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อัพเดทข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “โนโยโย๋” เป็นผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้าง
เป็นอาหารสมุนไพรและใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น
เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม แถมยังโฆษณาอ้างลดความอ้วน ไม่โยโย่
ซึ่ง อย.จะได้ด�ำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
ปลอมอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการโฆษณาขายทางเฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์สมุนไพร “โนโยโย๋” ด้วยข้อความ
แอบอ้างลดน�้ำหนัก ลดสัดส่วน ไม่โยโย่ ขับถ่ายดีขึ้น และเร่งเผาผลาญ เป็นต้น นอกจากนั้นยังตรวจพบว่าใช้เลขสารบบ
อาหารของผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “โนโยโย๋” เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม
ผู้กระท�ำความผิดมีโทษทั้งจ�ำทั้งปรับ จึงขอเตือนเพื่อน ๆ ว่าอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้
หากต้องการลดน�้ำหนักควรควบคุมอาหาร ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม ไม่กินอาหารพร�่ำเพรื่อ
ควรกินอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมให้ครบ 5 หมู่ และออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นยังมีเรื่องของปลาสลิดตากแห้ง ที่ตรวจพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลง (ดีดีที) ฉีดเพื่อกันแมลงมาตอม
และมีการใช้ฟอร์มาลินเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเน่าเสีย ดีดีทีหรือไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (dichlorodiphenyltchloroethane : DDT) เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสาธารณสุขที่ห้ามมีการผลิต น�ำเข้า ส่งออก และมีไว้
ในครอบครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นสารมีพิษ และค่อนข้างสลายตัวช้า ไม่ละลายในน�้ำ แต่สามารถ
ละลายได้ในน�้ำมัน ท�ำให้พบว่ามีการตกค้างในห่วงโซ่อาหาร และสะสมในดิน ในน�้ำ และสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 150 ปี
หากผู้บริโภคได้รับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก จะท�ำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกขัดขวาง พบอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และอาจมีผลต่อการท�ำงานของตับ หรือโลหิตจาง และอาจท�ำให้เกิดมะเร็ง
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ก่อนซื้อเพื่อน ๆ ควรสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานที่จ�ำหน่าย เนื่องจากปกติแล้วอาหาร
จ�ำพวกปลากตากแห้งมักมีแมลงวันมาตอม แต่หากไม่พบแมลงวันมาตอมอย่าได้วางใจซื้อ และก่อน
น�ำมารับประทานควรล้างให้สะอาดและน�ำมาผ่านความร้อนให้สุกก่อน หากผู้บริโภคไม่แน่ใจใน
คุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร หรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ
ไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556
เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเครื่องดื่ม ที่มีการอวดอ้างว่าดื่มแล้วช่วยให้หลับสบาย อารมณ์ดี สดชื่น คลายเครียด
คลายกังวล พบว่าเป็นการโฆษณาทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่ง อย. จะได้
ด�ำเนินการระงับการโฆษณา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป เพื่อน ๆ คนไหนพบเห็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือหลอกลวงผู้บริโภค สามารถแจ้ง ร้องเรียน
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น สายด่วน อย. 1556, E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือ
ผ่าน Oryor Smart Application หรือทาง สสจ. เพือที่ อย.จะด�ำเนินคดีตามกฎหมายกับ
ผู้กระท�ำผิดต่อไป
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คอลัมน์ อย.น้อย กระจายข่าว เมื่อฉบับที่แล้วเราได้น�ำเสนอการอบรม
“การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย
♫
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” ให้กับครู อย.น้อย และ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ฉบับนี้เรามาติดตามผล
การด�ำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนใน
โรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จากการที่ครู อย.น้อย ได้รับการอบรมแล้วน�ำไป
ขยายผลสอนนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง เหมาะสม น�ำพาไปสู่วิถีการสร้าง
สุขภาพที่ดีต่อไป ซึ่งการติดตามผลการด�ำเนินงานนั้นแบ่งเป็น 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 15 มิถุนายน
2560 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ สะพานควาย กรุงเทพ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม
แกรนด์ ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
จากการที่ครู อย.น้อย ได้น�ำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รวมถึงสื่อการเรียน การสอนของโครงการ อย.น้อย (ชุดลูกเต๋าแสนกล , ชุดช็อปปิ้งฉลาดคิด , หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรม
การบริโภค พร้อมกับคู่มือส�ำหรับครู) ไปปรับสอนนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง นักเรียนมีความสนใจในสื่อการเรียน การสอน มีความกระตือรือล้น
ในการเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสุข สนุกไปกับการเรียน สื่อมีความทันสมัย ใช้ง่าย เข้าถึงนักเรียน ซึ่งผลการด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นั่นคือ นักเรียนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น รู้จักเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น ซึ่งหากนักเรียนมีการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคดีขึ้นตามล�ำดับ จะท�ำให้นักเรียนลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้
♫

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ
สะพานควาย กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 4 ภาคใต้
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค
จ.นครศรีธรรมราช
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นอกจากนั้น เรายังมีกิจกรรมที่จัดอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมงาน “มหกรรม อย.น้อย” ในครั้งนี้เราจัดกันไปเมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2560
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรม อย.น้อย” ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิก อย.น้อย สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 500 คน
ประกอบด้วย ครู และนักเรียน อย.น้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีนี้เรามาในธีม อย.น้อย สร้างอาชีพ
เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความฝัน ฝันอยากจะมีอาชีพอะไรในอนาคต และจะท�ำอย่างไรให้ฝันนั้นเป็นความจริง นอกจากนั้นภายในงานเรา
กิจกรรมให้เพื่อน ๆ อย.น้อย ได้ร่วมสนุกมากมาย มีทั้งฐานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “Walk Rally” เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา เครื่องส�ำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ฐานที่ 1 ลูกเต๋าเจ้าความรู้ ฐานที่ 2 อย.น้อย รู้หรือไม่
ฐานที่ 3 คิดให้ออกบอกให้ถูก ฐานที่ 4 บอกใบ้ให้หน่อยนะ ฐานที่ 5 จิ๊กซอว์ปริศนา พาเพื่อนรอด นอกจากฐานความรู้แล้ว เรายังมีมินิคอนเสิร์ต
สุดพิเศษ ที่ทาง อย. ตั้งใจมอบให้กับเพื่อน ๆ อย.น้อย ทุกคน กับมินิคอนเสิร์ต  พี่เก่ง The voice (ธชย ปทุมวรรณ)  และ  พี่ปอ
AF 7 (อรรถนพ ทองบริสุทธิ์)  นอกจากมินิคอนเสิร์ตที่เรามอบให้แล้ว ยังมีพิธีกรสายฮาอย่าง พี่ซาร่า AF 3 (นลิน โฮเลอร์) อีกด้วย
กิจกรรมงาน “มหกรรม อย.น้อย” ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของ เพื่อน ๆ อย.น้อย ทั่วประเทศ เพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนั้นยังได้รับมิตรไมตรีที่ดีกลับไปด้วย ทาง อย.ต้องขอขอบคุณครู นักเรียน อย.น้อยและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อย่างดีเสมอมา มาร่วมสร้างและด�ำเนินการโครงการ อย.น้อย ให้มีก้าวหน้า
และสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
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“ขนมควันทะลัก” ขนมยอดฮิตของกลุ่มวัยรุ่น มีการแพร่
กระจายในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง โดยมี ก ารน�ำ
ไนโตรเจนเหลวมาใช้ ใ นการประกอบอาหาร ซึ่ ง ไนโตรเจนที่
สามารถใช้ผลิตอาหารได้ ต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร อย. ย�้ำเตือน ไม่ควรสัมผัส
ไนโตรเจนเหลวหรื อ สู ด ดมก๊ า ซไนโตรเจนที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรง
เพราะก๊าซไนโตรเจนจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจน อาจท�ำให้หมดสติได้ ต้องรอให้ควันระเหยออกไปให้หมดก่อนจึงรับประทานได้
ก่อนอื่นเรามารู้จัก “ไนโตรเจนเหลว” กันก่อนนะคะ ไนโตรเจนเหลวก็คือ ไนโตรเจนที่ถูก
อัดความดันที่อุณหภูมิต�่ำมากจนกลายเป็นของเหลว ซึ่งจะมีอุณหภูมิต�่ำถึง -196 องศาเซลเซียส
ซึ่งไนโตรเจนเหลวเป็นก๊าซเฉื่อยไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เราน�ำมาใช้ประโยชน์ในการแช่แข็ง
Nitrogen Nitrogen
อาหาร และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ต้องใช้ความเย็นจัด โดยทั่วไปการน�ำไนโตรเจนมา
Nitrogen
ใช้กับอาหาร เพื่อลดอุณหภูมิของอาหาร ท�ำให้อาหารมีอุณหภูมิต�่ำลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่
จุดเยือกแข็ง
ไนโตรเจนเหลวที่ ใ ช้ จ ะต้ อ งมี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ก�ำหนด
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4
หากใช้ในปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดถือว่าฝ่าฝืนประกาศต้องลงโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 20,000 บาท
การรับประทานอาหารที่ผสมไนโตรเจนเหลว หลีกเลี่ยงการกิน สัมผัส หรือสูดดมโดยตรง เสี่ยงได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง
เพราะไนโตรเจนเหลวมีอุณหภูมิต�่ำมาก เมื่อสัมผัสถูกผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ ไนโตรเจนเหลวจะดูดซับความร้อนจากผิวหนัง เพื่อการ
ระเหยอย่างรวดเร็ว และท�ำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อถูกท�ำลาย คล้ายกับผิวหนังที่ถูกเผาไหม้ เหมือนน�ำไปสัมผัสกับกระทะร้อน ๆ หรือ
หากสูดดมก๊าซไนโตรเจนที่เกิดขึ้นโดยตรงอาจท�ำให้หมดสติได้
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เอ๊ะ ! สงสัยจัง

มาไขข้ อ สงสั ย กั น กั บ “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารช่ ว ยเพิ่ ม ความสู ง ” จริ ง หรื อ ไม่
หากรั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารชนิ ด นี้ แ ล้ ว จะมี ส ่ ว นสู ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จากหลั ก ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือใด ยืนยันค�ำกล่าวอ้าง อวดอ้างดังกล่าว โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อความสูง หรือส่วนสูงนั้น ได้แก่
1. กรรมพันธุ์ (หากพ่อ แม่ สูงลูกก็มีโอกาสสูง)
2. อาหาร (การเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เช่น อาหารประเภทนม
เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว)
3. การออกก�ำลังกาย (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที)
4. การนอนหลับให้เพียงพอ (อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน)
5. ภาวะโรคต่าง ๆ (โรคทางพันธุกรรม โรคกระดูก โรคของฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ และความเครียด) เป็นต้น
เพื่อน ๆ อย่าได้หลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเพิ่มความสูงดังกล่าว เพราะเป็นการโฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เพราะนอกจากไม่ช่วยให้ความส่วนสูงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเสียเงินไป
เปล่าอีกด้วย

มุมนี้ของเพื่อน

ครู และนักเรียน อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร
ได้รับเกียรติจากผู้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน (สภาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร)
ให้เป็นพี่เลี้ยง และวิทยากรในการเข้าค่ายเยาวชนนี้ เมื่อวันที่ 23-24 พฤษาคม
2560 ณ ปรางค์ ริเวอร์ ไซด์ จ.สมุทรสาคร การเข้าค่ายเยาวชนในครั้งนี้
มี ค รู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นอ้ อ มโรงหี บ โรงเรี ย นคลองตั น ราษฎร์ บ�ำรุ ง
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�ำบลนาดีเข้าร่วม โดยมีกิจกกรรมการให้ความรู้เรื่อง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทัน และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องส่งเสริมให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคขนมขบเคี้ยว และหันมารับ
ประทานผัก ผลไม้มากขึ้น
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เกร็ดชวนรู้

“หมามุ่ย” เป็นพืชชนิดหนึ่ง ผลมีลักษณะเป็นฝักยาวมีขนสีน�้ำตาล
อยู่รอบ ๆ ฝัก ขนที่อยู่รอบ ๆ ฝักนั้น เมื่อโดนผิวหนังจะท�ำให้เกิดอาการระคายเคือง
คันที่ผิวหนัง วันนี้เรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผสมสารสกัดหมามุ่ย
โดย อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสาร
สกัดหมามุ่ย ได้รับอนุญาตจาก อย. โฆษณาสรรพคุณในการรักษาโรค ซึ่งเป็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในท�ำนอง
ว่าสามารถบ�ำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ ซึ่ง อย.ขอยืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ่ยในผลิตภัณฑ์อาหาร
เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการว่าสารส�ำคัญในเมล็ดหมามุ่ยที่ชื่อว่า L-dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine
มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ท�ำให้เกิดความดันโลหิตต�่ำและยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการ
บริโภคสารสกัดจากหมามุ่ย เตือน !!! เพื่อน ๆ อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารใดที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ
คุณประโยชน์ คุณภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับความเห็ยชอบ
จาก อย.เท่านั้น และผู้ขออนุญาตต้องแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ยื น ยั น การกล่ า วอ้ า งนั้ น ห้ า มผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดโฆษณาสรรพคุ ณ
คุณประโยชน์ หรือคุณภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ากระท�ำผิดกฎหมาย
ซึ่ง อย. มีการด�ำเนินการปราบปรามและด�ำเนินคดีทางกฎหมายกับ
ผู้กระท�ำความผิด

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

