
“ดูแลคนที่คุณร ูจั กและไมร ูจักใหมีสุขภาพดี โดย
ไมใชยา ลองคิดดู! กี่คนที่คุณรัก/กี่คนที่คุณร ูจัก มีปญหา
เกี่ยวกับโรคที่ กินยาเทาไรก็ไมหาย  เชน  มะเร็ง หัวใจ
หลอดเลือดตีบ อัมพฤกษ-อัมพาต  เบาหวาน เกาต กระดูก
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเสื่อม รวมทั้ง โรคอวน ฯลฯ”
ผลิตภัณฑของเรามีความปลอดภัยเพราะเปนอาหารที่คิดคน
โดยทีมแพทยผ ูเชี่ยวชาญดานโภชนาการระดับโลก ฯลฯ
รับประทานแลวสุขภาพดี อาการของโรคตาง ๆ  จะดีขึ้น หรือ
หายขาดจากโรคนั้น ๆ

ทานคงจะเคยไดยินขอความโฆษณาผลิตภณัฑเสริมอาหาร
ทํานองนี้กันบาง บางคร้ังก็อาจทําใหทานสนใจหรือหลงเช่ือ
เนื่องจากโฆษณาโดนใจ บางคร้ังมีการนําบุคคลที่มีช่ือเสียง
หรือบคุคลที่อางวาปวยเปนโรคตาง ๆ  มาพดูถึงประสบการณ
เกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ โดยอางวา เมื่อรับประทาน
ผลิตภณัฑเสริมอาหารแลวอาการของโรคจะดขีึน้หรือหายขาด
จากโรคนัน้ ๆ  สวนใหญเปนการขายในรูปแบบของการขายตรง
ซ่ึงมีการพูดโฆษณาแบบปากตอปาก หรือมีการจัดประชุม
สัมมนาเฉพาะกล ุม หรือการโฆษณาผานทางแผนพบั วดีิทศัน
และส่ือตาง ๆ ดังตัวอยางคําโฆษณา อาทิ ชวยเพิ่มออกซิเจน
ใหกับเซลลในรางกาย  ชวยกระต ุน ระบบภูมิตานทาน

(อานตอหนา 8)

ของรางกาย ปรับสมดุลยความเปนกรด-ดางในรางกาย
เปนตน คําโฆษณาเหลานีม้ักโออวด เกนิจริงและไมไดรบัการ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
จะทําใหผ ูบ ริโภคที่หลงเช่ือ เสียทั้ ง เงิน  เสียทั้ งโอกาส
ในการรักษา และยังอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอีกดวย ดงันัน้
กอนตดัสินใจซ้ือหรือรับประทานผลิตภณัฑเหลานัน้ ขอใหทาน
พิจารณาดูสักนิดวา ผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาวามีสรรพคุณ
ดเีลิศตาง ๆ  นานา  นัน้ เปนเพยีงแคผลิตภณัฑเสริมอาหาร หรือ
ทีเ่รียกกนัตดิปากวา “อาหารเสริม” นัน่เอง ผลิตภณัฑเสริมอาหาร
ไมใชยารักษาโรค แตเปนเพียงผลิตภัณฑที่ใชรับประทาน
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ เพื่อ
เสริมสารอาหารบางอยางที่รางกายขาดไป สําหรับบุคคล
ทั่วไปที่มีสุขภาพทั่วไป ไมใชสําหรับผ ูป วย และไมควร
ใหเด็กและสตรีมีครรภรับประทาน ผลิตภัณฑเหลานั้น
ไมสามารถบรรเทาบําบัดหรือรักษาโรคใด ๆ ตามที่โฆษณา
ไดตัวอยางของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไดแก น้ํามันปลา
สาหรายสไปรูลินา ไคโตซาน เสนใยอาหาร เปนตน
แตถ า ท าน ยังสนใจและกําลังตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร อยาคิดซ้ือเพราะเช่ือคําโฆษณา ขอใหพิจารณา
และตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือบนพื้นฐานของความร ู และ
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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
กองบรรณรธิการ

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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เรื่องปลากระปองยังไมทันสรางซา เรื่องนมโรงเรียน
กลับมาเปนปญหา ซึ่งเปนปญหาท่ีพัวพันกันท้ังระบบ ต้ังแต
การผลิตน้ํานมสดปอนโรงงาน กระบวนการผลิต และ
การขนสงนมไปยังผ ูบริโภค ซึ่งก็คือนักเรียนท่ีอย ูในวัย
กําลั งเจริญเติบโตท้ั งหลายท่ี ตองการอาหารท่ี มี คุณคา
มาบํารงุรางกาย

เด๋ียวนี ้การผลิตนมหลัก ๆ จะเปนนมพาสเจอรไรส
และนมยูเอชที นมพาสเจอรไรสนั้นใชความรอนไมสูงมาก
เพราะไมตองการทําลายคุณคาของสารอาหาร และรสชาติ
ของนมสด แตการท่ีใชความรอนไมสงูมาก เชน 72 องศาเซลเซยีส
ในเวลาเพียง 15 วินาที ก็จะมีเช้ือท่ีทนความรอนได เหลือ
รอดอย ู นมชนิดนี้จึงตองเก็บในต ูเย็นทันทีหลังกระบวนการ
ฆาเช้ือ เพราะจะเสยีไดงาย โดยแนะนําใหเกบ็ท่ีอณุหภมิูไมเกนิ
4 องศาเซลเซียส หากการขนสงควบคุมอุณหภูมิไมดี ก็อาจ
เสียไดงาย ๆ หรือมีอายุสั้นกวาท่ีระบุบนฉลาก หากเราซื้อ
นมพาสเจอรไรสมาด่ืม ไมควรซื้อคราวละมาก ๆ ใหซื้อ
แคพอกินวันสองวันก็พอ

สวนนมยูเอชทีนั้นใชความรอนท่ีสูงกวา คือ สูงถึง
133 องศาเซลเซียส แตใชเวลาเพียง 2 – 3 วินาที เทานั้น
ซึ่งก็เพียงพอท่ีจะทําลายเช้ือทุกชนิด นมชนิดนี้จึงเก็บไดนาน
และสามารถเก็บไดแมภายนอกต ูเย็น แตก็อาจพบไดวานมเสีย
กอนวันหมดอาย ุ ท้ังนี้เนื่องจากการขนสงและการจัดวางไมดี
ทําใหกลองนมไดรับความเสียหาย แคเปนจุดขนาดตามด
ก็ ทําใหเ ช้ือจุลินทรีย เล็ดลอดเขาไปทําใหนมเสียไดแลว
ท่ีผานมาจะมีการรองเรียนมาท่ี อย. เนือง ๆ เกี่ยวกับนมเสีย
กอนวันหมดอายุ แตเม่ือตรวจสอบท่ีผ ูผลิตก็พบวาเปนไป
ตามมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพอยางดี  หากการเสยีของนม
เกดิจากกระบวนการผลติ นมนัน้กค็งจะเสยีเกือบท้ังหมด ไมใช
เสียเพียงบางกลอง ดังนั้น ทางท่ีดีหากพบวานมยูเอชทีท่ีซื้อมา
เสียกอนวันหมดอายุ ก็ควรนําไปเปลี่ยนกับรานท่ีเราซื้อมา
ซึ่งเขาก็ยินดีท่ีจะเปลี่ยนให

นมเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหารสงู จงึเสียไดงาย อย.
จึงตองมีการควบคุมท่ีเขมงวด ใหเปนไปตามเกณฑวิธีการ
ผลิตอาหารท่ีดี หรือจีเอ็มพี (GMP – Good Manufacturing
Practice) นมท่ีผานการผลิตภายใตเกณฑจีเอ็มพีสามารถ
ใหความม่ันใจในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยได ขอใหเช่ือม่ัน
ในการดูแลของ อย. อยาใหปญหานมโรงเรียนมาทําใหเรา
เสยีโอกาสการบรโิภคอาหารท่ีมีคุณคาสงูในราคาท่ีเราสามารถ
หาซื้อไดเลย

เพือ่สรางความเขาใจท่ีดีเกีย่วกบันม  ทาง อย. กําลังผลติ
ค ูมือในลักษณะถามตอบ ซึ่งกําลังเรงรีบผลิตใหทันภายใน
เดือนนี้ ทาง “ขาว อย.” จะไดเรียนความกาวหนาในการ
จัดทําใหทราบตอไป

นรัิตน  เตียสุวรรณ
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เม่ือเร็ว ๆ นี้   เจาหนาท่ีกองควบคุมยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดประสานความรวมมือ
กับเจาหนาท่ีกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  ออกตรวจสอบคลินิกเสริมความงามช่ือดัง
หลังจากไดสืบทราบขอมูลวามีการใชยาฉีดกลูตาไธโอนและ
ยาฉดีอื่น ๆ  โดยไมมีทะเบียนตํารับยาในคลนิิกเสรมิความงาม
ปรากฏวา จากการตรวจสอบพงศศักดิ์ คลินิกเวชกรรม
สาขาเอสพลานาด  ต้ังอย ูเลขท่ี 99 ศูนยการคาเอสพลานาด
ช้ัน M ถ.รชัดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ  พบวา
มีการใชยาฉีด Tationil  (Glutatione)  และ Laroscorbine
(Vitamin C i.m./e.v.) ท่ีไมมีทะเบียนตํารับยา  อางสรรพคุณ
ในการรักษาทําใหผิวขาว  ดังนั้น  เจาหนาท่ีไดเก็บตัวอยางยา

ท้ังหมดท่ีพบสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ  ในเบ้ืองตนพบการ
กระทําผิดกฎหมาย ขอหาขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท
หรือท้ังจาํท้ังปรับ  ท้ังนี้  เจาหนาท่ีกองควบคุมยาจะดําเนนิการ
ติดตามขยายผล  เพื่อค ุม ครองผ ูบ ริโภคตอไป ซึ่งการนํา
สารกลูตาไธโอนมาฉีดเพื่อใหผิวขาว ไมวาจะฉีดโดยคลินิก
หรือสถานเสริมความงาม ถือวาเปนอันตรายอยางยิ่ง  หากพบ
มีการโฆษณาเกนิจรงิ  ถอืวามีความผดิตาม พ.ร.บ.ยา มีโทษปรบัถงึ
1 แสนบาท  ขอเตือนมายังคุณผ ูหญิงสาว ๆ ทุกคน อยาหลงเช่ือ
เขารบับรกิารฉดีสารท่ีอวดอางทําใหผวิขาวเปนอนัขาด เพราะหาก
เกิดอาการแพ  รักษาไมทัน  อาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
และหากพบเห็นคลินิกหรือสถานเสริมความงามใดปฏิบัติ
ไมถูกตองตามกฎหมาย อวดอางการใชสารทําใหหนาขาว
โปรดแจงรองเรียนไดท่ี  สายดวน อย. โทร. 1556 หรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพบการกระทําผิดนั้น ๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดรับการประสาน
จากเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วาเจาหนาที่ตํารวจ อําเภอบางบัวทอง
ไดตรวจคนบานเลขที่  38/40 หม ู 8 ถนนบางกรวย -  ไทรนอย ตําบลบางรักใหม
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี พบวา มีการผลิตเคร่ืองสําอางที่มีสารหามใชและ
ยาจํานวนมาก  เพื่อสงใหคลินิก ดังนั้น จึงไดเดินทางไปรวมตรวจ ณ สถานที่ดังกลาว
จากผลการตรวจสอบปรากฏวา  สถานที่ดังกลาวมีลักษณะเปนอาคารพาณิชย 1 คูหา
สูง  4 ช้ัน  ดานหนาปดประตู เหล็กดัด  เดิมใชเปนคลินิก  แตปจจุบันปดกิจการแลว
ลักษณะเหมือนบานราง ตองเดินไปดานขาง และเขาประตูดานหลังของอาคาร ภายในอาคาร
ใชเก็บวัตถุดิบ ประเภทน้ํามัน แว็กซ กลีเซอรีน เคร่ืองสําอางสําเร็จรูป ผลิตภัณฑยา วัสดุบรรจุ
จัดพิมพสติกเกอร และแบงบรรจ ุนายชาลี ตั้งมงคล รับวา เปนผ ูผลิตเคร่ืองสําอางและยา โดย
ผลิตตามคําส่ังซ้ือ ซ่ึงผ ูส่ังซ้ือจะสงวัตถุดิบมาให พรอมส่ังใหผลิตใชช่ือเปนรหัส  จากการตรวจ
สอบเบือ้งตนพบวา มหีลายรายการทีต่รวจพบสารหามใช เชน ไฮโดรควโินน และกรดวติามนิเอ
ไดแก นมชมพู , 4% HQ , 5% SA + VA + DEXA ซ่ึงไมมีฉลากภาษาไทยตามประกาศ ฯ
(อานตอหนา 8)
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ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตรการ
บังคับใชสิทธ ิ  หรือที่เรียกวายา CL ของยา Clopidogrel
ซ่ึงเปนยาละลายล่ิมเลือด  รักษาโรคในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โดยใหองคการเภสัชกรรมเปนผ ูนําเขาฯ
ซ่ึงสามารถนําเขามาในราคาที่ถูกกวา และผานการขึ้น
ทะเบียนยาจากประเทศผ ูผ ลิตคือประเทศอินเดียแลว
ดังนั้น  จะเปนการเพิ่มการเขาถึงยาของผ ูปวยที่จําเปน
ตองใชยานี้   อยางไรก็ตาม  ประเด็นความกังวลของ
ผ ูส่ังใชยาคือเร่ืองคุณภาพของยาที่เปนยาช่ือสามัญวาจะมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมยาตนแบบหรือไม  โดยเฉพาะ
ในสวนของยา Clopidogrel  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในฐานะหนวยงานที่ รับผิดชอบ
การขึ้นทะเบียนตํารับยา  ขอช้ีแจงวา  การรับขึ้นทะเบียน
ตํารับยาช่ือสามัญทุกทะเบียนไมวาจะเปนยาที่เปนยา CL
หรือยาอ่ืน ๆ   ทาง อย. ใชหลักการพจิารณาทีเ่ปนมาตรฐาน
เดียวกัน ที่มีการตรวจสอบพิจารณาอยางเขมงวด  เปนไป
ตามหลักเกณฑสากล   คือ ผลิตภัณฑยานั้นตองมี
เอกสารหลักฐานที่ แสดงวายานั้นมีคุณภาพมาตรฐาน
มปีระสิทธผิลและความปลอดภยั โดยผลิตภณัฑยาช่ือสามญั
ตองมเีอกสารหลักฐานทีแ่สดงวามปีระสิทธผิลทางการรักษา
เทาเทียมกับผลิตภัณฑยาตนแบบที่ไดมีการศึกษาวิจัย
ทางคลินิกในคนหรือผ ูปวยแลว โดยผ ูผลิตยาช่ือสามญันัน้
ตองมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study)
ซ่ึง เปนการศึกษาเปรียบเทียบพิ สูจนความเทาเทียม

ของประสิทธิผลของการรักษาระหวางผลิตภัณฑยา
ช่ือสามัญกับผลิตภัณฑยาตนแบบ   ซ่ึงเปนหลักการ
ที่ยอมรับในระดับสากล  เชน องคการอนามัยโลก
เปนตน  ดังนัน้  การอนมุตัใิหขึน้ทะเบยีนตํารับยาทีต่องมี
ผลการศึกษาชีวสมมูลมาแสดงดวยจะสามารถยืนยัน
ประสิทธิผลในการใช รักษาของยานั้น  สําหรั บใน
เรือ่งคณุภาพยา อย.  ไดมกีารตกลงกบัองคการเภสัชกรรม
วายาทกุร ุนจะตองมกีารสงตรวจวิเคราะหคณุภาพมาตรฐาน
ของยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว  กอนนํากระจายออกส ู
ผ ูใชยา เชน  ปริมาณตัวยาสําคัญ Content Uniformity
การละลาย Related Substances เปนตน  โดยสง
ตรวจวิเคราะหทีก่รมวิทยาศาสตรการแพทยทกุครัง้ อย. และ
องคการเภสัชกรรมไดมกีารตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานยา
ช่ือสามัญ Clopidogrel  ดังกลาวอยางสม่ําเสมอทุกร ุน
ของการนําเขา  กอนนาํออกใชกบัประชาชนภายในประเทศ
โดยสงตรวจวิ เคราะหที่ สํานักยาและวัต ถุ เสพติด
กรมวทิยาศาสตรการแพทย ซ่ึงทีผ่านมาผลตรวจวิเคราะห
ยาดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว
ประกอบกับมีผลการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยา
ช่ือสามัญ Clopidogrel ที่ทําการศึกษาในหองปฏิบัติการ
ทีผ่านการรับรองมาตรฐานหองปฏิบตัิการวาไดมาตรฐาน
สากลอีกดวย ทั้งนี้ ขอใหผ ูใชยา ไดแก ผ ูปวย แพทย และ
บุคลากรทางการแพทย  มีความมั่นใจไดวาผลิตภัณฑยา
ช่ือสามัญนั้นสามารถใชทดแทนผลิตภัณฑยาตนแบบได
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วัตถปุระสงคขอที ่2 ผลการประเมนิการจดักจิกรรม
ที่มีการบูรณาการกับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบ พบวา รอยละ 100 ของนักเรียน อย.นอย มีการ
บูรณาการโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบกบั
กิจกรรม อย.นอย โดยทีก่ล ุมนกัเรียน อย.นอย ในโรงเรียน
ทุกแหงมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม อย.นอย
ที่บูรณาการเขากับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบในโรงเรียน อยางนอยที่สุด 1 กิจกรรม และ
มากที่สุด  5 กิจกรรม สรุปผลการประเมินไดวาผานเกณฑ
การประเมิน (เกณฑการประเมินที่กําหนดไว คือ รอยละ
70 ของนักเรียน อย.นอย มีการบูรณาการโครงการที่
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบกับกิจกรรม อย.นอย และ
โรงเรียนมีกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการกับโครงการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบอยางนอย 1 กิจกรรม)
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา การบูรณาการโครงการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเขากับโครงการ/
กิจกรรม อย.นอย จะเกิดขึ้นไดมาจากปจจัย 5 อยาง ดังนี้
(1) มีความสอดคลองของกิจกรรม อย.นอย กับกิจกรรม
ในโครงการทีก่ระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (2) นกัเรียน
แกนนํา อย.นอย มี ศักยภาพในการทํากิ จกรรมได
หลากหลายและมกีารทํางานเปนทีม (3) มอีาจารยทีป่รึกษา
โครงการ อย.นอย ที่ทํางานเปนทีม (4) มกีารสนบัสนนุ
ทางสังคมทีด่ ีและ (5) มกีารประสานงานและความรวมมอื
ทีด่ี

การสรุปผลการวิจยัและประเมนิโครงการ อย.นอย
ป 2551 ยังไมจบเพียงเทานี้ ขอใหผ ูอานติดตามไดอีก
ในฉบับตอไปครับ

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)
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อย. ไดรับแจงจากโรงพยาบาลลําพูนวา มีผ ูป วย
หลายรายที่ เขามารักษาดวยภาวะแทรกซอนจากการ
ทําแทง  โดยใชยาทําแทงที่ขายผานทางอินเทอรเน็ต
ซ่ึงกรณีดังกลาว อย. มีความหวงใยเปนอยางย่ิง เนื่องจาก
ในความเปนจริง การขายยาโดยทั่วไปจะตองขายในราน
ขายยาที่ไดรับอนุญาตจาก อย. แลวเทานั้น ยกเวนยาสามัญ
ประจําบาน การขายยาโดยใชชองทางอื่นไมวาจะเปน
อินเทอรเน็ต การขายตรง เปนเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้น
อีกทั้ ง  ยาประเภทดังกลาวเปนยาที่ขึ้นทะเบียนตํารับ
สําหรับรักษาโรคกระเพาะอาหาร ไมไดอนุญาตสําหรับ
เปนยาทําแทง เนื่องจากเปนยาที่มีขอระมัดระวังในการใช
โดยตองใหแพทยเปนผ ูส่ังใหใชยา อย. จัดยาดังกลาว
ใหเปนยาควบคุมพิเศษและใหใชไดเฉพาะในโรงพยาบาล
เทานั้น การใชยาดังกลาวอยางไมถูกตองสําหรับทําแทง
อาจเกิดภาวะแทรกซอน เชน ทําใหเกิดการแทงไมสมบรูณ
ติดเช้ือในกระแสเลือด และอาจทําใหถึงขั้นเสียชีวิตได
การซ้ือยาผานอินเทอรเน็ต ผ ูบ ริโภคอาจเส่ียงตอการ
เกิดอันตรายที่เกิดจากการซ้ือยามารับประทานเอง และยา
ที่ ซ้ืออาจเปนยาที่ ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ซ่ึงไมมี
ผ ูรั บรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา หรือ
อาจเปนยาที่ ลักลอบนําเขามาจากตางประเทศ ซ่ึง

อาจเปนยาปลอมและยาเส่ือมคุณภาพ ทําใหผ ูบ ริโภค
ขาดโอกาสไดรับการรักษาโรคที่ ถูกตองจนอาจเปน
อันตรายตอชีวิตได อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการกระทํา
ที่ ผิดกฎหมายดวย  อย. ขอเตือนประชาชนอยาหลงเช่ือ
การโฆษณาขายยาที่อวดอางวาเปนยาสําหรับทําแทง
ผานทางเว็บไซต ซ่ึงขณะนี้ อย.กําลังประสานงานกับ
ตํารวจในการปดเว็บไซตและหาผ ูกระทําผิด เพื่อดําเนิน
คดีตามกฎหมาย ขอใหผ ูบริโภคเปนหเูปนตาใหกบัภาครัฐ
หากพบเห็นเว็บไซตที่มีการโฆษณาขายยาที่ผิดกฎหมาย
ขอใหโทร. แจงรองเรียนมายังสายดวน อย.1556 เพื่ อ
อย . จะไดเรงประสานงานตรวจสอบและดําเนินการ
ตามกฎหมายกับผ ูก ระทําผิด โดยหากเปนการขายยา
แผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต  มีความผิดตองได
รับโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท
และหาก เป น ยาปลอมที่ มี ก า ร ลักลอบนําเข าจาก
ตางประเทศ จะมีโทษจําคุกตั้งแต 1-20 ป และ
ปรับตั้งแต 2,000-10,000 บาท

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ
สํานักงานโครงการพัฒนารานยา  กองควบคุมยา

 7

กระแสของสังคมที่ เป ล่ียนไปส ูยุ ดโลกาภิวัฒน
วิถีชีวิตที่เรงรีบ แขงขันกับเวลา  ทําใหหลาย ๆ คนที่มีอาการ
เจ็บปวยเล็กนอยจึงยินดีที่จะเลือก “รานยา” เป นที่ พึ่ ง
เปนอันดับแรก ถึงแมวาจะมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม  สวัสดิการขาราชการ หรือประกันสุขภาพ
เอกชนก็ตาม

ดวยเพราะเหตุที่วา “ยา” เปนสินคาที่สงผลใหเกิดคุณ
ไดอยางอเนกอนันต และสงผลในทางที่เกิดโทษไดอยาง
มหันตเชนกัน ดังนี้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 จึงไดมี
บัญญัติไววาจะตองมีเภสัชกรเปนผ ูทําหนาที่ปฏิบัติการ
ในรานขายยา  เพื่อการควบคุมจัดการงานตางๆ เกี่ยวกับยา
และเปนผ ูสงมอบยาพรอมคําแนะนําใหแกผ ูปวย

แตอยางไรก็ด ีดวย พรบ.ยา พ.ศ.2510 ไดประกาศใช
ในสมัยที่ประเทศไทยยังมีเภสัชกรนอยอย ูมาก เมื่อเทียบกับ
ประชากรของประเทศ จึงมีการผอนปรนเร่ืองการมีเภสัชกร
ประจําตลอดเวลาทําการเร่ือยมา โดยไดผอนปรนตาม
พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 ใหมีเภสัชกรอย ูประจํา ณ
สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงติดตอกันในเวลา
เปดทําการ และขยายเวลาตอไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2529 ตาม พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 แตเมื่อส้ินสุดระยะ
เวลาดงักลาวแลวนัน่ หมายความวา หลงัจากวันที ่30 กนัยายน
พ.ศ.2529 ผ ูประกอบการรานขายยาแผนปจจุบัน จะตอง
จัดหาใหมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาที่เปดทําการ กลาวคือ
ในปจจุบันนี้  ทุกคร้ังที่มีการสงมอบยาอันตราย หรือยา
ควบคุมพิเศษ จะตองมีเภสัชกรเปนผ ูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ทําการสงมอบยา และใหคําแนะนําอยางเหมาะสม

เปนเร่ืองที่นายินดีในปจจุบันที่กระแสการเรียกรอง
สิทธิของผ ูบ ริโภคที่มากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากกฎหมาย
ค ุม ครองผ ูบ ริโภคฉบับใหมๆ ที่ออกมา  ไดแก พ.ร.บ.
วิธีพิจารณาคดีผ ูบ ริโภค  พ .ศ.2551 และ พ.ร.บ.วาดวย
ความรับผิดตอสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 โดยกฎหมาย
เหลานี้จะเอ้ือประโยชนตอผ ูบริโภคใหสามารถฟองรอง
ไดงายขึ้น และภาระในการพิสูจนตกเปนของผ ูประกอบการ

ส่ิงตาง ๆ  เหลานีก้าํลังนําส ูการพัฒนาไปในทางทีด่ีขึน้
ตอผ ูบ ริโภค  เปนการสรางกระแสผ ูบริโภคใหร ูจักที่จะ
ปกปองสิทธิ  เรียกรองความปลอดภัยในการใชยา  ซ่ึงนับ
ไดวาเปนกลไกที่จะเสริมการควบคุมกํากับของราชการ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การที่ ซ้ือยาจากบุคคลที่ไมมีความร ู หรือซ้ือตาม
คําบอกเลาของผ ูอ่ื น นับวาเปนความเส่ียงที่ อันตรายย่ิง
ไมวาจะเปนการใชยาไมถูกกับโรค(ผิดโรค)  การใชยา
ไมเหมาะสมกับอายุ( ผิดคน)  ขนาดยาที่ ใชสูงหรือต่ํา
เกินไป (ผิดขนาด)  วิธีการใชยาไมถูกตอง(ผิดวธิี) เหลานีเ้ปน
ความเส่ียงที่ผ ูบริโภคเปนผ ูเลือกเองหากซ้ือยาจากรานขายยา
ทีไ่มมเีภสัชกร ดงันัน้ เมือ่เขารานยาทกุคร้ังจงึควรทีจ่ะเรียกหา
เภสัชกรเพื่อความปลอดภัยในการใชยาของทานเอง !!!
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ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

(ตอจากหนา 1)

ความเขาใจที่ถูกตองวา ขณะนี้ยังไมมีขอมูลทางการศึกษา
หรือผล วิจั ยทางวิทยาศาสตรที่ เชื่อถือไดยืนยันวา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารใด ๆ สามารถบําบัด บรรเทา หรือ
รักษาโรคได และในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ควรอานฉลากใหเขาใจวามีสวนประกอบหรือสารอาหาร
ตรงกับความตองการหรือไม และหากพบเห็นการโฆษณา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารอวดอางสรรพคุณในทางบําบัด
รักษา  บรรเทา หรือปองกันโรค หรือพบบทความหรือ
ขอความใดที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดไปในทํานอง
ดังกลาว ผานทางส่ือใดก็ตาม ไมวาจะเปนการขายตรง วทิยุ
แผนพับ เอกสารประกอบการขาย อินเทอรเน็ต หรือแมแต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ขอใหแจงเบาะแสมาที่สายดวน
อย. 1556  อย.พรอมที่จะดําเนินการกับผ ูกระทําผิดในทันที

ที่กําหนด  จึงไดเก็บตัวอยางเคร่ืองสําอางสงตรวจวิเคราะห
จํานวน  6 รายการ และเก็บตัวอยางยาสงตรวจวิเคราะห
จํานวน  14 รายการ รวมทั้งยึดเคร่ืองสําอาง ยา และ
บรรจภุณัฑ พรอมดาํเนนิคด ี 4  ขอหา  คอื  ผลิตยาแผนปจจบุนั
โดยไมไดรับอนุญาต  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ผลิตยาแผนปจจุบันที่ไมได
ขึ้นทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผลิตเคร่ืองสําอาง
ที่ไมปลอดภัยในการใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกนิหกหมืน่บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ ขายเคร่ืองสําอาง
ที่มีการควบคุมฉลาก โดยไมมีฉลาก หรือมีฉลากแตการ
แสดงฉลากนัน้ไมถูกตองตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดอืน
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(ตอจากหนา 3)
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