
ในชวงอากาศรอน ๆ อยางนี้ ทําใหนึกถึงส่ิงที่จะชวย
ดบัคลายรอนได นับตัง้แตอุปกรณใหความเย็นประเภทตาง ๆ
ไปจนถึงอาหารที่ รับประทานแลวทําใหร ูสึกเย็นสดช่ืน
“ไอศกรีม” หรือ “ไอตมิ” ทีค่นไทยเรียกกนันัน้ เปนของหวาน
และเย็น เปนส่ิงหนึ่งที่นิยมกันมากในชวงฤดูรอน ถาได
รับประทานไอศกรีมเย็น ๆ สักถวยคงจะดีไมนอย และ
ดูจะเปนของโปรดของใครหลายคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ หรือ
แมแตผ ูใหญก็ตาม จึงทําใหไอศกรีมเปนที่ ช่ืนชอบและ
ไดรับความนิยมในทุกฤดูกาล ดวยความอรอยของรสชาติ
ที่หลากหลายชวนใหล้ิมลองนั่นเอง ซ่ึงสวนประกอบหลัก
ของไอศกรีมนั้น ไมวาจะเปน น้ําตาล นม ลวนเปนอาหาร
อันอุดมสมบูรณของจุลินทรีย หากกระบวนการเตรียมและ
ผลิตไมสะอาดถูกสุขลักษณะ เชน ไมไดรับการฆาเช้ืออยาง
เพยีงพอ วัตถุดิบไมไดรับการตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจน
ขัน้ตอนการผลิตไมถูกสุขลักษณะทีด่ ีกอ็าจจะมกีารปนเปอน
ทําใหเกิดอันตรายตอผ ูบริโภคได

ทั้ งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคไอศกรีม
ในชวงหนารอนนี้ การเลือกซ้ือไอศกรีมที่วางจําหนายนั้น
ควรเลือกซ้ือไอศกรีมที่

1.มีฉลากแสดงรายละเอียดอยางครบถวนชัดเจน เชน
เคร่ืองหมาย อย. พรอมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือน
ปผลิตหรือวันหมดอายุ ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือและที่ตั้งของผ ูผลิต

2.ภาชนะที่บรรจุไอศกรีมสะอาด ปดสนิท ไมฉีกขาด
ไอศกรีมไมร่ัวซึมออกมา

3.สังเกตลักษณะไอศกรีม ตองมีสี กล่ิน  รส
ตามลักษณะของไอศกรีมนั้น ๆ ไอศกรีมที่มีสวนผสมของ
นมหรือไขมันอ่ืน เชน กะทิ เนื้อไอศกรีมจะขนมีลักษณะ
กึ่งแข็งกึ่งเหลว เปนเนื้อเดียวกัน

4.ตองไมเหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลาย
มาแลว

5.สังเกตสถานที่จําหนาย จะตองมีต ูเ ย็นแชแข็ง
ไอศกรีม จัดไอศกรีมเปนสัดสวนเรียบรอย

6.ไอศกรีมประเภทตักขาย ตองดูสุขลักษณะของ
ผ ูข าย ไมวาจะเปนเร่ืองของเล็บมือ การแตงกาย รวมถึง
ภาชนะที่ใชใสและตักไอศกรีมตองสะอาด

อยางไรก็ตามในปจจุบันยังพบวามีการนําพลาสติก
มาปมเปนรูปตาง ๆ  แลวบรรจนุ้าํหวานสีสันสวยสดแลวปดจกุ
หรือใชความรอนรีดพลาสตกิทีจ่กุใหติดกัน แลวนําไปแชเย็น

(อานตอหนา 8)
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วัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อในการรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวดานการ
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นิรัตน  เตียสุวรรณ

รอน..รอน..รอนจริง ๆ  สงกรานตปนี้ไมทราบพอ
จะดับรอนไดหรือไม ยังไงก็ใชน้ําสะอาดเลนกันนะครับ
เวลาเขาหู เขาตา จะไดลดความเสี่ยงจากตาอักเสบ หูอักเสบ

ปนี้สงกรานตไทยตรงกับปฉลู   วันท่ี  14 เมษายน
เปนวันมหาสงกรานต   นางสงกรานตมีช่ือวา โคราคะเทวี
ทรงพาหุรัด ทัดดอกปบ อาภรณแกวมุกดาหาร ภักษาหาร
น้ํามัน พระหัตถขวาถือพระขรรค พระหัตถซายถือไมเทา
เสด็จไสยาสนหลับเนตรมาเหนือหลังพยัคฆหรือเสือ
เปนพาหนะ เขาวาปนี้ขาวของจะแพง ยังไงก็ลดความฟ ุงเฟอ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชวยเหลือกันไว ก็คงจะผานพน
วกิฤติกันไปได

หนารอนเปนหนาท่ีเช้ือตาง ๆ  เจริญเติบโตไดดี อาหาร
ท่ีเราปรุงเสรจ็ หรือซือ้มาแลวไมกนิทันที ก็ใหใสต ูเย็นไวกอน
เวลาจะกนิก็เอามาอ ุนอีกครั้ง  สมตํา เปนอาหารท่ีเรากินกนัได
ทุกหนา เปนอาหารท่ีมีโอกาสปนเปอนเช้ือโรคไดจากทุกทาง
ท้ังจากวัตถุดิบเอง อุปกรณ มือแมคา จนถึงสิ่งแวดลอม ข้ึนอย ู
วาจะไปต้ังราน หรอืเข็นรถไปอย ูตรงไหน ถาซือ้ใสถงุมา ผมจะ
ใชวิธีใสเขาชองฟรีสซะเลย ถาจะมีเช้ือปนเปอนมา ก็ใหมันมี
อย ูแคนั้น ไมเจริญแบงตัว เวลาจะกิน คอยเอามาใสจาน อรอย
ไปอกีแบบ ลองดูครบั

อาหารยอดฮิตในหนารอน คงไมพน น้ําด่ืม น้ําแข็ง
ไอศกรมี ท่ีเราจะกนิกนัมาก  ผ ูผลติคงตองพถิพีถินัเปนพเิศษ
ในการฆาเช้ือ เอาใจใสเรือ่งของความสะอาด ในสวนผ ูซือ้เอง
นอกจากการอานฉลากท่ีตองทําเปนนสิยัแลว กต็องดูในเรือ่ง
ความเรียบรอยของภาชนะบรรจุ  และการเก็บรักษา
ท่ีเหมาะสมดวย ถาน้ําแข็งไปเก็บอย ูในกระสอบป ุยหรือ
เก็บในถังน้ําแข็งก็จริง แตมีผัก มีเนื้อ แชอย ูดวย อยางนี้
ก็ไมไหว  โชคดีอยาง ท่ีน้ําแข็ง น้ําด่ืม ไมคอยมีสารอาหาร
ใหเช้ือจุลินทรียเทาไร ไมเหมือนกับไอศกรีม โดยเฉพาะ
ไอศกรีมนม แตก็ยังโชคดี ท่ีไอศกรีมเปนอาหารท่ีตอง
แชแข็ง ซึ่งเปนอุณหภูมิท่ียากแกการท่ีเช้ือจะเจริญเติบโต
ถึงกระนั้น ก็ไมควรไวใจ เพราะหากไอศกรีมเกิดละลาย
เช้ือก็มีโอกาสเจริญเติบโต แบงตัวได และถาเผื่อเอาไป
แชแข็งใหม  ก็ เท ากับเรากินไอศกรีมท่ีมี เ ช้ือมากข้ึน
เสี่ ยงทองเสียไดงาย ๆ ดังนั้น ควรตองสังเกตลักษณะ
ของอาหารนัน้ดวย วาผานการละลายมากอนหรือเปลา เชน
ยุบตัวลง ไมคงรูปราง

นับวันอากาศจะรอนมากข้ึน อาจเนื่องจากสาเหตุ
โลกรอน น้ําแข็งท่ีข้ัวโลกละลาย แกสมีเทนท่ีถูกกักอย ูใน
น้ําแข็งอายุหลายลานป  เม่ือน้ําแข็งนั้นละลาย ก็จะถูก
ปลอยออกส ูบ รรยากาศ ทําใหเกิดสภาพเรือนกระจก
ความรอนท่ีควรสะทอนออกไปนอกโลก กเ็ลยถกูกักเอาไว
ทําใหโลกรอนมากข้ึนเรื่อย ๆ  หากตองเลนสงกรานต
ในสภาพอากาศท่ีรอน อยาลืมด่ืมน้ําสะอาดบอย ๆ  นะครับ
เด๋ียวเปยกแตตัว แตรางกายขาดน้ําเปนอันตราย  ขอใหมี
ความสขุวนัสงกรานตครบั
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอให
ขอมูลการตรวจสอบและการเลอืกซือ้นมพรอมด่ืมแกประชาชน
ผ ูบริโภค โดยหากเปนนมพาสเจอรไรสควรตรวจสอบวา
นมพรอมด่ืมท่ีนํามาสงท่ีโรงเรยีน หรอืท่ีรานคามีการเกบ็รกัษา
อย ูในสภาพท่ีเหมาะสมหรือไม เชน เก็บในต ูเยน็หรอืในถงัแช
ท่ีมีน้ําแข็งสะอาดบรรจุอยางเพียงพอ โดยอุณหภูมิของต ูเย็น
และถังแชไมควรเกิน 8 องศาเซลเซียส  ควรเก็บนมไว
ในต ูเ ย็นตลอดเวลาและไมควรเปด/ปดต ูเ ย็นบอยครั้ ง
ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุวามีรั่วซึมหรือมีการบวม
หรือไม  ควรด่ืมนมใหหมดในครั้ งเดียว ไมควรเก็บไว
และนํามาบริโภคภายหลัง  กรณีเปนนมยูเอชที ควรเก็บไว
ในท่ีรมไมใหโดนแสงแดด ไมควรวางลงบนพื้น ควรเก็บ
บนช้ันวางของหรือในต ูภายในหองท่ีสามารถปองกนัหนแูละ
แมลงมากดัแทะได  รวมท้ังเขียนหมายเลขกาํกบัลําดับกอนหลงั
ของนมท่ีรับเขามาเก็บ ไมควรวางกลองนมยูเอชทีซอนกัน

หลายๆ ช้ัน  เพราะอาจทําใหกลองดานลางหักพับ อาจเกิด
การฉีกขาดและเช้ือจุลินทรียอาจปนเปอนเขาไปทําใหเกิด
ความเสียหายได  และหากพบหีบหอบรรจุนมยูเอชทีมีรอยปริ
หรือเปยกช้ืน ใหแยกนมกลองนั้นออกทันทีแลวนํานมท่ีเสีย
สงคืนใหผ ูผลติเพื่อขอชดเชยสวนท่ีเสียนัน้ทันที  อีกท้ังไมควร
แชนมยเูอชทีในกระติกน้าํแข็งหรอืน้าํรอน เพราะกลองกระดาษ
จะออนตัวและชํารดุ  ทําใหจลุนิทรยีสามารถปนเปอนเขาไปได
ท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนนมพาสเจอรไรส  หรอืนมยเูอชที  ผ ูบรโิภค
ตองตรวจสอบฉลาก เลขทะเบียนตํารับอาหาร  วันหมดอายุ

ในป 2548 คนไทยมีคาใชจายดานยา 186,331 ลานบาท
หรอื 42.8% ของรายจายดานสขุภาพท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศ
ท่ีพฒันาแลวมีสดัสวนรอยละ 10-20 เทานัน้ ท่ีนาเปนหวงในยคุ
วิกฤติเศรษฐกิจของโลกคือคายาของระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลขาราชการ  ในชวง 2-3 ปท่ีผานมามีอัตราการเพิ่ม
รอยละ 15-20 ลาสุดป 2551 มีมูลคาเกือบ 55,000 ลานบาท
เพิม่ข้ึนจากป 2550 ถึง 8,423 ลานบาท นายวทิยา แกวภารดัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแหงชาติดานยา จงึออกประกาศคณะกรรมการ
แหงชาติดานยา เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2551 โดย
ม ุงเนนให 1. สรางเสริมระบบการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ค ุมคา ตามปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง โดยสงเสริมการใชยาเปน
ข้ันตอนตามบัญชียอย ก ข ค ง จ ตามลําดับ มีการใชหลัก
เศรษฐศาสตรสาธารณสขุพจิารณาความค ุมคา โดยเฉพาะยาท่ีมี
ราคาแพง  2. ผ ูปวยท่ีจาํเปนตองใชยาสามารถเขาถงึยาจาํเปนไดจรงิ
โดยเฉพาะยาราคาแพง เชน ยารกัษาโรคมะเรง็ 3. มีกลไกกลาง
กาํกบัการใชยาใหถกูตองตามหลกัวชิาการ เพือ่ใหเกดิความค ุมคา

ในการเบิกจาย และเปนแนวทาง
บริหารจัดการระบบการใชยา
ท่ีมีคาใชจายสูง คือ รายการยา
ในบัญชี จ ขอยอย 2 และ
เช่ือม่ันไดวาการใชยาตามบัญชี
ยาหลักแหงชา ติปลอดภัย
มีประสทิธภิาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ทําใหการใชยาส ูภาวะสมดุล
ไมฟ ุมเฟอยอยางท่ีเปนอย ู

เม่ือเร็ว ๆ นี้ อย. ไดจัดประชุมสัมมนา ใหแก ผ ูบริหาร
ผ ูอํานวยการ แพทย เภสชักรจากโรงพยาบาลของรัฐ ท้ังในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ  ใหตระหนักถึง
การเลือกใชยาอยางสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแหงชาติ
ตลอดจนมีความร ู ความเขาใจท่ีถูกตองในปรัชญา แนวคิด
วธิกีารคัดเลอืกยา และแนวทางปฏิบัติท่ีเกีย่วของกับยา

(อานตอหนา 8)
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ภก.ศุภกาญจน  โภคัย
 กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค

 5

วัตถุประสงคขอที่  3 ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมที่ เ กี่ ยวกับการบริ โภคอย า งปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม พบวา รอยละ 100 ของนักเรียน อย.นอย
มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัย
ตอส่ิงแวดลอม โดยที่กล ุมนักเรียน อย.นอย ในโรงเรียน
ทุกแหงมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม อย.นอย
ที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียนอยางนอยที่สุด 1 กิจกรรม และมากที่สุด
5  กิจกรรม

วัตถุประสงคขอที่ 4 ผลการประเมินการใชค ูมือ
บูรณาการความร ูดานผลิตภัณฑสุขภาพ พบวามีการ
นํารองการใชค ูมอืบูรณาการความร ูดานผลิตภณัฑสุขภาพ
ส ูการเรียนการสอนในโรงเรียน 20 แหง จาก 4 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ โดยแยกเปนโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน
4 แหง  และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 16 แหง
สรุปผลการประเมินไดวาผานเกณฑการประเมิน

วัตถุประสงคขอที่ 5 แนวทางการใชโรงเรียน
อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี พบวา แนวทางการใช
โรงเรียน อย.นอย เปนฐาน ประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลักที่เกี่ยวของสัมพันธกันในเชิงระบบ ดังนี้

องคประกอบที่ 1 การกําหนดวิสัยทัศนโรงเรียน
อย.นอย ใหเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ทําหนาที ่อย.นอย
หรืออาสาสมัครค ุม ครองผ ูบ ริโภค โดยที่โรงเรียนมี
ศักยภาพในการเปนหนวยงานแกนนําของการพัฒนาและ
สงเสริมพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑสุขภาพทีถู่กตอง
ของนักเรียนและคนในชุมชน

องคประกอบที ่2 การกําหนดยุทธศาสตรการพฒันา
ในการดําเนินงาน อย.นอย ใหประสบความสําเร็จจะตอง
ขับเคล่ือนดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคญั 4 ดาน ไดแก
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนา การใชเครือขายความรวมมือรวมพลัง
และการกําหนดนโยบายโรงเรียน

องคประกอบที่ 3 การบริหารการพัฒนา เปนการ
นํายุทธศาสตรไปส ูการปฏิบัติ โดยใชการบริหารการ
พัฒนายุทธศาสตรอยางเปนระบบตามกระบวนการ
คุณภาพ  PDCA ไดแก (1) มีการวางแผนการดําเนิน
กิจกรรม อย.นอย ทั้งแผนระยะส้ันและระยะยาว หรือ
แผนปฏิบัติการประจําเดือน/ภาคเรียน/ป โดยในแผน
จะตองประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถดงึ
ทกุฝายใหเขามามีสวนรวมได (2) การนําแผนส ูการปฏิบตัิ
(3) มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และ
(4) มีการแกไขปรับปรุงกิจกรรม หรืองานที่ตรวจสอบ
แลววาควรมีการแกไขปรับปรุง

องคประกอบที ่4 การกํากบั ติดตาม และประเมนิผล
อยางตอเนื่อง เปนกลไกการพัฒนา  คุณภาพของการ
ดําเนินกิจกรรม อย.นอย โดยมีการประเมินผลลัพธ
หลังจากการจัดโครงการ/กิจกรรมเปนระยะ เพื่อใหได
สารสนเทศที่ เปนประโยชนในการปรับปรุง  พัฒนา
โครงการ/กิจกรรม หรือตัดสินใจที่จะดําเนินการอยางไร
ในปตอ ๆ ไป

ในทายนี้   การประกวด อย.นอย ป 2552 ยังมี
การประกวดเหมือนเชนเคย สวนรูปแบบและวิธีการ
ประกวด สามารถติดตามไดในฉบับตอไปครับ
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อาหารจะปลอดภัยไดขึ้นอย ูกับปจจัยหลายประการ อาทิ
การเลือกซ้ือวัตถุดิบที่ใชปรุงอาหาร วิธีการปรุงอาหารและแมวา
จะมกีารระมดัระวังในการเลือกซ้ืออาหารแลว แตหากผ ูทีก่ินอาหาร
ซ่ึงเปนผ ูห ยิบจับอาหารเปนคนสุดทายละเลยไมเอาใจใสให
ความสําคญัตอการปฏิบตัตินเพือ่ใหอาหารสะอาดโดยการมสุีขนิสัย
การกินที่ดีแลว ก็จะทําใหส่ิงที่ระมัดระวังเพื่อใหอาหารปลอดภัย
มาตั้งแตตนนั้นเสียเปลาไดซ่ึงสุขนิสัยการบริโภคที่ดี สามารถ
กระทําได โดยการสรางนิสัยตนเองใหกินแตอาหารสุกที่ผาน
การฆาเช้ือดวยความรอน เนือ่งจากจะปลอดภยักวาการกนิอาหารดบิ
ลางมือกอนกินอาหาร หลังออกจากหองน้ําก็ควรตองลางมือ
ใชชอนกลางสําหรับตกัอาหารเพือ่ปองกนัการแพรกระจายของโรค
ที่อาจติดตอกันได ไมหยิบจับภาชนะบริเวณที่สัมผัสกับอาหาร
ระมัดระวังไมไอหรือจามลงอาหาร เพราะเช้ือโรคจะลงส ูอาหาร
และภาชนะได และหากที่บานมีผ ูปวยที่เปนโรคติดตอ ก็ควรใช
ภาชนะแยกตางหาก โปรดจําไววาสุขนิสัยการกินที่ดีมีสวนสําคัญ
ในการทําใหไดรับอาหารที่ปลอดภัย
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ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ
สํานักงานโครงการพัฒนารานยา  กองควบคุมยา

 7

เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2552  สํานักงานโครงการพัฒนารานยาไดรับเกียรติ
จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ใหบรรยายในหัวขอ “การบริหาร
ความเส่ียงในรานยา” โดย ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ เปนผ ูบรรยาย  ทั้งนี้มี
ประเด็นที่นาสนใจ โดยเฉพาะกระแสขาวลือในแวดวงรานยาขณะนี้วา
 “ตอไปนี ้รานยาจะไมสามารถนบัเมด็ แบงบรรจุไดอีก”  วาจริงหรือไม อยางไร?

พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
พ.ศ.2551 หรือทีเ่รียกยอ ๆ วา PL Law (Product Liability Law) มผีลบงัคับใช
แลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมา กําลังสรางความตื่นตระหนกใน
ทุกภาคสวนที่เกีย่วของกับยา ไมวาจะเปนบริษัทผ ูผลิตยา  บริษัททีรั่บผิดชอบ
ดานจัดเก็บและขนสงยา (Distributor)  หรือแมกระทั่งรานยาเอง

เหตุที่รานยาเขาไปเกี่ยวของดวย  เพราะการแบงบรรจุยาอาจเขาขาย
เปนการผลิต  และถูกฟองรองได  หากผ ูใชยาเกิดความเสียหายขึ้น
ซ่ึง  “ความเสียหาย” นี้ มีความหมายกวาง ครอบคลุมไปถึงความเสียหาย
ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือ
ทรัพยสิน

ถามวา หาก “การแบงบรรจยุา” เขาตาม พ.ร.บ.นีแ้ลว ผลจะเปนเชนไร? ....
ผลก็คือ หากเกิดผ ูที่ไดรับความเสียหายจากยาที่เราแบงบรรจุออกไป

และนําเร่ืองนี้ขึ้นส ูศ าล  รานยาจะถูกสันนิษฐานไวกอนวาเปนผ ูผิ ด
(Strict Liability)  จนกวาจะสามารถหาหลักฐานมาพิสูจนหักลางได รานยา
จงึจะรอดพนจากความผิดนัน้  ซํ้ารายกวานั้น พ.ร.บ.วธิีพจิารณาคดผี ูบริโภค
พ.ศ.2551 ยังใหผ ูบริโภคที่ไดรับความเสียหายสามารถฟองรองได ดวยวาจา
โดยมีเจาพนักงานคดีคอยอํานวยความสะดวกเขียนคํารองให  และยังไดรับ
การงดเวนคาธรรมเนยีมอีก

ตัวอยางคดีที่เกิดขึ้น  กรณีคดีของ ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง ที่ย่ืนฟอง
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และสายการบินนกแอรเปนคดี
ผ ูบ ริโภค   และศาลตัดสินใหไดรับคาชดเชยตอความตื่นตกใจที่ไมมีการ
ตรวจอาวุธกอนขึ้นโดยสารเคร่ืองบินเปนเงินจํานวน  50,000 บาท โดย
ดร.เจิมศักดิ์ ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลเลย และใชเวลาพิจารณาคดีเพียง
4 เดือนเทานั้น

....เพียงความตื่นตระหนกเทานั้นยังไดคาชดเชยถึง 50,000 บาท!....

....ถึงเวลาที่รานยา ควรกลับมามองตัวเองแลวหรือยัง วาหากเกิดคดีขึ้น
เราจะเอาหลักฐานอะไรเขาตอส ู เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของเรา...
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ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

เปนอันดับแรกกอนตัดสินใจซื้อนมพรอมด่ืมมาบริโภค  ท้ังนี้
จะชวยปองกันปญหาของการไดรับนมเนาเสียหรือนมหมดอายุ
อยางไรก็ตาม การเสียของนมพรอมด่ืมอาจเกิดไดหลายกรณี
เนื่องจากความบกพรองของกระบวนการผลติ  อาจใชความรอนสงู
ไมเพียงพอ หรือใชเวลาฆาเช้ือนอยเกินไป การบรรจุไมถูก
สุขลักษณะทําใหมีการปนเปอน หรือใชภาชนะบรรจุไมสะอาด
เกบ็รกัษาผลิตภณัฑในอณุหภมิูไมเหมาะสม  เกดิจากนมหมดอายุ
หรือภาชนะบรรจุมีการรั่วหรือซึมทําใหจุลินทรียจากภายนอก
เขาไปได  รวมท้ังการขนสงและการเก็บรกัษาท่ีไมถูกตอง  ดังนั้น
ผ ูบ ริโภคควรใหความใสใจอานฉลากทุกครั้งกอนซื้อ และ
ตรวจสอบสภาพของนมอยางละเอียด  อย. มีมาตรการกํากับดูแล
และเฝาระวงัการผลตินมพรอมด่ืมอยางเขมงวด  ขอใหประชาชน
ชาวไทยวางใจในการกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารทุกชนิด
โดยเฉพาะนมพรอมด่ืมในทองตลาด ท่ี อย. คํานงึถงึความปลอดภยั
ของผ ูบริโภคเปนหลัก  มีการตรวจสอบผลิตภัณฑหลังออกส ู
ทองตลาดอยางตอเนือ่งและใกลชิดอกีดวย

จนน้ําหวานกลายเปนน้ําแข็งสงออกขาย ซ่ึงเปนทีด่ึงดดูใจ
ใหเด็ก ๆ สนใจเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑพวกนี้ทําขึ้นมาโดย
ไมไดผานการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เปนการลักลอบผลิตจึงไมมีการแสดงฉลาก
ใด ๆ  การผลิตกท็ํากนัอยางงาย ๆ  ไมไดคํานงึถึงสุขลักษณะ
ที่ดี ผ ูปกครองจึงควรสนใจและใหความสําคัญในการ
เลือกซ้ือไอศกรีมใหบุตรหลานของตน โดยอยาลืมสังเกต
ฉลากเพื่อใหมั่นใจไดวาไอศกรีมดังกลาวผานการอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว ภาชนะ
บรรจุก็ตองสะอาด  และซ้ือจากสถานที่จําหนายที่
ถูกสุขอนามัยทุกคร้ัง เพื่อความอรอยและความมั่นใจ
ในความปลอดภัย

(ตอจากหนา 1) (ตอจากหนา 3)
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