
ตามที่ไดมีขาวการวิจัยเกี่ ยวกับสารไตรโคลซาน
(Triclosan) ซ่ึงเปนสวนผสมในผลิตภัณฑลางจานสามารถ
ทําปฏิกิริยากับคลอรีนในน้ําประปา เกิดเปนคลอโรฟอรม
(chloroform) ซ่ึงเมื่อถูกดูดซึมผานผิวหนังหรือสูดดมเขาส ู
รางกาย อาจกอใหเกิดอันตรายไดนั้น ไดสรางความวิตก
กันมาก เพราะคลอโรฟอรมเปนสารทีม่อัีนตราย จงึทําใหเกดิ
ความไมมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีสวนผสม
ของสารไตรโคลซาน

ไตรโคลซาน (Triclosan) คือสารสังเคราะห ที่มี
ประสิทธิภาพต านเ ช้ือจุ ลินทรีย  โดยเฉพาะอยา ง ย่ิ ง
เช้ือแบคทีเรีย จึงนิยมนํามาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
เพื่อความสะอาดหลากหลายชนิด เชน สบ ู ครีมอาบน้ํา
ผลิตภัณฑระงับกล่ินกาย ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก ตลอดจน
น้ํายาลางจาน โดยการนําสารดังกลาวมาใชเพื่อวัตถุประสงค
ตาง ๆ เชน เปนสารกันเสีย เปนสารยับย้ังแบคทีเรีย เปนตน

ทั้ งนี้  พบวา  การวิจัยดังกลาวเปนการทดลองใน
หองปฏิบัติการ การที่สารไตรโคลซานจะเกิดปฏิกิริยากับ
คลอรีนในน้ําประปาจนเกิดเปนคลอโรฟอรมสงผลใหเปน

อันตรายตอผ ูบ ริโภคไดนั้นขึ้นอย ูกับปจจัยหลายประการ
เชน ความเขมขนของไตรโคลซานในผลิตภณัฑ ความเขมขน
ของคลอรีนในน้ํา ความเปนกรด-ดาง รวมทั้ งอุณหภูมิ
ของน้ําดวย นอกจากนี้ ในประเทศตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา
แคนาดา  ญ่ีป ุน  รวมทั้งสหภาพยุโรป และอาเซียน ยังคง
อนญุาตใหใชสารไตรโคลซานเปนสวนผสมในเคร่ืองสําอางได
สําหรับประเทศไทยผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ผลิตและนําเขา
เพือ่จาํหนายในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาอนุญาตใหใชสารไตรโคลซานเปนวัตถุกันเสียที่
ความเขมขนไม เกิน  0.3% ซ่ึงถือวามีความปลอดภัย
ตอผ ูบ ริโภคตามมาตรฐานสากล อีกทั้ งไดมีการติดตาม
ความปลอดภัยของสารไตรโคลซานอยางใกลชิด พบวา
ปจจุบันสารนี้ ยังคงมีความปลอดภัย เมื่อนํามาใชเปน
สวนผสมของเคร่ืองสําอาง

ดังนั้น  อย าตื่นตระหนกเกี่ ยวกับ อันตรายของ
สารไตรโคลซานในผลิ ตภั ณฑต าง  ๆ  ขอใหมั่ นใจ
ในความปลอดภัยของผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ส  วนผสมของ
สารไตรโคลซาน ทานสามารถใชไดอยางปลอดภัย ไรกังวล
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ไมใชประเพณีไทย แตก็กลายเปนประเพณีสากล
ไปแลว กวั็นวาเลนไทนไงละครับ เมือ่เปนวนัแหงความรัก
ก็ถือเปนวันที่ดี ที่ เราจะมอบความรักใหแกกันดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ทางศาสนาพุทธเรามีวิธีมอบความรัก
แกกัน  ก็คือ  การแผเมตตา  เป นการมอบความรัก
ความปรารถนาดี ที่ไมเลือกวาจะเปนคน สัตว หรือ
อย ูภพภูมิใด ไมวาจะเปนคนที่ เรารัก หรือเกลียด ถา
คนไทยเรารักกันตามหลักนี้  บานเมืองเราคงจะอย ูด วย
ความปรองดองมากกวานี้

เ ร่ื องที่ ได รั บความสนใจทั้ ง จากประชาชน
และคอการเมืองในชวงนี้ เห็นจะไมมีเร่ืองใดเกินกวา
“ปลากระปองเน า” แน ถาปลากระปองเน าเกือบ
ทุกกระปอง ก็แสดงวากระบวนการผลิตแยมาก ระบบ
การปดฝาอาจมปีญหา เกดิรอยร่ัว ทําใหจลิุนทรียเขาไปได
หรือกระบวนการฆาเช้ือมีปญหา ความรอนไมเพียงพอ
เช้ือก็รอดอย ูได และทําใหปลากระปองเนา แตขอเท็จจริง
คือ กระปองไมบวม แตเปดมามีกล่ินเหม็นเนา และ
เปนแคบางกระปอง สงตรวจหาเช้ือจุลินทรียก็ไมเจอ
แสดงวาการควบคุมวัตถุดิบไมดี ไมมีการคัดเลือก หรือ
ทําความสะอาดที่ดี  เอาของเนาเขากระปอง ฆาเช้ือที่
อุณหภูมิมากกวา 120 องศาเซลเซียส ยังไงเช้ือก็ตายหมด

วิธปีฏิบตัิทีด่ีในการผลิต หรือ GMP เปนมาตรการ
ที่จะรับประกันวาอาหารที่ผลิตภายใตวิธีการนี้ จะมี
คณุภาพมาตรฐาน เพราะมกีารควบคมุทีด่ ีตัง้แตส่ิงแวดลอม
รอบโรงงาน การแบงกัน้สถานทีผ่ลิตเปนสัดสวน การควบคมุ
นก หน ูแมลง การควบคมุคณุภาพน้าํทีใ่ชในกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ การเก็บรักษา และ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ จนถึงการขนสงออกส ูท องตลาด
อาหารที่ผลิตจากโรงงานที่ได GMP ซ่ึง อย. ดูแล จึงมั่นใจ
ไดวามีความปลอดภัย โรงงานผลิตอาหารกระปองทั้ง
ประเทศ ไดรับการตรวจสอบดาน GMP มาเปนอยางดี
ส่ิงที่ เกิดขึ้น  เปนการแอบผลิต  หลังจากหยุดปดเพื่อ
ปรับปรุง ขอใหมั่นใจในผลิตภัณฑที่ อย. ดูแล และบริโภค
อาหารกระปองที่ผลิตขายในประเทศไดอยางมีความสุข
เพราะเราก็รับประทานเหมือนกับประชาชนทั่วไปเชนกัน

“ขาว อย.” ฉบับนี้ ยังคงเขมขนดวยสาระขาวสาร
ความร ู และเราพยายามเลือกสรรส่ิงดี ๆ มานําเสนอ เพื่อ
ใหผ ูอานของเรามีสุขภาพที่ดี สามารถหลีกเล่ียงจากส่ิงที่
เปนอันตราย หรือพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมได

“วันแหงความรัก” ขอใหเราแผความรักใหกันโดย
ไมเลือกที่รัก ที่ ชัง แลวเราจะมีความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นใน
ทุก ๆ วัน

วัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อในการรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวดานการ

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

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
บรรณาธิการ

นายนิรัตน  เตียสุวรรณ
กองบรรณรธิการ

นางผุสด ี เวชชาพิพัฒน    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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จากการท่ีมีการโฆษณาจําหนายคุกกี้ผสมกวาวเครือ
อยางแพรหลายผานทางอนิเทอรเนต็  โดยอางสรรพคุณเพิม่ขนาด
หนาอกใหอวบอิ่มข้ึน อย. ไดตรวจสอบขอมูลจากเว็บไซต
พบวา มีการจําหนายคุกกี้ผสมสารสกัดจากกวาวเครือ ช่ือ
ผลิตภัณฑ  F Cup Cookie โดยผลิตภัณฑ F Cup Cookie เปน
คุกกี้ท่ีระบุวามีสวนประกอบของ Pueraria Mirifica powder
ซึง่เปนช่ือของกวาวเครอืขาว  จะมีสารออกฤทธิค์ลายฮอรโมน
เพศหญิงท่ีคอนขางแรง  หากรบัประทานจะรบกวนระบบฮอรโมน
เพศได  และผลขางเคียงอาจทําใหเกดิการเจบ็เตานม มีเลอืดออก
ผดิปกติทางชองคลอด ปวดหรอืเวยีนศรีษะ  คลืน่ไส  นอกจากนี้
ยังมีการเสนอขายอาหารอีกหลายรายการ เชน F-Cup cake,

จากกรณีปลากระปองบริจาคยี่หอชาวดอย มีกลิ่น
เหม็นเนาเสียและมีเนื้อปลาเละ ซึ่งปลากระปองดังกลาว
ผลิตจาก บริษัท ทองกิ่งแกวฟ ูดส  จํากัด เลขท่ี 17/1 หม ู 5
ต.แคราย อ.กระท ุมแบน จ.สมุทรสาคร และจําหนายโดย
บริษัท ไทย เอ ดี ฟ ูดส จํากัด เลขท่ี 15/145 หม ู 1 ถ.พระราม
ท่ี 2 แขวงแสมดํา บางขุนเทียน กทม. เลขสารบบอาหาร
74-1-07040-1-0050 ผลิตเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 ระบุวัน
หมดอายุเปนวันท่ี 24 ธันวาคม 2554

จากการตรวจสอบ ปรากฏวาปจจุบัน เลขท่ี 15/145
ยังเปนของบริษัท ไทย เอ ดี ฟ ูดส จํากัด แตใหบริษัทอื่น
เชาพื้ นท่ี เพื่ อประกอบการคานานแลว ขณะตรวจไมพบ
การประกอบกิจการคาของบริษัทไทย เอ ดี ฟ ูดส จํากัด
และไมพบผลิตภัณฑอาหารกระปองยี่ หอชาวดอยตามท่ี

F-cup tea, และ F-cup coffee เปนตน ซึ่งระบุวามีสวนผสม
สารจากกวาวเครือเชนเดียวกัน ท้ังนี้ ผลิตภัณฑดังกลาว อย.
ยงัไมเคยอนญุาตใหผลติ หรอืนาํเขาคุกกีดั้งกลาวเพือ่มาจําหนาย
ใหแกผ ูบริโภคแตอยางใด ซึ่งในกรณีของผ ูนําสินคาเขามา
จําหนายในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรอืปรบัไมเกินสามหม่ืนบาท หรอืท้ังจําท้ังปรับ
และหากจําหนายอาหารแสดงฉลากไมถกูตอง มีโทษปรบัไมเกนิ
สามหม่ืนบาท อยางไรก็ตาม ขอเตือนมายังคุณผ ูหญิงอยาไดซื้อ
ผลติภณัฑ F- Cup Cookie และผลติภณัฑอืน่ ๆ  ท่ีอางวามีสวนผสม
สารจากกวาวเครือมาบริโภคเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยตอ
รางกาย และหากผ ูบริโภคพบเห็นการจําหนาย และโฆษณา
ผลติภณัฑคุกกีดั้งกลาว และผลติภณัฑอาหารอืน่ ๆ ท่ีคาดวาจะ
ผิดกฎหมาย  โปรดแจงรองเรียนไดท่ี  สายดวน อย. 1556

เปนขาว ท้ั งนี้  อย. ไดประสานกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร ในการตรวจสอบสถานท่ีผลิต บริษัท
ทองกิ่งแกวฟ ูดส จํากัด  ซึ่งสถานท่ีดังกลาวไดรับใบอนุญาตท่ี
74-1-07040 และไดรบัเลขสารบบอาหารท่ี 74-1-07040-1-0050
สําหรับอาหารช่ือปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ(ตราชาวดอย)
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัใหงดผลติผลติภณัฑดังกลาวแลว
นอกจากน ีย้งัมีการตรวจเฝาระวงั โดยการส ุมตรวจสถานท่ีจาํหนาย
พบผลติภณัฑดังกลาวระบุบนฝากระปอง 241208 TSE 7 241211
จํานวน 100 กระปอง อีกท้ังไดเก็บตัวอยางมาสงตรวจวเิคราะห
ทางวชิาการ ณ กรมวทิยาศาสตรการแพทยและเกบ็ตัวอยางประกอบ
การพจิารณา โดยขณะนี ้อย. ไดแจงใหสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั
ทุกจังหวัดและนายกสมาคมผ ูคาปลีกไทยใหงดจําหนายและ
เรียกคืนผลิตภัณฑท่ีมีปญหาดังกลาวแลว
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะหเคร่ืองสําอางที่
ผสมสารหามใช จํานวน 18 ย่ีหอ  โดยเปนเคร่ืองสําอาง
ที่ เก็บจากรานขายเคร่ืองสําอางในตลาดย่ิงเจริญ  เลขที่
259/99 หม ูที่ 7 แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ
จํานวน 4  ราน  ดังนี ้1. รานธัญพมิล (เลก็)  ตรวจพบเคร่ือง
สําอางผสมสารประกอบของปรอท  โดยไมระบุผ ูผลิต/
ผ ูจําหนาย  เลขที่ผลิต  และวันที่ผลิต  จํานวน 3 ย่ีหอ
ไดแก  1. ครีมสมุนไพรน้ํานมขาว มายเวย  2. BEAUTY
ครีมน้ํานมขาว และ 3. BEAUTY ครีมนมผึ้งผสมโสม
รานที่ 2 คือ รานดวงธัช ตรวจพบเคร่ืองสําอางผสม
สารประกอบของปรอท จํานวน 5 ย่ีหอ โดยไมระบุเลขที่
ผลิตและวันที่ผลิต ไดแก 1. แอนนาคอสเมติกส  ครีมทา
กลางคนื  ผลิตโดย ห.จ.ก .แอนนาคอสเมติกส 2004
เลขที ่51 ม.7 อ.กระท ุมแบน จ.สมทุรสาคร 74110  2. ชชิาเดะ
ครมีหนาขาวโสมผสมไขมกุญีป่ ุน ผลติโดย ชิชาเดะโตเกยีว
คอรเปอเรช่ัน เลขที ่548-4212 โตเกยีว ประเทศญ่ีป ุน นําเขา
โดย บริษัท เจ เมด อิมพอรต จํากัด 3. Cream Ja Leena
เกรด A สตูรพเิศษผสมเซรัม่ ครมีสมนุไพรวานหางจระเข
ไมระบุผ ูผลิต/ผ ูจําหนาย 4. Cream Ja Leena เกรด A
ครีมสมุนไพรวานหางจระเข  ไมระบุผ ูผลิต/ผ ูจําหนาย
5. BABY FACE หนาเดง  ปรบัสภาพผวิ ฝา กระ จดุดางดํา
ไมระบุผ ูผลิต/ผ ูจําหนาย   และอีก 1 ย่ีหอ คือ   แอนนา
คอสเมติกส 2004 ผลิตโดย ห.จ.ก. แอนนาคอสเมติกส
2004  เลขที ่51 ม.7 อ.กระท ุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ไมระบุเลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบเคร่ืองสําอาง
ผสมไฮโดรควิโนน  รานที่ 3  คือ รานอวนสมุนไพร
พบเคร่ืองสําอางผสมสารประกอบของปรอทในเคร่ืองสําอาง
จํานวน  3 ย่ีหอ  โดยไมระบุเลขที่ผลิต และวันที่ผลิต

ไดแก 1. ชิชาเดะ ครีมหนาขาวโสมผสมไขมุกญี่ป ุน
ผลิตโดย  ชิชาเดะโตเกยีว คอรเปอเรช่ัน 548-4212 โตเกียว
ประเทศญ่ีป ุน นําเขาโดย บริษัท เจ เมด อิมพอรต จํากัด
2. ครีมรกแกะผสมคอลลาเจน สูตร Day Cream/SPF 15
ไมระบุผ ูผลิต 3. BEAUTY น้ํานมขาวเกรดเอ 100%
ไมระบุผ ูผลิต  และรานที่ 4 คือ  รานปอนบิวตี้  พบ
เคร่ืองสําอางผสมสารประกอบของปรอท จํานวน  5 ย่ีหอ
โดยไมระบุผ ูผลิต/ผ ูจําหนาย  เลขที่ผลิต  และวันที่ผลิต
ไดแก  1. CHARM ALOE ESSENCE (เนื้อครีมสีขาว)
2. CHARM ALOE ESSENCE  (เนื้อครีมสีเหลือง)
3. Yumiko ครมีสมนุไพรชาขาว 4. พ-ีแคร ครมี สมนุไพรขงิ
และ  5. ผลิตภัณฑในกลองกระดาษสีเขียว ขางกลอง
ระบุขอความ Hana night cream ใน 1 กลอง  ประกอบดวย
ครีมสีครีม  บรรจุในตลับพลาสติกสีขาว ฝาสีฟา บนฝา
มีขอความวา  Hana night cream  และครีมสีขาว
บรรจุในตลบัพลาสตกิสขีาว ฝาสเีขยีว บนฝามีขอความวา
Hana UV cream  ระบุ  ผ ูผลิต/จําหนาย  เลขที่ 721/19
อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ นอกจากนียั้งพบเคร่ืองสําอาง
ย่ีหอ YANKO Whitening  Cream Night Cream YK-883
ไมระบุผ ูผลิต เลขที่ผลิต และวนัทีผ่ลิต  ผสมกรดเรทโินอิก
และนิว แคร ไวทไนทครีม ผลิตโดย นิวแคร บิวตี้  ไมระบุ
เลขที่ ผลิต  และวันที่ ผลิต   ผสมไฮโดรควิโนนและ
กรดเรทิโนอิก  ซ่ึงสารที่หามใชในเคร่ืองสําอางเหลานี้
จะเปนอันตรายตอใบหนาของผ ูใช  อาจทําใหหนาพังได
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สรปุผลการวจิยัและประเมินผลโครงการ อย.นอย แบงออก
เปน 2 สวนสําคัญ ไดแก สรุปผลการวิจัยและประเมินผลตาม
วัตถุประสงค และสรุปผลการวจิยัเพิ่มเติม ดังนี้
สรุปผลการวิจัยและประเมินผลตามวัตถุประสงค

วตัถุประสงคขอที ่1 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพ พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีดี ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมไมบริโภค
น้ําอัดลม ไมบริโภคอาหารหวานจัด ไมบริโภคอาหารขยะ
บริโภคนม ผัก  ผลไม ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง
และอานฉลากอาหาร  ยา เครื่องสําอางกอนใช คิดเปน
รอยละ 55.49 ของนักเรียนท้ังหมด ซึ่งถือวาไมผานเกณฑ
การประเ มินท่ีกําหนดไว คือ  รอยละ  70 ของนักเรียน
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีดี เม่ือจําแนก
ผลการประเมินตามพฤติกรรมยอย ปรากฏผลดังนี้

1.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารผานเกณฑการประเมิน
ในอาหาร 3 ประเภท ไดแก นม ผัก และผลไม (เกณฑ
การประเมินท่ีกําหนดไว คือ จํานวนนกัเรยีนมากกวารอยละ 70
ของนักเรียนท้ังหมด มีพฤติกรรมบริโภคบอยถึงเปนประจํา/
บริโภคทุกวัน) โดยนักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคบอยถึงเปน
ประจําหรือบริโภคทุกวัน คิดเปนรอยละ 80.1 81.7 และ 85.0
ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมผานเกณฑ
การประเมินในอาหาร  3 ประเภท ไดแก น้ําอัดลม อาหารหวาน
จัด และอาหารขยะ (เกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว คือ จํานวน
นักเรียนมากกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีพฤติกรรรม
ไมบริโภคเลย  ถงึบรโิภคนาน ๆ   ครัง้) โดยนกัเรียนมีพฤติกรรม
ไมบรโิภคเลยถงึบรโิภคนาน ๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.9 23.7
และ 35.5 ตามลําดับ

1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
และอานฉลากกอนใช พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีผานเกณฑ
การประเมิน จํานวน 2 พฤติกรรม (เกณฑการประเมินท่ีกําหนด
ไว คือจํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด
มีพฤติกรรมท่ีทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง) ไดแก หาดู
วันหมดอายุ  หรือเดือนปท่ีผลิตใหเจอกอนซื้อหรือบริโภค
คิดเปนรอยละ 79.9 และปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลาก
ผลิตภัณฑอยางเครงครัดคิดเปนรอยละ 72.1 สวนพฤติกรรม
ท่ีไมผานเกณฑการประเมิน มี 7 พฤติกรรม เรียงลําดับจาก

มากไปนอย  ดังนี้  เลือกซื้อยาจากรานขายยาท่ี มีเภสัชกร
อย ูประจาํรานเทานัน้ คิดเปนรอยละ 66.2 อานวธิกีารใช คําแนะนำ
และการเกบ็รกัษาโดยละเอยีดกอนซือ้ คิดเปนรอยละ 62.1 หาดู
เครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหาร คิดเปน
รอยละ 55.1 หาอานรายละเอยีดของสวนประกอบสาํคัญกอนซือ้
คิดเปนรอยละ  50.6 หาดูปริมาณสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ
ใหเจอกอนซื้อ คิดเปนรอยละ 50.4 อานช่ือสารอาหารจาก
ขอมูลโภชนาการบนฉลากกอนซื้อ คิดเปนรอยละ 47.8 และ
หาอานช่ือและท่ีต้ังของผ ูผลติใหเจอกอนซือ้ คิดเปนรอยละ 33.4

ภก.ศุภกาญจน  โภคัย
 กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค

(โปรดติดตามฉบับตอไป)
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ตามที่  อย. ไดรับการรองเรียนจากผ ูบ ริโภควา
เมือ่ดืม่น้าํดืม่ ตราออลไลฟ แลวเกดิอาการทองเสีย เมือ่วนัที่
15 กันยายน 2551 จึงไดเก็บตัวอยางน้ําดื่ม ตราออลไลฟ
ฉลากระบุ เลขสารบบอาหารที่ 10-1-31145-1-0001
ผลิตโดย บริษัทชมาริน จาํกดั เลขที ่3/149 หม ู 2  ถ. พหลโยธนิ
54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
บรรจขุวดพลาสตกิใสปดสนทิ ขนาดปริมาตรสุทธ ิ600 ซม3

ฉลากไมระบุวันเดือนปที่ผลิต มาตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐาน ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ผลปรากฏวาพบ
การปนเปอนเช้ือแบคทีเรียชนิด อี. โคไล และพบแบคทีเรีย
ชนิดโคลิฟอรม มากกวา 23.0 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร
ซ่ึ งตามเกณฑมาตรฐานที่ กําหนดตองตรวจไมพบ
แบคทีเรียชนิด อี. โคไล และพบแบคทเีรียชนดิโคลิฟอรม
ไดนอยกวา 2.2 ตอน้ํ าบริโภค  100 มิลลิ ลิตร โดย
วิธีเอ็มพีเอ็น จึงจัดเปนอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ.2522 ทั้งนี้ ผ ูฝาฝน
ตองระวางโทษปรับไม เกินหาหมื่นบาท นอกจากนี้
จากการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ผลิตพบวา

ไมผานเกณฑจีเอ็มพี เร่ืองการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ ป ดสนิท  ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 ผ ูฝาฝน
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

ทั้งนี้ ขอใหผ ูบ ริโภคระมัดระวังในการเลือกซ้ือ
น้ําดื่ ม ควรเลือกซ้ือน้ําดื่ มที่ มีฉลากภาษาไทยแสดง
ขอความที่ ถูกตองครบถวน ระบุวันเดือนปที่ผลิตหรือ
หมดอายุ  พรอมเลขสารบบอาหารในกรอบเคร่ืองหมาย อย.
หากผ ูบริโภคดื่มน้ําที่ผลิตไมไดมาตรฐานมีการปนเปอน
เช้ือแบคทีเรีย จะสงผลใหเกดิอาการทองเสียได  ซ่ึงในกรณี
ของน้ําดื่มตราออลไลฟ ขณะนี้ อย.ไดแจงผ ูประกอบการ
ใหงดผลิตแลว และกําลังอย ูในระหวางการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
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ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ
สํานักงานโครงการพัฒนารานยา  กองควบคุมยา

สํานักงานโครงการพัฒนารานยา กองควบคุมยา เปน
หนวยงานภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีภารกิ จหลักในการพัฒนาคุณภาพรานยาในภาพรวม
ของประเทศใหมีคุณภาพภายใตมาตรฐาน จีพีพี (Good
Pharmacy Practice : GPP) หรือ หลักวิธีปฏิบัติที่ ดี
ทางเภสัชกรรม เพื่อความปลอดภัยของผ ูบริโภคที่จะไดรับ
ความปลอดภัยจากการใชยา และมีการใชยาอยางสมเหตุ
สมผล

การดําเนินการในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551
- 30 กันยายน 2552) นี้เปนที่นายินดีที่กระทรวงสาธารณสุข
โดยสํานกัตรวจราชการฯ ไดเล็งเหน็ความสําคญั บรรจตุวัช้ีวัด
เร่ืองรานยาคุณภาพเขาเปนตัวช้ีวัดในการตรวจราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข (รหสัตวัชี้วัดที่ 1104 : จํานวนราน
ขายยาที่ไดมาตรฐานรานยาคุณภาพ) ทั้งนี้กําหนดใหแตละ
จังหวัดตองประสานพัฒนารานยาใหไดมาตรฐานรานยา
คุณภาพเพิ่มอีกอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง (ไมรวมรานยา
คุณภาพที่มีอย ูเดิม)

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยสํานักงานโครงการพัฒนา
รานยา รวมกับสํานักรับรองคุณภาพรานยา สภาเภสัชกรรม
จึงไดจัดใหมีการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานรับรอง
คณุภาพรานยา วนัที ่22 มกราคม 2552 ณ หองประชุมระฆงัเงนิ
โรงแรมนนทนที รีสอรท จังหวัดนนทบุรี

ทีป่ระชุมประกอบดวย ผ ูแทนสํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ผ ูแทนจากสภาเภสัชกรรม ผ ูแทนจากสํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั อาจารยจากคณะเภสัชศาสตร และผ ูแทน
จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน  รวมหารือและใหขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนใหรานยาเขารวมเปนรานยา
คณุภาพ (Recruitment Process) รวมถึงการทบทวนกระบวนการ
ตรวจรับรองคุณภาพรานยา (Accreditation Process) ใหมี
ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ผลที่ไดจากการประชุมจะเปน
แนวทางในการเตรียมการเพือ่รองรับการขยายตวัของโครงการ
รานยาคุณภาพตอไป
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เกษตรกรที่เล้ียงไก เปด ตองปองกันไมใหนก แมลง
และสัตวพาหะนําโรคอ่ืน ๆ เขามาในฟารมและตอง
รักษาความสะอาดและสุขาภิบาลอยางเขมงวด ควรใช
น้ํายาฆาเช้ือตามยานพาหนะที่ขนยายสัตว รวมทั้ง
อุปกรณทกุช้ิน คนทีผ่านเขาออกฟารมตองลางเทาดวย
น้ํายาฆาเช้ือ ชวงเกดิการระบาดตองไมนําวสัดอุุปกรณ
เชน ถาดไข วัสดุรองพืน้ จากพืน้ทีร่ะบาดมาใช
ตองปฏิบตัติามวธิกีารควบคมุการระบาดของทางราชการ
โดยเครงครัดโดยเฉพาะตองไมนําสัตวออกจากพื้นที่
ระบาดในรัศมีควบคุม และตองไมนําไก เปด ที่ตาย

และไข มาเปนอาหาร หรือจาํหนายในทองตลาด หรือ
นําไปเล้ียงสัตวอยางเด็ดขาด
ประชาชนทีเ่ล้ียงไก เปด ในหม ูบาน ควรหาวธิปีองกนั
ไมใหนกและสัตวพาหะเขามาปะปน เชน การกั้นร้ัว
และใชตาขาย และหากทําไดควรงดเล้ียงสัตวปก
จนกวาโรคไขหวัดนกจะถูกควบคุมไดแลว
ผ ูที่เล้ียงเปดไลท ุงตองหาวิธีการเล้ียงใหมเพราะจาก
ขอมูลการเฝาระวังโรคพบวาเปดอาจนําพาเช้ือให
แพรระบาดได เนื่องจากเปดมักติดเช้ือโดยไมแสดง
อาการ แตมีเช้ือออกมากับมูลได

ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข
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