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นมเปนอาหารท่ีมีประโยชน เปนแหลงอาหารท่ีอุดม
ไปดวยคุณคาทางโภชนาการท่ีมีประโยชนตอรางกาย อาทิ โปรตีน
วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ด่ืมไดทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับ
กล ุม เด็ก ๆ จึงทําใหมีนมพรอมด่ืมเกิดข้ึนมากมายหลายยี่หอ
ใหผ ูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความพอใจ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดจัดใหนมพรอมด่ืมเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะ ท่ีผ ูผลิตตองขออนุญาตผลิตและขอข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหารกอน เม่ือไดรับอนุญาตจึงจะผลิตออกจําหนายได
ปจจุบันในทองตลาดมีนมพรอมด่ืมหลายชนิดใหเลือกด่ืม
ตามความพอใจ เชน นม ยู เอช ที นมเปรี้ยว นมพาสเจอรไรส
เปนตน

แตในปจจุบันพบวานมพรอมด่ืมมักจะประสบปญหา
เสยีกอนวนัหมดอายุ อาจทําใหผ ูบริโภคซึง่สวนใหญเปนกล ุมเด็ก
ไดรับผลกระทบเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้การบูดเสียของ
นมพรอมด่ืมอาจเกิดข้ึนไดหลายสาเหตุ ไดแก ความบกพรอง
ของกระบวนการผลติ ข้ันตอนการขนสง การเกบ็รกัษาผลติภณัฑ
นมพรอมด่ืมไมเหมาะสม เชน เก็บในท่ีท่ีโดนแสงแดดโดยตรง
หรืออย ูใ กลความรอน หรือท่ีช้ืน ผ ูจําหนายนํานม ยู เอช ที
วางทับซอนกันมากเกินไป ซึ่งนมพรอมด่ืมแตละชนิดท่ีเราซื้อมา
มีวิธีการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหนมพรอมด่ืมท่ีเรา
ซื้อมาสามารถด่ืมไดอยางม่ันใจ ไมเสียกอนวันหมดอายุ จึงควร
เก็บใหถูกวิธี

การเกบ็รกัษานมพรอมด่ืมแตละชนดิใหถกูตอง  เพือ่ปองกนั
ไมใหเสียกอนวันหมดอายุ ทําไดดังนี้

1. นมพาสเจอรไรส เปนนมท่ีฆาเช้ือดวยความรอนท่ี
ไมสงู และใชเวลานอย การเกบ็รกัษานมชนดินีต้องเกบ็ไวในต ูเยน็
ท่ีอุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส และกอนด่ืมควรสังเกต
วนัหมดอาย ุ ซึง่หากบรรจถุงุพลาสติกควรด่ืมใหหมดภายในครัง้เดียว
หรอืหากบรรจุขวดพลาสติกควรด่ืมใหหมดภายในครั้งเดียว หรือ
หากบรรจขุวดพลาสติก ถาเปดขวดแลวด่ืมไมหมดตองเกบ็ในต ูเยน็
และรีบด่ืมนมท่ีเหลือใหหมดภายใน 3-5 วัน

2. นม ย ูเอช ที และ นมสเตอรรไิลส เปนนมทีใ่ชความรอน
ในการฆาเช้ือสูง และนมท้ังสองชนิดนี้จะผานกรรมวิธีทําให
นมเปนเนือ้เดียวกนั การเกบ็รกัษากเ็กบ็ไดท่ีอณุหภมิูปกติ แตไมควร
โดนแสงแดดโดยตรง สําหรับนม ยู เอช ที ไมควรเก็บเรียงซอน
กันหลายช้ันเกินไป โดยถาเปนนม ยู เอช ที ขนาด 125 ซีซี
ไมควรซอนกันเกิน 12 ช้ัน ขนาด 250 ซีซี ไมควรซอนกันเกิน
8 ช้ัน และ นม ยู เอช ที ขนาด 1,000 ซีซี ไมควรซอนกันเกิน 5 ช้ัน
เพราะการซอนกันหลายช้ันทําใหน้ําหนักขางบนกดใหกลอง
ขางลางยับยน อันเปนสาเหตุท่ีทําใหกลองเกิดการรั่วซึมได
เ ม่ือกลองรั่ วซึมก็จะทําใหเกิดการปนเปอนจากสิ่ งสกปรก
และจุลินทรียจนนมเสียกอนวันหมดอายุได

3. นมเปรี้ยวชนิดพาสเจอรไรส จะตองเก็บไวในต ูเย็น
เพราะมีอายกุารเกบ็รกัษาสัน้
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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
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ในชวงนี้  สิ่ งท่ีเราตองใหความ
สนใจและระมัดระวัง เห็นจะไมเกินเรื่อง
ไขหวัดสายพันธ ุใหม H1N1 ซึ่งกําลังระบาด
ไปท่ัวโลก คนขยาดไมคอยกลาข้ึนเครื่องบิน

ไปตางประเทศ รวมถงึคนตางประเทศกไ็มกลา
ข้ึนเครือ่งบินมาไทย กลัวไปติดหวัดจากใครก็ไมร ูบนเครื่อง

เวลาเราเปนไขหวัดใหญตามฤดูกาล อาการท่ีมักพบ คือ
เปนไข ปวดศีรษะ เจ็บคอ น้ํามูกไหล ไอ จาม ปวดกลามเนื้อ
ออนเพลีย ถาดูแลไมดีก็อาจทําใหติดเช้ือระบบหายใจสวนลาง
และทําใหการหายใจลมเหลวได  โดยเฉพาะในเด็ก ผ ูสูงอาย ุและ
ผ ูท่ีมีโรคเรื้อรังอย ู  ไขหวัดใหญแพรถึงกันไดดวยการไอ จาม
เรยีกวาเปนการไดรบัแบบตรง ๆ  แตมีท่ีไดรบัแบบออม ๆ   คือ  คนท่ี
เปนหวัด มือเลอะน้ํามูกตนเอง และไปหยิบจับของตาง ๆ เชน
ลกูบิดประตู ราวทางเดิน เปนตน หรอืสารคัดหลัง่ท่ีไอ จามออกมา
ไปติดอย ูบนของตาง ๆ  และเผอิญเราเกดิไปสมัผสัตรงนัน้เขา แลว
ไมไดลางมือ เผลอเอามือมาลูบใบหนา หรือแคะจมูก ก็จะไดรับ
เช้ือไวรัสตนเหตุของไขหวัดใหญนั้นเขาไปดวย

ไวรสัไขหวัดใหญนัน้จะมี 3 ชนดิ คือ ชนดิ A ชนดิ B และ
ชนิด C  ชนิด B และ ชนิด C พบเฉพาะในคน แตชนิด A พบได
ท้ังในคน เปด ไก นก หมู มา วาฬ แมวน้ํา  ชนิด C ไมคอยเทาไร
ชนิด B ทําใหเกิดโรค แตการระบาดไมรุนแรง แตชนิด A
นอกจากทําใหเกิดโรคแลว ยังมีการระบาดท่ีรวดเร็ว แถมยังมี

การแลกเปลี่ยนพนัธกุรรมเกิดเปนไวรัสตัวใหมได  เชน หมูไดรับ
ไวรัสจากนก และจากคนพรอมกัน ไวรัสท่ีไดรับเขาไปมีการ
แลกเปลี่ยนสารพนัธกุรรมกันเกดิเปนไวรัสตัวใหม และถาไวรัส
ตัวใหมดันติดไปในคนไดกย็ ุงกนัใหญ องคการอนามัยโลกเขาเลย
กลัวนักกลัวหนา  แลวไวรัสสายพันธ ุใหม H1N1 ก็เปน
ชนิด A ซะดวย

บางคนบอกไขหวัดใหญไมเห็นจะนากลัว เปนออกบอย
แตผ ูท่ี รับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขไมไดคิด
อยางนั้น เพราะอดีตท่ีผานมา ป 1918 ไขหวัดเสปน ก็เลนเอา
คนตายถึง 50 ลานคน ป 1957 ไขหวัดเอเชีย ก็มีคนตาย 1-2 ลาน
คน ป 1968 ไขหวัดฮองกง ตาย 7 แสนคน ป 2004 – 2009 ไขหวัด
นก ตาย 256 คน ปนี้ 2009 ไขหวัดใหญสายพันธ ุใหม H1N1
ก็มีคนปวยเกินหม่ืนรายและเสียชีวิตเกินรอยคนแลว

ถาจะปองกันตนเองดวยการฉีดวัคซีน ก็คงตองรอ เพราะ
เขายังพัฒนาไมเสร็จ แตเราก็สามารถดูแลตัวเราไดดวยการ
กินอาหารดีมีประโยชน   พักผอนเพียงพอ ออกกําลังกาย
เปนประจํา เพือ่สรางภมิูตานทานใหแข็งแรง ลางมือบอย ๆ  เพราะ
ไมร ูวาจะไปสมัผสัเช้ือมาบางหรอืไม หลกีเลีย่งฝงูชน ไมแนใจใหสวม
ผาปดจมูก ปาก หรือมาสกซะเลย และถาเราเปนหวัด ก็ “ ไอ จาม
ปดจมูกปาก  อยาขากถุยไมเปนที่ จะใหดีลางมือบอย ๆ  ดวย ”
จะไดไมแพรเช้ือใหคนอื่น ถาจะกินยา อยาลืมปรึกษาหมอ หรือ
เภสชักรกอนนะครับ

กอนจบ  ก็ตองขอขอบคุณผ ูอ านท่ีสงคําแนะนํา เพื่อ
ปรับปรุง “ขาว อย.” ขอนอมรับนําไปดําเนินการตอ ขอใหผ ูอาน
ทุกทานมีสุขภาพท่ีดีปลอดจากไขหวัดใหญทุกคนครับ

นิรัตน  เตียสุวรรณ
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(อานตอหนา 8)

     จากกรณีปญหานมโรงเรียน
ซึ่งเกิดไดจากหลายกรณี เชน
ความบกพรองของกระบวนการผลติ

ภาชนะบรรจมีุการรัว่หรอืซมึ รวมท้ัง การขนสงและการเก็บรกัษา
ผลิตภัณฑท่ีไมถูกตอง ลวนเปนสาเหตุของปญหา นมบูด
ไดท้ังสิ้น สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะ

หนวยงานท่ีกํากับและรับผิดชอบผลิตภัณฑอาหารท้ังกอนและ
หลังออกส ูท องตลาด มีความหวงใยเปนอยางยิ่ ง เนื่องจาก
ปญหานมโรงเรี ยนเปนปญหาท่ี มี ผลกระทบตอเด็ กและ
เยาวชนโดยตรง โดยนมโรงเรียนจัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ตามประกาศเรื่อง นมโค ซึ่งในสวนของ อย. มีบทบาทหนาท่ี
ในการควบคุมดูแล ต้ังแตการอนุญาตต้ังโรงงาน ซึ่ งจะตอง
ถู กสุ ขลั กษณะ ตามหลั ก เ กณฑวิ ธี ก า ร ท่ี ดี ในการผลิ ต
(Good Manufacturing Practice: GMP) โดยจะมีการตรวจโรงงาน
เปนประจาํทุกป และเกบ็ตัวอยางนมโรงเรยีนเพือ่สงตรวจวเิคราะห
ซ้าํปการศกึษาละ 2 ครัง้ การขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ ซึง่ผ ูประกอบการ
ท่ีจะข้ึนทะเบียนกับ อย. จะตองมีผลวิเคราะหผลิตภัณฑมาแสดง
รวมท้ัง การแสดงฉลากที่ ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาตจาก อย.

จากกรณีท่ีมีขาวทางหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับการใช
สเต็มเซลลในโรงพยาบาลเอกชนบางแหง สถานพยาบาล และ
คลินิกจํานวนมากท่ีเปดรักษาดวยสเต็มเซลล โดยท่ีไมไดผาน
การรับรองผลิตภัณฑจาก อย. และยังมีการเขาใจวา หากมีการใช
สเต็มเซลโดยแพทยท่ีรักษาเฉพาะรายไมจําเปนตองผาน อย. นั้น
อย. ขอช้ีแจงวาเปนความเขาใจผิด และขอยืนยันวาสเต็มเซลล
และผลิตภัณฑจากสเต็มเซลลทุกชนิดท่ีใชเพื่อการวินิจฉัย
การรกัษา หรอืการปองกนัโรคของมนษุย หรือม ุงหมายใหเกดิผล
แกสุขภาพใด ๆ จะจัดเปนยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
โดยสวนการผลิต/นําเขาสเต็มเซลลและผลติภณัฑจากสเต็มเซลล
ท่ีเปนยา จะตองขออนุญาตจาก อย. กอน สวนกรณีการใช
สเต็มเซลลหรือผลิตภัณฑจากสเต็มเซลลในการศึกษาวิจัย เชน
การรักษาผ ูป วยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคอัมพาต เปนตน
ตองขออนญุาตเชนกนั โดยมีหนงัสอืแสดงวาผานการรับรอง หรอื
ผานความเห็นชอบใหทําการวิจัยจากสถาบันท่ีเกี่ยวของนั้น ๆ

นอกจากนี้ การโฆษณาอวดอางและเชิญชวนใหใชบริการรักษา
ผ ูปวยดวยสเต็มเซลล กต็องขออนุญาตจาก อย. กอนอีกดวย

อยางไรก็ตาม การใชรวมท้ังการโฆษณาสเต็มเซลล และ
ผลติภณัฑจากสเต็มเซลลทุกชนดิในประเทศไทย  อย. ไดมีการติดตาม
และดําเนินการเกี่ ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด เพื่อค ุมครอง
ความปลอดภยัของผ ูบรโิภคมิใหถกูหลอกลวง  และ อย. ไดประกาศ
เรื่องสเต็มเซลลเปนยาเม่ือเดือนมีนาคม 2552 ท่ีผานมา รวมท้ัง
ไดประสานกับกองการประกอบโรคศิลปะ เพื่อดําเนินการเอาผิด
กับบุคคลหรือสถานพยาบาลท่ีฝาฝน โดยผ ูท่ี มิไดขออนุญาต
ผลิต ขาย  หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป
และปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท และหากมิไดนําผลิตภัณฑมา
ขออนุญาตกับ อย. มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน
หาพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  และหากเปนการโฆษณายาท่ีมิได
ขออนุญาตโฆษณา จะมีโทษปรับเปนเงินถึง 1 แสนบาท
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มุม อย.นอย ฉบับนี้ ก็มีกจิกรรมดี ๆ  ที่นาสนใจมาฝาก
ชาวสาวก อย. นอย  เชนเดิมคะ

เมื่อวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2552 ที่ผานมา กระทรวง
สาธารณสุขไดจดังาน “90 ป การสาธารณสขุไทย เพีอ่คนไทย
สุขภาพดี”  ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานเปดงาน และ
พระราชทานรางวัลใหกับบุคคลที่ทํากิจกรรมดีเดนในงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ในงานมกีจิกรรมทีน่าสนใจมากมาย
และมีกิจกรรม อย.นอย เปนสวนหนึ่งของงานดวย โดยมี

ในเดือนนี้  อย.นอย ยังมีกิจกรรมดี ๆ อีกหนึ่ง
กิจกรรมดวยกันนั้นก็คือ โรงเรียนคลองนาเกลือนอย
(กล่ินอย ูอุปถัมภ) จังหวัดสมุทรปราการ (รองชนะเลิศ
อันดบัที ่3 จากการประกวด อย.นอย ป 2551) ไดรับเชิญให
จัดแสดงผลงานการดําเนินกิจกรรมโครงการ อย.นอย
เมื่อวันที่  5 – 6 มีนาคม 2552  ณ ศูนยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

เปนการจัดสถานีเรียนร ู “อย.นอย หวงใยใสใจชุมชน”
ขึ้น  มีการแสดงนิทรรศการเผยแพรความร ูเร่ืองผลิตภัณฑ
สุขภาพ มีการสาธิตการใชชุดทดสอบอาหารเบื้องตน
เปนตน

กิจกรรมเหลานี้ทานใดที่สนใจสามารถเขาไป
ดูภาพกิจกรรมไดที่ www.fda.moph.go.th/youngfda/
พรอมทั้ งความคืบหนาเกี่ยวกับการประกวดโครงการ
อย. นอย ป 2552 คะ

โรงเรียนที่ทํากิจกรรม อย. นอย ดีเดน ไดรับพระราชทาน
รางวัลดวย  4  รางวลั ไดแก โรงเรียนบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย
ชนะเลิศการดําเนนิกจิกรรม อย. นอย ระดบัประเทศ ป 2551
โรงเรียนธรีวทิยา จังหวัดยะลา โรงเรียนดุรณศาสตรวิทยา
จังหวัดปตตานี และโรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
ชนะเลิศการดําเนินกิจกรรม อย. นอย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย
แดนภาคใต ป 2551 ทั้ง 4 รางวัลนี้  เปนรางวัลที่ ย่ิงใหญ
นําความภาคภูมิใจใหกับ อย. นอย  เปนอยางย่ิง
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ยาปฏิชีวนะเปนยาที่ใชรักษาโรคซ่ึงเกิดจากการ
ติดเช้ือแบคที เรีย  ในบางคร้ังอาจถูกเรียกติดปากวา
ยาแกอักเสบ ตัวอยางของยาปฏิชีวนะ เชน เพนนิซิลลิน
เตตราซัยคลิน คลอแรมเฟนิคอล ซัลฟานิลาไมด เปนตน
โดยยาแตละชนิดก็เหมาะสําหรับการติดเช้ือที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึ งควรพบแพทยหรือเภสัชกรเพื่อจัดยารักษา
ใหเหมาะสมกับการติดเช้ือ การใชยาปฏิชีวนะ … ส่ิงที่ควร
ระวังคือ ตองกินเฉพาะเมื่อจําเปน เฉพาะเมื่อหมอส่ัง และ
ตองกินยาใหถูกตองทั้งขนาด เวลาในการกิน และกิน
ใหครบตามระยะเวลาที่แพทยส่ัง ซ่ึงปญหาที่พบ คือ
คนสวนใหญเมื่อกินยาแลวร ูสึกดีขึ้นมักจะหยุดกินยาทันที
ไมใสใจกินใหครบตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหเช้ือโรค
ที่ เหลืออย ูพัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเปนเช้ือโรคที่ดื้อยา
เมื่อรักษาดวยยาชนิดนี้ ในคร้ังตอไป จะไมคอยไดผล
อีกแลว ตองใชยาปฏิชีวนะชนิดใหมที่แรงและราคาแพงขึน้
กวาเดิมเพื่อเอาชนะเช้ือที่ดื้อยารุนแรงขึ้น ดังนั้นทุกคร้ัง
ทีไ่ดรับยาปฏิชีวนะ ตองทองจําไวเสมอนะคะวา ยาปฏิชีวนะ

ตองระวงั  กนิใหครบ  และไมควรซ้ือยาปฏิชีวนะมากนิเอง
เพราะอาการปวยที่ เกิดขึ้นอาจไมจําเปนตองกินยา
ปฏิชีวนะก็ได ซ่ึงการกินยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม
เปนสาเหตุหนึ่งทําใหเกิดปญหาเช้ือดื้อยาไดเชนเดียวกัน
การใชยาปฏิชีวนะจึงควรอย ูใ นการดูแลของแพทย
หรือ เภสัชกรที่มีความร ูความเขาใจในการใชยาปฏิชีวนะ
อยางถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหไดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัย
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ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ
สํานักงานโครงการพัฒนารานยา  กองควบคุมยาตามความในมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ความรับผิดตอ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551
(PL Law) ไดใหความหมายไววา....

 “สินคาที่ ไมปลอดภัย” หมายความวา  สินคา
ที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นไดไมวาจะเปน
เพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ
หรือไมไดกําหนดวิธีใชวิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูล
เกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจน
ตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้ง
ลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา
ของสินคาอันพึงคาดหมายได

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง แตง ประกอบ
ประดิษฐ แปรสภาพ  เปล่ียนรูป  ดัดแปลง  คัดเลือก
แบงบรรจ ุแชเยือกแขง็ หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใดๆ
ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน

จะเห็นไดวา สินคาที่ไมปลอดภัย และตองรับผิด
ตาม PL Law นี้ ม ี3 ประการ ไดแก

1. ความบกพรองในการออกแบบ (Design defect)
2. ความบกพรองในการผลิต (Manufacturing defect)
3. ความบกพรองในการไมไดกําหนดวิธีใช
วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา
หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจน
ตามสมควร (Warning defect)

และจากนิยามของ “ผลิต” ใน พ.ร.บ.ดังกลาว
ก็มีความหมายซ่ึงครอบคลุมถึงการแบงบรรจุดวย  ดังนั้น
ในกระบวนการของรานยาที่มีการแบงบรรจุยาจึงอาจตอง
รับผิดตาม PL Law โดยเฉพาะในสวนของ Warning defect

ทางออกสําหรับปญหานี้ คือรานยาจะตองมีการจัด
ทําฉลากยา / เขียนซองยา ที่ครบถวน ทั้งนี้ส่ิงที่ควรปรากฏ
บนซองยาไดแก

1. ช่ือรานยา และหมายเลขโทรศัพท
2. ช่ือผ ูใชยา
3. ช่ือยา (ช่ือสามัญ หรือช่ือการคา) และความแรง
ของยา

4. ปริมาณของยาที่บรรจุ
5. วัน เดือน ป ที่ยาหมดอายุ
6. ขนาดที่ใชยา
7. วิธีใช และ ขอควรระวังตามแตกรณี (เชน
รับประทานยาหลังอาหารทันที)

รายละเอียดบนซองยาดังที่ไดระบุขางตนนี้ไมเพียง
แตจะสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการใชยาเทานั้น
แตยังเปนการปองกันรานยาจากการถูกฟองรองไดดวย
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ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

( ตอจากหนา 1 ) ( ตอจากหนา 3 )

4.นมชนดิอืน่ ๆ การเกบ็รกัษาควรเกบ็ไวในท่ีแหง ไมช้ืน
ไมโดนแดดสอง และตองปดฝาภาชนะบรรจใุหสนิททุกครัง้

หากเปดภาชนะบรรจุนมแลว ด่ืมไมหมดก็ตองเก็บไว
ในต ูเย็นเสมอ สําหรบันมท่ีบรรจใุนภาชนะโลหะอาจทําปฏิกิรยิา
กับภาชนะได จึงควรถายนมใสภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิดกอนนําเขา
ต ูเย็น

อยางไรก็ตามไมว าจะเปนนมพรอมด่ืมประเภทใด
ผ ูบริโภคตองดูขอมูลบนฉลากโดยเฉพาะ เลขสารบบอาหาร
วันเดือนปท่ีผลิต หรือวันหมดอายุ ช่ือท่ีต้ังผ ูผลิต/ผ ูจําหนาย
เปนอันดับแรกกอนตัดสินใจซื้อนมพรอมด่ืมมาบริโภค รวมท้ัง
ควรสังเกตการเก็บรักษานมพรอมด่ืมของรานคา ควรหลีกเลี่ยง
การซื้ อจากรานคาท่ีมีการเก็บรักษาอยางไมเหมาะสม เชน
การนํานม ยู เอช ที ไปแชในกระติกน้ําแข็งหรือน้ําเย็น เพราะ
น้ําอาจทําใหกลองนมเปอยย ุย และการวางทับซอนกันหลายช้ัน
อาจทําใหภาชนะเสยีหาย บุบ บ้ี ทําใหเช้ือโรคจากภายนอกเขาไป
ปนเปอนในนม สงผลใหนมเสียได เปนตน

นอกจากนี ้อย. ยงัไดรวมมือกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.)
ท่ีมีโรงงานนมต้ังอย ู โดยจะมีการเฝาระวังนมโรงเรียน โดย
การตรวจสอบกระบวนการผลิต สถานท่ีผลิต รวมท้ังเก็บตัวอยาง
เพือ่สงตรวจวิเคราะห กรณีไดขอมูลการรองเรยีนจากผ ูบรโิภค

สําหรบัผ ูประกอบการ ตองมีความรบัผดิชอบตอผลติภณัฑ
ของตนเองโดยการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเฝาระวังตนเอง
ควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ ตลอดจนการขนสงและเก็บรักษา
รวมท้ังบันทึกผลการตรวจสอบอณุหภมิูผลติภณัฑ และเพือ่ใหเปน
ไปตามนโยบายของรัฐบาล หนวยงานท่ีจัดซื้อและตรวจรับ
นมโรงเรียน หากตรวจพบนมโรงเรียนไมเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว ท้ังในสวนของการควบคุมอุณหภูมิ และลักษณะ
ทางกายภาพ รปู รส กลิน่ ส ีหรอืพบสิง่ผดิปกติ ขอใหสงคืนบรษิทั
หรือสงคืนโรงงานท่ีผลิตทันที เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา
นมโรงเรียนซ้ําอีก
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