ช่องปาก ช่องคอ ระบบทางเดนิอาหาร ล�าไส้ กระเพาะอาหาร เป็นต้น 
ซึง่แหล่งรวมจุลนิทรย์ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในร่างกายของเราคอื บรเิวณล�าไส้ค่ะ 
 จลุนิทรย์ีด ีมปีระโยชน์ ทีห่ลายท่านคุ้นหกูนั คือ “โพรไบโอตกิ (Probiotic)” นัน่เองค่ะ ซึง่เป็นจลุนิทรย์ีประจ�าถิน่ทีอ่าศยัอยูใ่นล�าไส้
ของมนุษย์ หากมอียูใ่นปรมิาณทีเ่พยีงพอจะท�าให้เกดิผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ สามารถช่วยท�างานปรบัสมดลุในระบบย่อยอาหารและระบบ
ขบัถ่ายให้เป็นปกติ แต่พฤติกรรมการด�ารงชีวติของคนในปัจจบุนัอาจท�าให้ปรมิาณโพรไบโอตกิลดลง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาปฏชีิวนะมากเกนิ 
ความจ�าเป็น การบรโิภคน�า้หวาน หรอืน�า้ตาลในปริมาณทีม่ากเกินจ�าเป็น หรือบริโภคอาหารประเภท fast food เป็นประจ�า บรโิภคผกัผลไม้น้อยลง 
การด่ืมแอลกอฮอล์ สบูบหุร่ี หรอืมภีาวะเครยีด ขาดการออกก�าลงักาย แม้แต่พักผ่อนไม่เพยีงพอก็ด้วยค่ะ เม่ือโพรไบโอตกิลดลง ท�าให้ร่างกาย
ขาดสมดลุท้องผกูง่าย หรอืท้องเสยีง่าย ทางการค้าจงึได้มกีารใช้จลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิในอาหารประเภทนมเปรีย้ว โยเกร์ิต ฯลฯ นอกจากนัน้ 
ยงัมีในผลติภณัฑ์เสรมิอาหารอกีด้วย นบัเป็นอกีหนึง่ตวัช่วยส�าหรบัผู้บรโิภคท่ีต้องการเพิม่ปรมิาณโพรไบโอตกิค่ะ ซึง่จลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิทีม่กั
ใส่ในอาหาร เช่น บาซลิลสั โคแอกกแูลน (Bacillus coagulans) บิฟิโดแบคทีเรียม แลก็ทิส (Bifidobacterium lactis) แลก็โทบาซลิลสั  
คริสปาทัส (Lactobacillus crispatus) แลก็โทบาซิลลสั พาราคาเซอ ิ(Lactobacillus paracasei) แลก็โทบาซลิลัส ซอี ี(Lactobacillus zeae) 
แลก็โทบาซลิลสั แอซิโดฟิลสั (Lactobacillus acidophilus) เป็นต้น  และยงัมจีลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิอกีหลายชนดิ ซึง่อาหารทีม่กีารใส่จลุนิทรย์ี
โพรไบโอตกิต้องได้รบัอนญุาตจาก อย. และต้องมปีริมาณจลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิทีย่งัมชีวีติคงเหลอืไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรมั ตลอด
อายกุารเกบ็รกัษาของอาหารนัน้ด้วย และหากต้องการกล่าวอ้างทางสขุภาพ ต้องมข้ีอความแสดงรายละเอยีดบนฉลาก ได้แก่ 1. ข้อความว่า 
“ผลติภณัฑ์นีไ้ม่ใช้ส�าหรบัรกัษา บ�าบดั บรรเทา หรอืป้องกนัโรค” 2. สกลุ (Genus) ชนดิ (Species) และสายพนัธุ ์ (Strain) ของทีเ่ป็น 
ส่วนผสม 3. ปริมาณและช่วงระยะเวลาที่แนะน�าให้บริโภคซึ่งให้ผลต่อสุขภาพตามกล่าวอ้าง 4. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เช่น  
“จลุนิทรีย์โพรไบโอตกิ” “โพรไบโอตกิ” หรือข้อความกล่าวอ้างอืน่บนฉลากด้วยนะคะ  
 ส�าหรับผูบ้ริโภคอย่างเรา “ฉลาก” จึงเป็นแหล่งข้อมลูส�าคัญทีค่วรอ่านก่อนซ้ือและบรโิภค เพราะในฉลากนมเปรีย้วโยเกร์ิต จะมกีารระบุ
ชนดิของจลุนิทรย์ีทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต แต่ไม่ใช่ว่าทุกยีห้่อจะมจีลุนิทรีย์โพรไบโอติกนะคะ ถ้าอ่านฉลากและพบว่าใช้จลุนิทรย์ี สเตรปโท 
ค็อกคัส เทอร์โมฟิลสั (Streptococcus thermophilus) แลก็โทบาซลิลสั เดลบรคึคิไอ ซับสปีชส์ี บลัแกรคิสั (Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus) ให้รูไ้ว้ค่ะว่าไม่ใช่จลุนิทรีย์โพรไบโอตกิ แต่ในบางย่ีห้อจะระบุว่ามจีลุนิทรีย์โพรไบโอติก และแจ้งปรมิาณจุลนิทรย์ีด้วย  
ถ้าเลือกได้ควรเปรยีบเทยีบและเลอืกทีม่ปีรมิาณโพรไบโอตกิมากกว่า เพราะกว่าจลุนิทรย์ีเหล่านัน้จะผ่านเข้าไปถึงล�าไส้ใหญ่เพือ่ช่วยเหลอืเราได้ 
ย่อมต้องมเีสยีชีวติระหว่างทาง ฝ่าทัง้ด่านกรดในกระเพาะอาหาร น�า้ด ีฯลฯ  จงึเป็นข้อแนะน�าเลก็ ๆ  ทีฝ่ากไว้ส�าหรบัผูท้ีต้่องการเลอืกนมเปรีย้ว 
โยเกร์ิต เพือ่ช่วยเรือ่งระบบขบัถ่าย เพราะคนทีรั่บประทานนมเปร้ียว โยเกิร์ต หรืออาหารทีมี่การใส่จลิุนทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic) เป็นประจ�า 
มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองระบบขับถ่าย ต่างจากคนท่ีชอบรบัประทานอาหารประเภทแป้ง ขนมปัง มนัฝรัง่ หรอือาหาร fast food มักพบปัญหา
เรือ่งระบบขบัถ่ายได้มากกว่า นอกจากนี ้ เราควรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบรโิภค หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทีท่�าให้ปริมาณโพรไบโอตกิ  
(Probiotic) ลดลง ควรรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ มคีณุค่าทางโภชนาการครบถ้วนต่อร่างกาย ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ และพกัผ่อน
ให้เพียงพอ เพือ่สขุภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรงของเราค่ะ

รูจ้กั…จลุนิทรยีด์ี
มปีระโยชน์
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

บรรณานกุรม
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แบคทเีรยีปรศินาสดุพิเศษ 
ทีค่าดวา่จะชว่ยป้องกนั

การตดิเชือ้ในล�าไส้
 เช่ือว ่าใคร ๆ ก็อยากจะมีอายุยืนแบบสุขภาพดี  

ซึ่งหากพูดถึงประเทศท่ีมีคนอายุยืนหลายคนก็จะนึกถึง

ประเทศญี่ปุ ่นอย ่างแน ่นอน โดยเมื่อไม ่นานมานี้นัก

วิทยาศาสตร์ญี่ปุ ่นได้มีการค้นพบว่าคนที่มีอายุยืนมักมี

แบคทีเรียพิเศษชนิดหนึ่งที่ท�าให้ล�าไส้มีสุขภาพดีขึ้น ช่วย

ป้องกันการติดเชื้อในล�าไส้ ซึ่งแบคทีเรียพิเศษนี้จะผลิต 

กรดน�้าดีทุติยภูมิ (Secondary bile acid) 

 ปกติแล้วกรดน�้าดี	(Bile	acids)	ประกอบด้วยกรด	

Cholic	 acid	 และกรด	 Chenodeoxycholic	 acid	 

โดยเมื่อกรดน�้าดีสร้างจากตับจะเรียกว่า กรดน�้าดีปฐมภูมิ 

(Primary bile acid) เพื่อย่อยอาหารในล�าไส้เล็ก โดยเฉพาะ

อาหารประเภทไขมัน ส ่วนกรดน�้าดีบางส่วนนั้นจะถูก

จุลินทรีย ์ในล�าไส ้เล็กเปลี่ยนเป็นกรดน�้าดีทุติยภูมิหรือ 

กรดน�้าดีที่สร้างจากแบคทีเรียในล�าไส้จะเรียกว่า กรดน�้าดี

ทุติยภูมิ (Secondary bile acid) มีประโยชน์ในการยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรียก่อโรคและเชื้อด้ือยาปฏิชีวนะภายในล�าไส้

 ทีมวิจัยพบว ่าผู ้สูงอายุที่มี เจ ้าแบคทีเรียพิเศษนี้ 

ในล�าไส้ในปริมาณที่สูงกว่าคนอื่นจะมีความเสี่ยงในการ 

เกิดโรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อที่ต�่ากว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยัง 

ไม่ทราบถึงที่มาของแบคทีเรียพิเศษนี้ว่าได้มาจากอาหาร 

หรือแหล่งใดซ่ึงจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

 แม้ผลการศึกษาจะชี้ว่าแบคทีเรียที่ช่วยผลิตกรดน�้าดี

ทุติยภูมิอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้คนมีอายุยืนยาวได้ แต ่

ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด และนักวิจัยมีการวางแผนว่า 

ในอนาคตพวกเขาอาจท�าการศึกษาต่อยอด เพื่อน�าเชื้อ

แบคทีเรียดีที่พบในคนอายุยืนร ้อยป ีขึ้นไปมาใช ้ เป ็น 

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพโดย 

ช่วยต้านทานการติดเชื้อในล�าไส้ได้เช่นกัน



  

โดย จิตรา เอือ้จติรบ�ารงุ / เกศิน ีใจปลืม้ 

เช็กให้ชัวร์ 
ก่อนที่จะแชร์ 
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“แซ่วี Method” สามารถรกัษา
โรคโควดิ-19 ไดจ้ริงหรือไม ่?

 

 . 
www.fda.moph.go.th 

 iahTADF 

www.f
 . 

da.moph

DF 

 การระบาดของโรคโควดิ-19 ยังคงเกดิในหลาย ๆ คลสัเตอร ์ ส่งผลใหใ้ครหลาย ๆ คนพยายาม 
สืบเสาะคน้หาวธิตีา่ง ๆ มาดแูลตนเองและคนในครอบครวั เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้ส่ียงตอ่การตดิโรคโควดิ-19 
จึงมกัจะขอ้มลูขา่วสาร วธิ ีแนวคิดทีแ่ชร์กนัผดิ ๆ บนโลกออนไลนเ์กีย่วกบัการรกัษาโควดิ-19 หลัง่ไหล
เข้ามาไมห่ยดุหยอ่น ซ่ึงส่ิงทีน่า่เป็นกงัวลคงหนไีมพ้่นความสับสนของพ่ีนอ้งประชาชน 
 ล่าสุดเกิดกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอหรือข้อความเกี่ยวกับแนวคิด “แซ่วี Method” สามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ 

โดยการรับประทานยาปฏิชีวนะ 2 ชนิด ได้แก่ อะม็อกซีซิลลิน (Amoxycilin) และอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ซึ่งทาง

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการออกมาเตือนประชาชนแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าว ไมเ่ป็นความจรงิ 
 ความจริงแล้ว ยาอะม็อกซีซิลลิน และยาอะซิโธรมัยซิน เป็นยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคหรืออาการที่เกิดจากการติดเช้ือ

แบคทีเรีย ไม่สามารถรักษาโรคโควิด-19 ซ่ึงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้แต่อย่างใด โดยยาอะม็อกซีซิลลิน จัดอยู่ในกลุ่ม 

เพนิซิลลิน (Penicillin) ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ หู คอ จมูก และผิวหนัง เป็นต้น 

ส่วนยาอะซิโธรมัยซิน จัดอยู่ในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดบวม โรคหลอดลม

อักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อที่หูชั้นกลาง การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งการรักษาโรคด้วย 

ยาปฏชิวีนะจ�าเป็นต้องได้รบัค�าแนะน�าในการใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกร เพราะหากรับประทานยาปฏชิวีนะไม่ถกูวธิจีะท�าให้

เกิดเช้ือดื้อยา ภายหลังเมื่อป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช้ือจะมีความทนต่อยา อาจท�าให้การรักษาไม่ได้ผล 

 สุดท้ายนี้ ขอให้คุณผู ้อ ่านอย่าหลงเชื่อข่าวที่แชร์ต่อกันมา 

โดยขาดหลกัฐานความน่าเชือ่ถอื หากมข้ีอสงสยัสามารถสอบถามข้อมลู

ได้ที่สายด่วน อย. 1556 และสามารถติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ

โรคโควิด-19 และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.

moph.go.th หัวข้อ COVID-19 แล้วคลิกไปที่ “ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่เกี่ยวข้อง” หรือติดตามที่เฟซบุ๊ก FDAThai เพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูล

ข่าวปลอมที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ก่อนจะตกเป็นเหยื่อและ 

อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายได้ ทั้งนี้ มาตรการรักษาระยะห่าง 

ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ และใช้ 

แอปพลิเคชันไทยชนะ (D-M-H-T-T-A) ยังมีความจ�าเป็นที่ต้อง

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจาก 

โรคโควิด-19 



  

ตรวจเยีย่มการฉดีวคัซีนโควดิ-19 ส�าหรบัเดก็

ตรวจเยีย่มการท�างาน
ของเจา้หนา้ทีด่า่นอาหารและยา 

แถลงข่าวจบักมุผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร
อวดอา้งสรรพคุณทางเพศ 

นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
และ นพ. ไพศาล ด่ันคุ้ม เลขาธิการ อย. 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 
ส�าหรบัเดก็อาย ุ12-17 ปี ณ โรงเรยีนสรุศกัดิ์
มนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

นพ.	ไพศาล	ดั่นคุ้ม	เลขาธิการ อย. และ นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล 
รองเลขาธิการ อย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองด่านอาหารและยา 
ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการท�างานของเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา  
ณ ด่านท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ด่านอาหารและยาท่าเรือ
กรงุเทพฯ และด่านอาหารและยาแอคท-ูลัม่ (สหไทย) จ.สมทุรปราการ 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

ภญ.	สภุทัรา	บญุเสรมิ ผูท้รงวฒุคิณุด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
รกัษาราชการแทนรองเลขาธกิาร อย. ร่วมกับ พล.ต.ต.อนนัต์ นานาสมบตัิ 
ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนต ิวงษ์กหุลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. แถลงผลการปฏิบตัิ
กรณจีบักมุผูล้กัลอบจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคณุ
ทางเพศ ยีห้่อ X - MARVEL MAX พร้อมวตัถลุามก (อปุกรณ์เซก็ซ์ทอย) 
มูลค่าของกลางกว่า 500,000 บาท ณ กองบังคับการปราบปราม 
การกระท�าความผดิเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค บก.ปคบ. เมือ่วนัที่  
11 ตลุาคม 2564
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อย่าลืมติดตาม Smart Reward กันนะคะ ^^

สวสัดค่ีะทกุท่าน พบกับ Smart Reward ประจ�าเดือนตลุาคม 2564 
ฉบับนี้ เรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจ�าเดือนสิงหาคม - 
กันยายน 2564 กันค่ะ จะเป็นใครกันบ้างไปตดิตามกันได้เลยค่ะ 

อย่าลืมส่งค�าตอบกันมาเยอะ ๆ นะคะ
หมดเขตส่งค�าตอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผูโ้ชคดฉีบบัเดอืน
สิงหาคม - กนัยายน 2564 

กระเป๋าอเนกประสงค ์(สีชมพู)
1. คุณสรัลชนา   การะเกษ

2. คุณอุษา  กิจคลอน

3. คุณศิมาภรณ์  ไสไทย

4. คุณอุกฤษฎ์  ช่างเรือ

5. คุณพิไลวรรณ  ฐานะจิตร

6. คุณเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์

7. คุณนิลวรรณ   ธารจักร์

8. คุณสุพัตรา  ดาบชัยธง

9. ด.ญ.ปราณปรียา  ถิระวุฒิ 

10. คุณณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ

11. คุณการะเกด  ดวงมณี

12. คุณวิทัย  เกตุภูมิฟ

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

1. กระเป๋าจัดระเบียบ จ�านวน 10 รางวัล
2. พวงกุญแจ จ�านวน 10 รางวัล 

เฉลยค�าตอบประจ�าเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564
	 1.	ค�าถาม สบู่ก้อน อันตรายกว่า สบู่เหลว จริงหรือไม่ ? เพราะอะไร
 เฉลย	 ไม่จริง ! เพราะ “สบู่ก้อน” เกิดจากการท�าปฏิกิริยาระหว่างไขมัน
และด่าง ต่างกับ “สบู่เหลว” ที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว มีหน้าที่
ชะล้างคราบมันและสิ่งสกปรกออกจากผิวกาย สารลดแรงตึงผิวมีหลายชนิด
ด้วยกัน สบู่ทั้ง 2 รูปแบบ มีประสิทธิภาพในการชะล้างสิ่งสกปรกได้เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สบู่เหลว หรือสบู่ก้อนได้ตามความชอบของ
แต่ละบุคคล  
	 2.	ค�าถาม ผู้ที่ได้รับรางวัล อย. น้อย Bright Spot ในงาน FDA Health 
Literacy conference 2021 มีที่ใดบ้าง ?
 เฉลย	 รางวัล อย. น้อย Bright Spot ได้แก่ 1. คุณครูณัฐภษร พสุทธิพงษ์ 
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร  2. คุณครูมลฤดี เกตุแก้ว โรงเรียน
วังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ 3. คุณครูสุภางค์ เอ่งฉ้วน โรงเรียนอ�ามาตย์พานิช 
นุกูล จ.กระบี่ 4. คุณครูดวงจันทร์ อาจศัตรู โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย  
และ 5. คุณครูธมลพรรณ์ ยอดค�า โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ล�าปาง และ
รางวัล Popular Vote จากผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณครูอเนก เกื้อมา โรงเรียน
เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ 

ส�าหรับค�าถามชิงรางวัลในฉบับเดือนตุลาคมนี้ก็คือ
 1. พิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ในรูปแบบใด แบ่งรางวัลเป็นกี่ประเภท ?
 2. มาตรการการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคโควิด-19 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?

วัตถุประสงค์	Smart	Life	by	อย.
 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของส�านักงาน 
  คณะกรรมการอาหารและยา 
 2. เพือ่เผยแพร่กจิกรรมความเคลือ่นไหว รวมทัง้ผลงานเด่นเกีย่วกบังานคุ้มครอง 
  ผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 3. เพือ่เป็นสือ่กลางให้แก่เครอืข่ายงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ 
  ในการถ่ายทอดประสบการณ์และการด�าเนินงาน
 4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

บรรณาธิการบริหาร : 
 นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม 
ท่ีปรกึษา :  
 นพ. วทิติ สฤษฎชียักลุ 
บรรณาธิการ	: 
 ภญ. วารีรัตน์ เลิศนที

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


