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โรคไขหวัดใหญสายพันธ ุใหม ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 หรือ
ท่ีเรียกกันวา โรคไขหวัดใหญ 2009 ไดมีการแพรระบาดและกําลัง
ขยายตัวไปท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย ในขณะนี้ก็ไดเขาส ู
สถานการณท่ีมีการระบาดภายในประเทศแลว ไขหวัดใหญ 2009
จงึไมใชเรือ่งไกลตัวของคนไทยอกีตอไป  เราควรตองใหความสําคัญ
ร ูจักปองกันและการรักษาอยางถูกวิธ ี เพื่อท่ีสามารถปองกันตนเอง
และคนรอบขางไดอยางปลอดภัย

ไขหวัดใหญ 2009 เปนโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ
ท่ีเปนเช้ือตัวใหม ท่ีเกดิจากการผสมขามสายพนัธ ุ ซึง่มีสารพนัธกุรรม
ของเช้ือไขหวัดใหญของคน สุกร และนก เปนการแพรติดตอ
จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได โดยเกดิจากการถกูผ ูปวยไอจามรด
โดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ํามูก น้ําลายในระยะ
1 เมตร และสามารถติดตอไดจากมือ หรือสิ่งของเครื่องใชท่ีมี
เช้ือปนเปอนอย ู เชน แกวน้ํา ลูกบิดประตู โทรศัพท ผาเช็ดมือ
เปนตน ท้ังนี้เช้ือโรคจะเขาส ูรางกายทางจมูก ตา และปาก เขาไปใน
ระบบทางเดินหายใจ โดยใชเวลาประมาณ 1 – 3 วนั กอนเกิดอาการ
ของโรคไขหวัดใหญ 2009 ไดเชนกัน
อาการปวย

ผ ูปวยสวนใหญจะเริ่มมีอาการหลังจากไดรับเช้ือไวรัส
1-3 วัน  จะมีอาการ เชน มีไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ
ออนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบ่ืออาหาร คลื่นไส อาเจียน หรือ
ทองเสียดวย ผ ูปวยสวนใหญมีอาการไมรุนแรง หายปวยไดโดย

ไมตองนอนรกัษาในโรงพยาบาล อาการจะทุเลาและหายปวยภายใน
5-7 วนั แตบางรายท่ีมีอาการปอดอกัเสบรนุแรง จะมีอาการหายใจเรว็
เหนื่อย หอบ หายใจลําบาก ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได
การรักษา

สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการ ไมวาจะเปนการใชยา
เพือ่บรรเทาอาการปวด ลดไข ยาแกไอ หรอืยาเพือ่บรรเทาอาการหวดั
ท้ังหลาย ในผ ูปวยท่ีมีอาการรุนแรง แพทยอาจใหยาตานไวรัส คือ
โอเซลทามิเวียร ซึ่งเปนยาชนิดกิน หากผ ูปวยไดรับยาภายใน 2 วัน
หลงัเริม่ปวยจะใหผลการรักษาดี ท้ังนีก้ารใชยาตาง ๆ นัน้ ตองใชดวย
ความระมัดระวัง ใชยาตามคําแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร เพราะ
ยานัน้มีท้ังคุณและโทษ ฉะนั้นกอนใชยาทุกครัง้ตองอานฉลาก วธิใีช
ใหละเอียดกอนใช เพื่อความปลอดภัย

ผ ูปวยท่ีมีอาการ เพื่อเปนการปองกนัไมใหแพรเช้ือไปส ูผ ูอืน่
ควรปฏบัิติตัว ดังนี้

1.ควรหยุดเรียน หยุดงาน เปนเวลา 3 – 7 วัน นอนหลับ
พักผอนใหเพียงพอและด่ืมน้ํามาก ๆ

2.หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกลชิด หรือใชของรวมกบัผ ูอืน่
3.สวมหนากากอนามัย เม่ือจําเปนตองอย ูรวมกับผ ูอื่น หรือ

ใชผาเช็ดหนา กระดาษทิชชูปดปาก และจมูก ทุกครั้งท่ีไอ, จาม
ท้ิงทิชชูลงในถังขยะท่ีมีฝาปด แลวลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบ ู

ถึงแมปจจุบันยังไมมีวัคซีนใด ๆ ท่ีใชปองกันเช้ือไวรัส
ไขหวัดใหญ 2009 ไดเนื่องจากตองใชเวลาในการศึกษาคนควา
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วัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อในการรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวดานการ

ค ุมครองผ ูบ ริโภค  ขาวประชาสัมพันธ  และขอเท็จจริงในเร่ือง
ผลิตภัณฑสุขภาพใหกับกล ุมกิจกรรม  และผ ูเก่ียวของในงานค ุมครอง
ผ ูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
เจาของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
บรรณาธิการ

นายนิรัตน  เตียสุวรรณ
กองบรรณาธิการ

นางผุสด ี เวชชพิพัฒน    นายศุภกาญจน    โภคัย
นายบุญทิพย  คงทอง      นางสาวจิตรา  เอ้ือจิตรบํารุง

นางสุวนีย  สุขแสนนาน นางสาวจุฬาลักษณ นิพนธแกว
นายวัชรินทร  เครือเนียม นางสาวธีมานันท  กุหลาบเพ็ชรทอง
นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์ นางสาวนะรารัตน  แสนสุข
นางสาวพชัราวด ี ศรีบุญเรือง นางสาวนิตยนันท  จินดารัตน
นางสาวนนัทิยา  ถวายทรัพย นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดตอ
กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท : 0 2590 7114 , 0 2590 7117
โทรสาร : 0 2591 8474
e-mail address : fdanews@fda.moph.go.th

พิมพที่
สํานักงานกิจการโรงพิมพ  องคการสงเคราะหทหารผานศึก
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นิรัตน  เตียสุวรรณ

สถานการณไขหวัดใหญสายพันธ ุใหม 2009  ดูจะทําให
หลายคนท่ีเคยร ูสกึวาไมนากลัว เริม่จะวติกกงัวลแลว จากการท่ีมี
คนเสียชีวิตเพิ่ มมากข้ึนเรื่ อย  จนไทยเราไดครองแชมป
“มีผ ูเสียชีวิตจากไขหวัดใหญสายพันธ ุใหม 2009” มากท่ีสุดใน
เอเชีย

กระทรวงสาธารณสุขพยายามใหขอมูลเพื่อใหเรา
สามารถดูแล ปองกันตนเองไมใหเปนหวัด รวมท้ังถาเราเกิดเปน
หวดั กดู็แลอยางไรไมใหเผือ่แผไปถงึคนอื่นท่ีเขาไมปรารถนาได
และไมใหเราต่ืนตระหนกจนกระทบถึงสุขภาพจิตของเรา
เพราะมีความรุนแรงเทากับไขหวัดตามฤดูกาล คนท่ีเสียชีวิต
สวนใหญก็เพราะมีภูมิตานทานตํ่า ไดแก เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป
ผ ูสูงอาย ุผ ูมีโรคเรื้อรังประจําตัว เชน เบาหวาน มะเร็ง โรคปอด
คนท่ีเปนโรคอวน  แตก็ยังมีผ ูออกมาแยงวา คนท่ีไมอย ูในกล ุม
ตามท่ีกลาวก็เสียชีวิตดวย  ก็จริงครับ แตท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ใหขอมูลนั้นไมผิดหรอกครับ เพราะผ ูเสียชีวิตสวนใหญก็เปน
เชนนัน้จรงิ ๆ  มีสวนนอยเทานัน้ท่ีไมอย ูในกล ุมเสีย่ง ผมวาถาลอง
ไปดูพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของผ ูไมอย ูในกล ุมเสี่ยง
แตยังเสียชีวิต ก็จะพบวา บางคนพักผอนนอย บางคนไมชอบ
ออกกําลังกาย อยางนี้จะมีภูมิตานทานท่ีไหนไปส ูได

เขาเลยแนะนําใหเราออกกําลงักายเปนประจํา กินอาหาร
ท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ  พักผอนใหเพียงพอไงละครับ
พกหนากากอนามัยไวสัก 1 ช้ินก็ดี เผื่อตองไปอย ูในสถานการณ

ท่ีตองปองกันตนเอง เชน อย ูใกลคนท่ีเปนหวัด อย ูในท่ีแออัด
อากาศถายเทไมสะดวก หรือไมม่ันใจวาเราไดติดหวัดมาหรือ
ไม ก็ใสไวกอน จะไดไมติดตอไปถึงคนอื่น  หนากากอนามัย
บางชนิด เขาจะมีเสนลวดสอดไวเสนหนึ่ง เวลาสวมใหเอาดาน
ท่ีมีเสนลวดข้ึนดานบน แลวลูบใหเสนลวดแนบไปกับสันจมูก
เพือ่ไมใหมีชองวางระหวางหนากากกบัปากและจมูก

ผมเช่ือวารัฐบาลทุกประเทศตอนนี้ปวดหัวไมแพกัน
การประกาศตัวเลขผ ูปวย ก็ถูกมองวาปกปดตัวเลขท่ีแทจริง
ซึ่งคงไมมีใครบอกไดเลยวาตัวเลขผ ูปวยท่ีแทจริงคือเทาไร มีแต
คาดการณวา “นาจะ” “คาดวา”  คงไมปฏิเสธวาตัวเลขผ ูปวยนา
จะมากกวาท่ีรัฐบาลประกาศแน เพราะผ ูปวยท่ีไมไดเขารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลก็มี หรือเขารับการรกัษาแตไมไดตรวจยนืยัน
ก็มี ตัวเลขท่ีประกาศจึงเปนตัวเลขท่ียืนยันแลวเทานั้น เพราะนอก
เหนือจากนั้นมีแต “เดา” เทานั้นครับ

สถานการณจะรนุแรงมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ถาเราคิดวาเปนหนาท่ี
ของรัฐบาลฝายเดียวในการแกปญหา ท่ีจริงเราทุกคนตองมี
สวนชวย ถาเราติดหวัด เราก็หยุดงานหรือหยุดเรียนซะ ปองกัน
ตนเองไมใหเอาหวัดไปเผื่อคนอื่น สถานบริการตาง ๆ  ก็ตองดูวา
ผ ูท่ี จะเขามาใชบริการมีอาการท่ีผิดปกติหรือไม ถามีก็ขอให
พักรักษาตัวใหหายกอนมาใชบริการ พอแมก็ตองดูแลลูกหลาน
ทุกคน ตองดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด ถาเราทุกคนรวมมือกัน
ปญหาอะไรเรากแ็กไขไดครับ
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(อานตอหนา 8)

ในปงบประมาณ  2552 สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)ไดตรวจสอบการนําเขาสินคาอาหารท่ัวประเทศ
ท่ีนําเขามาจาํหนายในราชอาณาจกัรผานทางดานอาหารและยา
ท้ัง 35 ดาน จํานวน 115,279 รายการ คิดเปนมูลคาการนําเขา
ท้ังสิ้น 107,088 ลานบาท  โดยทําการส ุมเก็บตัวอยางเพื่อ
ตรวจวิเคราะหเบ้ืองตนและสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการกรม
วิทยาศาสตรการแพทย รวม 13,179 รายการ พบรายงาน
การตรวจวิเคราะหท่ีสงสัยวาฝาฝนพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 จําแนกเปนอาหารท่ีไมไดคุณภาพมาตรฐานตามท่ี
กระทรวงสาธารณสขุไดออกประกาศกําหนดไว 155 รายการ
จัดเปนอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท

และเปนอาหาร
ท่ีฝาฝนเง่ือนไข
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว
รวม 107 รายการ เชน ใชสีผสมอาหาร หรือวตัถุกันเสยีในอาหาร
หรอืในปรมิาณท่ีไมไดกําหนดไวโดยไมไดมาขอให อย. พจิารณา
ความเหมาะสมกอน จดัเปนอาหารฝาฝนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
มีโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท ประกอบกับหากพบการใช
วตัถเุจอืปนอาหารในปรมิาณท่ีอาจเปนอนัตรายแกสขุภาพเจือปน
อย ูด วย  จัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ มีโทษจําคุกไมเกินสองป

       อย. รุกงานค ุมครองผ ูบริโภค ปรามหางสรรพสินคา
ดแูลรานคายอย มใิหจาํหนายผลิตภณัฑสุขภาพผิดกฎหมาย
และหามติดปายโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริง เชน
ยาสมนุไพรอวดอางรักษาโรคตาง ๆ  โดยไมมกีารขออนญุาต
ขึ้นทะเบียนตํารับยากับ อย. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ
ผลิตภัณฑกาแฟที่ อวดอางลดความอวน หรือเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ  ผลิตภณัฑเคร่ืองสําอางทีผิ่ดกฎหมาย
ซ่ึง อย. ไดประกาศแจงเตือนไปแลววาผสมสารหามใช
และผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทยประเภทเกาอ้ีนวดไฟฟา
หรือเตียงนวดไฟฟา ที่มีการโฆษณาอวดอางวาสามารถ
รักษาโรคตาง ๆ เชน เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาตได

ทั้งที่จริงแลวมีสรรพคุณเพียงแคกระต ุน
การไหลเวยีนโลหติ หรือผอนคลายกลามเนือ้
ช่ัวคราวเทานัน้ ซ่ึงการกระทาํดงักลาว เขาขาย
เปนการกระทาํทีผิ่ดกฎหมาย ดังนัน้ อย. จงึได
ประสานขอความรวมมอืไปยังหางสรรพสินคา
ทั้งรายเล็กและรายใหญมิใหมีการกระทํา
ดังกลาว นอกจากนี้  อย. ยังมีมาตรการ
ติดตามเฝาระวังอยางเขมงวดและเอาจริง
เอาจังกับผ ูก ระทําความผิดขั้ นเด็ ดขาด
โดยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรานคาตาง ๆ
ตามหางสรรพสินคาในเร็ว ๆ  นี้
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ตามทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ไดพบปญหาเค ร่ืองสําอางบางรายการที่ไดเคยเก็บ
ตัวอยางสงตรวจวิเคราะหแลวพบวามีสวนผสมของ
สารหามใช  อีกทั้งขอมูลที่ฉลากระบุแหลงผลิตที่ไมใช
ความจริง ยังคงมีวางขายทั่วไป โดยพบมีการปรับปรุง
รายละเอียดที่ฉลาก  เชน ร ุนการผลิต  วันเดือนปที่ผลิต
หรือเพิ่มขอความวา สูตรใหม โฉมใหม ซ่ึงเมื่อ อย.
เก็บตัวอยางสงตรวจวิ เคราะหซํ้า  ก็ยังคงตรวจพบ
สารหามใชอย ู ทําใหผ ูบริโภคบางรายเกิดความเขาใจผิด
วาผลิตภัณฑดังกลาว หากเปนคนละร ุนการผลิตกับที ่อย.
เคยประกาศผลวิเคราะหจะมีความปลอดภัย สามารถซ้ือ
มาขาย หรือซ้ือมาใชได  ดังนั้น  กระทรวงสาธารณสุข
จงึออกประกาศกาํหนดใหเคร่ืองสําอางจาํนวน  15  รายการ
เปนเคร่ืองสําอางที่หามผลิต นําเขา หรือขาย ไดแก
1. BEANNE   บีแอน  ครมีไขมกุตราแตร  2.  แอนตี-้ฟาร ครมี

3. แอนตี ้– ฟาร  โลชัน่กนัฝา ปรบัผวิ  4. ROSE ครมีขจดัฝา
5.  FAR-ACT ครีมรักษาฝา   6. CN คลินิก  99
7. ครีมฝาเมลาแคร  8. โลชั่นกันแดด กันฝา เมลาแคร
9. ครีมวินเซิรฟ  10. โลชั่นวินเซิรฟ  ลดฝากันแดด
11. MUI LEE HIANG PEARL CREAM  12.  เอสจี
โลชั่นปรับสภาพผิว  13. เลนาว ครีมบํารุงผิวหนากลาง
คืน  14. NEW CARE นิวแคร ครีมประทินผิว  และ
15. NEW CARE นิวแคร โลชั่นปรับสภาพผิว โดย
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 30 เมษายน
2552 ที่ผานมา ขอเตือนมายังผ ูบริโภคอยาซ้ือผลิตภัณฑ
ดังกลาวทุกร ุนการผลิตมาใชอยางเด็ดขาด   เพราะเปน
เคร่ืองสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช   หากผ ูบริโภค
ทานใดตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอ
สอบถามไดที่กล ุมควบคุมเคร่ืองสําอาง สํานักควบคุม
เคร่ืองสําอางและวตัถุอันตราย อย. โทรศัพท  0 2590 7277-8
โทรสาร  0 2591 8468 ในเวลาราชการ
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และแลวก็กลับมาพบกันอีกเชนเคย มุม อย.นอย
ฉบับนี ้ขอนําผลการประชุมครูแกนนํา อย.นอย  เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2552  มาเลาส ูกันฟงคะ การประชุมจัดที่หอง
ประชุมกองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค  อาคาร 5 ช้ัน 6
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  มีครูแกนนํา
เขารวมประชุม 16 คน  โดยมีอาจารย  สมพร ทองสมัคร
โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา จงัหวัดนครศรีธรรมราช
ไดรับแตงตัง้เปนประธานการประชุม  อาจารยณฐวรรษ  มรกฎ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 จังหวัดกําแพงเพชร
เปนเลขานุการ  สรุปเนื้อหาจากที่ประชุมคือ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะจัดอบรมสัมมนาฟนฟู
ความร ูครูแกนนํา  อย.นอย 4  คร้ัง ดังนี้

คร้ังที่ 1 วันที่  13 – 14 กรกฎาคม 2552
ที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

คร้ังที่ 2 วันที่  27 - 28 กรกฎาคม 2552
ที่โรงแรมเจริญธาน ีปร๊ินเซส จังหวัดขอนแกน

คร้ังที่ 3 วันที่  30 - 31 กรกฎาคม 2552
ที่โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ

คร้ังที่ 4 วันที่  31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552
ที่โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ ูเ ขารวมสัมมนามาจากครูแกนนํา อย.นอย
ทั่วประเทศ ประมาณ  500 โรงเรียน  วัตถุประสงคของ
การจัดสัมมนา  เพื่อพัฒนาความร ูครูแกนนํา อย.นอย
เร่ืองผลิตภัณฑสุขภาพ เพิ่มทักษะในการทํากิจกรรม
ก็นับวาเปนเวทีใหครูแกนนํา อย.นอย ไดพบปะสังสรรค
แลกเปล่ียนประสบการณกัน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จะพยายามจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ป และ

ในฉบับตอไปจะนําภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา ฟนฟู
ความร ูครูแกนนํา อย.นอย มาใหชมกัน

ขาวสุดทาย  เดือนสิงหาคม 2552 จะเขาส ูฤดู
การประกวด อย.นอย ระดับภาค / ระดับประเทศ กันแลว
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญชวน
โรงเรียนไหนที่สนใจจะเขารวมประกวด อย.นอย  สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอย ู  หากเปนโรงเรียนในกรุงเทพฯ สามารถสอบถามได
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขโทรศัพท
0 2590 7122  แลวพบกันใหมคะ

กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค
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เช่ือไดเลยคะวาไมมีใครชอบเปนสิว บางคนแมจะมี
สิวขึน้มาเพยีงเมด็เดียวก็ไมสบายใจแลว ผ ูทีเ่ปนสิวมกัใชยา
รักษาสิวในการแกปญหา แตการจะเลือกใชยารักษาสิว
ชนดิใดนัน้ตองขึน้อย ูกบัลักษณะสิวทีเ่ปนดวยคะ ถาเปนสิว
เส้ียน สิวหัวดําหรือหัวขาวที่ยังไมมีการอักเสบเปนต ุมแดง
หรือต ุมหนอง วิธีการรักษาก็ตองใชยากรดวิตามินเอ เชน
กรดเรติโนอิค โดยใหทาบาง ๆ วันละคร้ังกอนนอน และ
ตองใชติดตอกันเปนระยะเวลานาน แตจะมีผลทําใหหนา
แดง  ลอกเปนขุย แพแสงแดดไดงาย จึงตองหลีกเล่ียง
แสงแดดจัด ๆ แตถาใครมีอาการอักเสบของหัวสิวใหงด
ใชยาชนิดนี้คะ สวนผ ูที่ เปนสิวหัวแดงหรือต ุมหนอง
ตองรับประทานยาปฏิชีวนะ หรือทายาปฏิชีวนะ ซ่ึงตอง
ระวังเปนพิเศษ ดังนั้นการใชยาควรปรึกษาแพทย และ
เภสัชกรกอน รวมถึงอานฉลากยาใหครบถวนดวยคะ
สําหรับยาปฏิชีวนะที่ใชทา สวนใหญจะเปน อีริโทรมัยซิน
หรือ คลินดามัยซิน ใชทาบาง ๆ วันละ 2-3 คร้ัง จะทําให

ปริมาณเช้ือที่ทําใหเกิดสิวในรูขุมขนลดลง นอกจากนี้
ยังควรใช เบนโซอิลเพอรออกไซด ขนาด 2.5-10% ทาบาง ๆ
ที่หัวสิววันละ 2 คร้ัง เชา และเย็น ซ่ึงยาตัวนี้นอกจาก
จะชวยลดปริมาณของเช้ือแลว  ยังชวยละลายหัวสิวอีกดวย
ที่ตองระวังก็คือถายามีความเขมขนสูงจะทําใหเกิดอาการ
ระคายเคืองได ดังนั้นในระยะแรกควรเร่ิมใชยาที่มี
ความเขมขนต่ํากอนคะ แตถายังรักษาไมหาย หรืออักเสบ
รุนแรง คงตองปรึกษาแพทยทางโรคผิวหนังแลวละคะ
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ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ
สํานักงานโครงการพัฒนารานยา  กองควบคุมยา
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ตามทีไ่ดกลาวมาแลวในฉบบักอน ๆ วาในไมชาไมนานนี้
จะไดมีการประกาศใช “ (ราง)กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ....”  ซ่ึงมีหลักเกณฑที่มากขึ้น
สําหรับรานขายยาแผนปจจุบันที่จะขออนุญาตใหม  และ
รานขายยาแผนปจจุบันที่มีอย ูเ ดิมจะตองมีการยกระดับ
มาตรฐานใหเพิ่มขึน้นั้น ขณะนี้ยังคงอย ูในขั้นตอนของสํานักงานกฤษฎีกา

(ราง)กฎกระทรวงฯ ดังกลาวออกตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงคที่จะยกระดับรานยา  ตามแนวหลัก
วิธีการที่ดีทางเภสัชกรรม(Good Pharmacy Practice : GPP) เพื่อเปนการค ุมครองผ ูบริโภคใหไดรับบริการ และผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพจากรานยา  และเพื่อเปนการกระต ุนรานยาใหมีการพัฒนาตนเองสามารถที่จะยืนหยัดอย ูทามกลางกระแส

แหงทุนนิยม  และกระแสการเรียกรองสิทธิจากผ ูบริโภคที่
เพิ่มมากขึ้นอยางมากในปจจุบัน

การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ขณะนี้ อย ูระหวางการทดลองนําหลักเกณฑตาม
กฎกระทรวงฯ  ไปทดลองนํารองใน 10 จังหวัดรวมทั้ ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการรับฟงความคิดเห็นจากเภสัชกร
สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดผ ูที่ จะนําแนวปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯ  ดังกลาวไปบังคับใชจริงในอนาคต  ทั้งนี้
เพื่อจะไดรวบรวมความเห็นดังกลาวเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอไป อนึ่งหลักเกณฑตาม

กฎกระทรวงนี้ไดยกรางขึ้นโดยคณะทํางานซ่ึงสวนใหญเปนตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีประสบการณ
ในการบังคับใชกฎหมาย และมีความเขาใจในบริบทของพื้นที่

นอกจากนี้ในชวงเดือนที่ผานมาสํานักงานโครงการพัฒนารานยา ไดรับเกียรตจิากสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ตาง ๆ ไดแก ศรีสะเกษ  นครนายก  กระบี่  พระนครศรีอยุธยา ระนอง ฉะเชิงเทรา  มุกดาหาร และนครศรีธรรมราช
ใหเปนวิทยากร ก็ไดมีโอกาสที่จะทําความเขาใจกับรานยาในแตละพื้นที่
ถึงกฎกระทรวงฉบบัดังกลาวอีกทางหนึง่ดวย

การดําเนินการของ อย. ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวเปน
การดําเนินการที่ม ุงใหประชาชนไดรับความค ุมครองดานยาโดยไดรับยา
จากรานยาที่มีมาตรฐาน  และเปนการกระต ุนรานยาใหมีการพัฒนา
คุณภาพซ่ึงเทากับเปนการพัฒนาศักยภาพของรานยาเองใหสามารถ
ยืนหยัดอย ูไ ดในกระแสแหงทุน และกระแสผ ูบริโภคที่ เขมแข็งขึ้น
ในปจจบุัน
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ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

( ตอจากหนา 1 ) ( ตอจากหนา 3 )
เพื่อใหแนใจวาจะไดวัคซีนท่ีไดผล ดังนั้น การปฏิบัติตัวเบ้ืองตนท่ี
จะชวยหลีกเลี่ยงและปองกันไมใหปวยเปนโรคไขหวัดใหญ 2009
สามารถทําไดดังนี้

1. กินรอน ชอนกลาง ลางมือ และตองลางมือดวยสบ ู หรือ
ใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ ทุกครัง้เม่ือจบัตองของสาธารณะ
เชน ราวบันได ป ุมลิฟท ราวรถเมล ท่ีเปดปดประตู เปนตน

2. หลีกเลี่ยงหรือสวมหนากากอนามัยเม่ืออย ูในสถานท่ี
ท่ีมีผ ูคนแออดั

3. ไมใชแกวน้าํ หลอดดูดน้าํ ชอนอาหาร ผาเช็ดหนา รวมกบัผ ูอืน่
4. ไมคลุกคลีใกลชิดกับผ ูปวยไขหวัดใหญ
5. ปดปาก และจมูก ดวยผาเช็ดหนาหรอืกระดาษทิชชูทุกครัง้

ท่ีมีการไอหรือจาม
6. รักษาสุขภาพใหแข็งแรงดวยการกินอาหารท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ ด่ืมน้ํามาก ๆ นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และ
ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

ท้ังนีห้ากปฏบัิติตนโดยการปองกนัและทําใหสขุภาพรางกาย
แข็งแรง  คุณกจ็ะหางไกลจากโรคไขหวดัใหญ 2009 ไดอยางแนนอน

หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ รวมดําเนินคดี
กับผ ูนํา เขา ท่ีฝาฝนไปแลว 262 ราย และไดเรียกคืนสินคา
เหลานั้ นเพื่ อนําไปทําลายแลว นอกจากนี้ยังไดจัดทําบัญชี
รายการสินคาท่ีฝาฝนกฎหมายแจงไปยังดานอาหารและยา
ทุกแหง ใหเขมงวดกับการนําเขาในครั้งถัดไปอีกเปนจํานวน
3 ครั้ง ติดตอกัน  โดยใหอายัดสินคาไวไมใหนําไปจําหนาย
ต้ังแตท่ีมาถึงดานนําเขาฯ พรอมท้ังชักตัวอยางสินคาไปสงตรวจ
วิ เคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  หากไมพบปญหา
ก็จะถอนอายัดใหนําไปจําหนายตอไป  และเพื่อเปนหลักประกัน
ความปลอดภัย อย.จะดําเนินการตามมาตรการนี้อยางเขมงวด
จนกวาจะม่ันใจวาสนิคาเหลานัน้ มีมาตรฐานและมีความปลอดภยั
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายแลว
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