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03 Hot Issue
อย.คุมเข้ม ซูโดอีเฟดรีน สกัดกั้นส�รตั้งต้นย�เสพติด

	 ดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนท่ีอบอวลไปด้วยความสุข การแสดงถึง 

 ความรักและห่วงใย ถ้าไม่เอ่ยถึงความรักซะเลย เดี๋ยวจะหาว่า                  

บก. ไม่มีหัวใจ เพราะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือ Valentine’s Day หรือ 

“วนัแห่งความรกั” ถงึแม้จะเป็นวฒันธรรมของชาตติะวนัตก แต่ชาวเรา   

ชาวท่านกเ็ฮไหนเฮกนัรบัได้ทกุเทศกาลอยูแ่ล้ว  เราได้บอกรักใครหรือยัง? 

รักในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะรักในวัยหนุ่ม-สาว (ริรักในวัยเรียน ชิงสุกก่อนห่าม)  

แต่เป็นรักที่บริสุทธิ์สดใสของ พ่อแม่ ญาติสนิท มิตรสหาย คุณครู บิ๊กบอส 

หวัหน้า หรอืผูม้อีปุการคณุทัง้หลาย ทีเ่ราอาจจะหลงลมืไป และไม่เคยเอ่ย

ค�าว่ารักเลย คิดว่าดูที่การกระท�าอย่างเดียวก็คงเพียงพอ แต่บางคนอาจ

ไม่คดิเช่นนัน้ ยงัคงอยากได้ยนิค�าว่า	“รกั”  ออกมาจากปากบ้าง ถือโอกาสน้ี	

บอกรักเลยก็ดีค่ะ 

  ส�าหรับกอง บก. รักทุกคนค่ะ โดยเฉพาะสมาชิก อย.Report     

ที่ติดตามอ่านวารสารของเราทุกฉบับด้วยดีเสมอมา แนะน�าติชม เพื่อให้

เราพัฒนาปรับปรุงน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนั่นถือเป็นก�าลังใจ 

ที่ดี รักน้อย ๆ แต่รักนาน ๆ นะคะ

	 	 ท้ายนี้...อยากให้ทุกคนรักกัน ปรองดอง ไม่แบ่งสี อภัยให้กัน 

จิตใจของเราก็จะผ่องใส ไม่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น ไม่ว่าเดือนไหน

ก็เป็นเดือนแห่งความรักและมีความสุขตลอดไป....

                                                                              
         กองบรรณาธิการ

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่างๆ 

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหว รวมทั้งผลงาน

เด่นเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์และ

การด�าเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

นางยุพา เตียงธวัช

กองบรรณาธิการ

นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ�ารุง    นางสาวทิพากร มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์  โภคัย           นางศิริกุล อ�าพนธ์

นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์           นายบุญทิพย์  คงทอง 

นางสุวนีย์  สุขแสนนาน          นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว

นายวัชรินทร์  เครือเนียม นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์ 

นางสาวพัชราวดี  ศรีบุญเรือง   นางสาวปภานิจ ภัทรภานนท์

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์      นางสาวกรกมล พิพัฒน์ภูมิ

นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข    นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์       

นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7114, 0 2590 7117  โทรสาร : 0 2591 8474

              e-mail address : fdanews@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�
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ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่

ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่าง

จริงจัง รัฐบาลภายใต้การน�าของ 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก

รฐัมนตร ี ได้ให้ความส�าคญั โดยประกาศ 

ให้เป็นวาระแห่งชาติ	“ปฏิบัติการพลัง

แผ่นดิน	เอาชนะยาเสพติด” ด้วยการ

รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดิน

ในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยยึดหลัก  

ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ�าบัด

รักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  

ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

ไม่ให ้เข ้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด     

มีการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู ้ค้า   

ผู ้มีอิทธิพล และผู ้ประพฤติมิชอบ   

โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด    

รวมไปถึงควบคุม สกัดกั้นยาเสพติด 

สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิต  

ยาเสพตดิทีล่กัลอบเข้าสูป่ระเทศ ในส่วน 

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.)  ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญในการ

ควบคุม ก�ากับ ดูแลยาแก้หวัดสูตร

ผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีน 

โดยพบมีการลักลอบจ�าหน่ายน�าไปใช้

เป็นสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด 

จากป ัญหาดังกล ่าว ท่ีนับวันจะทวี 

ความรุนแรงยิ่งขึ้น อย. จึงเพิ่มระดับ

การควบคุม โดยบังคับใช ้ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุม

พิเศษ ฉบับที่ 40 ลงวันที่ 16 กันยายน 

2554 ก�าหนดให้ยาสูตรผสมที่มีซูโด-		

อีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบในรูปแบบ

ยาเม็ด	 แคปซูล	 และยาน�้า	 ยกเว้น

สูตรผสมที่มีพาราเซตามอล	 เป็น	

อย.คุมเข้ม  ซูโดอีเฟดรีน    
สกัดกั้นสารตั้งต้นยาเสพติด

m อ่านต่อหน้า 14

 กำ�หนดให้ย�สูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบในรูปแบบย�เม็ด แคปซูล และย�นำ้� 
ยกเว้นสูตรผสมที่มีพ�ร�เซต�มอล เป็นส่วนประกอบ เป็นย�ควบคุมพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
19 ธันว�คม 2554 เป็นต้นไป
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บริษัท	 บางกอกแล็ป	 แอนด์	
คอสเมตคิ	 จ�ากดั ผูผ้ลติยาแผนปัจจบุนั  
ยาแผนโบราณ  เวชส� าอาง   และ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ที่มีการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และกระบวนการผลิตที่ดี  ตั้งแต่
การคัดสรรวตัถดุบิ การควบคมุคณุภาพ 
ระหว่างกระบวนการผลิต ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป รวมท้ังได้ด�าเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมมากมาย อาทิ 
บรจิาคเงนิและเวชภัณฑ์ช่วยเหลอืชมุชน  
โรงเรียน องค์กรการกุศล ผู ้ประสบ 
ภยัพบัิตทิางธรรมชาต ิรวมถงึการจ้างงาน 
คนพิการ

บริษัท	 ไบโอแลป	 จ�ากัด      
ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน อาทิ BELCID 
SUSPENSION, BIOCLAM TABLET, 
CALVIN GOLD ฯ ท่ีมีการควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน โดยน�าเอาเทคโนโลยี 
ก า รผ ลิตที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพร ้ อม 
การติ ดตั้ ง เ ครื่ อ งมื อและอุปกรณ ์      
อันทันสมัย โดยค�านึงถึงคุณภาพที่ดี
และความปลอดภัยของผูบ้รโิภคเป็นหลกั 
อีกท้ังได้ด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์

สังคม อาทิ   โครงการ I  wil l  do  
ท�าดีให้พ่อดู...บริจาคโลหิต โครงการ
ปันความห่วงใยให้สิ่งแวดล้อม... . .   
ตอนปลูกป่าชายเลน และโครงการ 
เปิดท้ายขายของ Reuse เพื่อการกุศล 

บรษิทั	ฟาร์ม่า	อนิโนวา	จ�ากัด  
ผู้ผลิตน�้าเกลือ KCl for injection, 
0.9% Sodium chloride NSS, SWI, 
Zalbunebule, Iprateral ที่มีการ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม
สร ้ า งสรรค ์ สั ง คมมากมาย  อาท ิ 
บริจาคยาให้กับหน่วยเตรียมยาเด็ก   
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

บริษัท	สีลมการแพทย์	จ�ากัด	
ผู ้ ผ ลิ ต ย า แผนป ั จ จุ บั น ซิ ม เ ม็ ก ซ ์ 
(Zimmex), ออพซิล-เอ (Opsil- A), 
แนทเทียร ์ (Natear) ฯลฯ ที่มีการ
ควบคมุคณุภาพมาตรฐานตามหลกั GMP 
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และระบบ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ       

ห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และยังได้
ด� า เนินกิ จกรรมสร ้ า งสรรค ์สั งคม
มากมาย อาทิ  ร ่ วมก ่ อตั้ งมู ลนิ ธิ
ดวงตะวัน เพื่อสนับสนุนการวิจัยโรค  
ที่ ไม ่ทราบสมมติฐาน และบริจาค 
เวชภัณฑ์ 

บริ ษั ท 	 อ า ร ์ เ อ็ กซ ์ 	 แมนู				
แ ฟ ค เจ อ ร่ิ ง 	 จ� า กั ด 	 ผู ้ ผ ลิ ต ย า
แผนปัจจุบัน Air-x, Metformin RX, 
Rexodrin, Amoxy RX, AMK table 
ฯลฯ ที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ตามหลัก GMP และ ISO 9001 ISO 
14001 และ ISO 17025 อีกทั้งยังได้
ด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์สงัคมมากมาย 
อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน-  
นักศึกษา มอบทุนให้มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก 
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น�้าท่วมในภาคใต้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
ในญี่ปุ่น 
 ในฉบับหน ้า  “มีดีมาโชว ์”    
จะพาไปพบโฉมหน้าสถานประกอบการ
ด้านเครื่องมือแพทย์ 4 รายที่ได ้รับ
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 
จะเป็นใครบ้างต้องรอติดตามนะคะ...

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 
ตอน สถานประกอบการด้านยาแผนปัจจุบัน

ในฉบับที่ แล ้ว  (ม .ค.  55)  มีดีม�โชว ์นำ � เสนอสถ�นประกอบก�รด ้�นย�ที่ ได ้ รับร�งวัล                                       
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 ซึ่งทั้ง 4 ร�ยนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสถ�นประกอบก�รผลิตย�แผนโบร�ณ ในฉบับนี้
จึงขอพ�คุณผู้อ่�นไปรู้จักกับสถ�นประกอบก�รผลิตย�แผนปัจจุบัน 5 ร�ย ที่ได้รับร�งวัลคุณภ�พกันบ้�ง     
เริ่มจ�ก...
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ไม่พลาดเรื่องเด็ดกับ 

กลุ่มเผยแพร่ความรู้

เ รื่องเด็ดเรื่องดีมาแล้วจ้า.....มาให้ชม ให้อ่านกันอีกแล้ว กับ 

 เรือ่งด ีเรือ่งเดด็ เป่ียมสาระทีค่ดัสรรมาแล้วเพือ่ทกุท่านโดยเฉพาะ 

เพราะอีกไม่นานนี้ทาง อย. ก�าลังจะมีสื่อใหม่ ๆ มาให้แฟนคลับ     

ได้ติดตามและร่วมสนุกกันค่ะ ท้ังรายการ สารคดีวิทยุ สารคดี

โทรทัศน์ และคอลัมน์ประจ�าหนังสือพิมพ์ 

  

  กลับมาคราวนี้ อย. ได้รวมตัว “เดอะแก๊งจิตอาสา” ที่จะ

ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในการให้ความรู้

และแนะน�า เพื่อป้องกันผู้บริโภคให้รอดพ้นอันตรายจากการ 

เลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ....อยาก

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเดอะแก๊งปฏิบัติภารกิจ

ช่วยเหลือผู้บริโภค พบกับเราได้ใน “อย. จิตอาสา       

น�าขบวนฮา รักษาสุขภาพ” ทางหนังสือพิมพ์

ข่าวสด หน้าบันเทิง ทุกวันพุธ เริ่มเมษายน 

2555 นี้นะคะ

  นอกจากจะร่วมปฏิบัติภารกิจกับ 

เดอะแก๊งแล้ว อย่าลืมมาร่วมสนุกตอบค�าถาม

ลุ้นรางวัลกระเป๋าผ้าสุดเก๋ตอนละ 10 รางวัล 

และรางวัลใหญ่ Ipad 2 ได้ทางไปรษณียบัตร 

หรอืทาง www.facebook.com/oryorjitarsa 

กันนะคะ ส�าหรับแฟนคลับเว็บไซต์ oryor.

com คนไหนที่พลาดชมเรื่องเด็ด สาระดี ๆ 

เหล่านี้   สามารถติดตามซ�้าอีกครั้งได้ใน    

อย. Print Media ทาง www.oryor.com 

แล้วมาเป็นแก๊งเดียวกับเรานะคะ
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     โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

                เครื่องหมาย อย.
                      กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บนฉลากอาหาร 3 กลุ่ม ได้แก่

m อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น 

เครื่องด่ืม และอาหารบรรจุในภาชนะ 

ที่ป ิดสนิท นมพร ้อมดื่ม(ผลิตจาก 

นมโค) ไอศกรีมดัดแปลงส�าหรับทารก 

เป็นต้น

m อาหารที่ก�าหนดคุณภาพ

หรือมาตรฐาน เช่น น�้าบริโภคใน

ภาชนะบรรจุปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร น�้าแข็ง น�้ามันพืช อาหารก่ึง

ส�าเร็จรูป เป็นต้น

m อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น 

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หมากฝรั่ง 

ลูกอม อาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภค

ทันที อาหารพร้อมปรุง เป็นต้น

‘เครื่องหมาย	อย.’	คือ….

 สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภค

ได้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น    

ได ้ผ ่านการพิจารณาด ้านคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

ตามเกณฑ์การผลติ/น�าเข้า ทีส่�านกังาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ก�าหนด ดังนั้น	 ‘เครื่องหมาย	 อย.’	

จึง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่ ให 	้	

ผู ้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้

ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นแล้ว แต่

ไม่ได้หมายความรวมถึงการได้รับ

อนุญาตโฆษณา ฉะนั้นการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงควรเชื่อสรรพคุณ

ท่ีแสดงบนฉลากเท่านั้น ไม่ควรเชื่อ

ข้อมูลจากการโฆษณาท่ีมีลักษณะจูงใจ 

หรือกล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่าที่ระบุ

ไว้บนฉลาก

ในปัจจุบัน ‘เครื่องหม�ย อย.’ ส่งผลต่อก�รตัดสินใจ   

ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภ�พของผู้บริโภคเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�ก   

ผู ้บริโภคเข้�ใจว่� ‘เครื่องหม�ย อย.’ บนฉล�กผลิตภัณฑ์ 

เปรียบเสมือนเครื่องหม�ยรับรองผลิตภัณฑ์จ�ก อย. และ 

มักคิดว่�ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีสรรพคุณดังคำ�โฆษณ� จึง

ทำ�ให้ผู้บริโภคหล�ยร�ยต้องตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

ผิดกฎหม�ยจนได้รับอันตร�ย ดังนั้น จึงสำ�คัญอย่�งยิ่งที่

ผู ้บริโภคควรม�ทำ�คว�มรู้จักกับ ‘เครื่องหม�ย อย.’

ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างต้องมี…											

	‘เครื่องหมาย	อย.’ 

 ตามกฎหมายก�าหนดให้ผู้ผลิต

หรือผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ต้อง

มาขอข้ึนทะเบียน หรือขอจดแจ ้ง

ผลิตภัณฑ์ก ่อนออกจ�าหน่าย เพื่อ

คุ ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

ในเบื้องต้น เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะ

น�าออกจ�าหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม การ

ขออนุญาตในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมี

ความแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 ผลิตภัณฑ์อาหาร : จะเรียก

เครื่องหมาย อย. ที่แสดงในฉลาก

ผลิตภัณฑ์อาหารว่า เลขสารบบอาหาร 

ซึ่งจะมีตัวเลข 13 หลัก อยู่ในกรอบ

เครื่องหมาย อย. โดยก�าหนดให้แสดง
10-1-00244-1-0002

10-1-00244-1-0002

 ตัวอย่างเลขสารบบอาหาร
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มนี�า้เป็นตวัท�าละลาย และเทปลบค�าผิด 

บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร			

ให้ปลอดภัย…

ถึงแม้ว่า ‘เคร่ืองหมาย อย.’ 

จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ผู้บริโภค

มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้ผ่าน

การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์จาก อย. แล้ว แต่ในความ

เป็นจริง ผู ้บริโภคไม่ควรค�านึงถึงแค่ 

‘เคร่ืองหมาย อย.’ บนฉลากผลติภณัฑ์ 

สุขภาพเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์

สุขภาพบางกลุ่มกฎหมายไม่ได้ก�าหนด

ให้แสดงเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น   

ผูบ้รโิภคจงึควรพจิารณาข้อมลูส่วนอืน่ ๆ 

บนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ 

อาทิ การแสดงฉลากภาษาไทย ช่ือ   

ที่อยู ่ผู ้ผลิต/น�าเข้า แสดงวันเดือนปี   

ที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุของ

ผลติภณัฑ์ ค�าเตอืน รวมทัง้องค์ประกอบ 

อื่น ๆ เช่น ตัวผลิตภัณฑ์ ผู้จ�าหน่าย 

การขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  

ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะส่งผลต่อความปลอดภยั 

ในการบริโภคท้ังส้ิน ท้ังนี ้หากผูบ้รโิภค 

น� าข ้อมูล เหล ่ านี้ มาประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ก็จะช่วยให้ผู ้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์

สุขภาพทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน ปลอดภยั 

และสมประโยชน์

ส่วนกลุ ่มอาหารทั่วไป เช่น 

เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวสาร ผงเครื่องเทศ 

เครือ่งปรงุต่าง ๆ เช่น น�า้ตาล พรกิไทย 

ฯลฯ รวมทั้งอาหารที่ได้รับการยกเว้น 

เช่น เกลือบริโภค น�้านมถั่วเหลือง 

เป็นต้น ไม่ต ้องมีเครื่องหมาย อย.   

บนฉลาก 

ผลิตภัณฑ์ยา : ผลิตภัณฑ์ยา

ทุกชนิดฉลากจะไม่มีเครื่องหมาย อย. 

แต่จะต้องแสดงเลขทะเบียนต�ารับยา 

โดยลักษณะของเลขทะเบียนต�ารับยา 

จะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ แล้วตาม

ด้วย เลขทะเบียนต�ารับยา/ปี พ.ศ.  

เช่น ทะเบียนยาเลขท่ี 1A  9999/46 

เป็นต้น ทั้งน้ี ยาที่ผลิตโดยหน่วยงาน

กระทรวง ทบวง กรม ทีม่หีน้าทีป้่องกนั 

หรือบ�าบัดโรค จะได้รับการยกเว้น   

ไม่ต้องขึ้นทะเบียนต�ารับยา จึงไม่มี  

เลขทะเบียนต�ารับยาบนฉลาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง : 

ปัจจุบันกฎหมายใหม่ก�าหนดให้เครื่อง-

ส�าอางทกุชนิดเป็นเครือ่งส�าอางควบคมุ 

โดยฉลากไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย. 

แต่ต้องแสดง เลขที่ใบรับแจ้ง โดย

ก�าหนดให้เป็นเลข 10 หลัก ตัวอย่าง

เช่น 10-1-52xxxxx และห้ามน�าเลขที่

ใบรับแจ้งมาใช้ในกรอบเครื่องหมาย 

อย. (ดังตัวอย่างที่แสดงในผลิตภัณฑ์

อาหาร) 

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : 

การแสดงเครื่องหมาย อย. ในฉลาก

ผลิตภัณฑ ์ เครื่ อ งมื อแพทย ์  จะมี

ลักษณะเป็นตัวอักษร ผ.(ผลิต) หรือ   

น.(น�าเข้า) ตามด้วยเลขท่ีใบอนุญาต/  

ปี พ.ศ. อยูใ่นกรอบเครือ่งหมาย อย. โดย

ก�าหนดให้แสดงในผลิตภัณฑ์เครื่องมือ-

แพทย์ อาทิ ถุงมือส�าหรับการตรวจโรค 

ถุ งยางอนามัย  ถุงมือส� าห รับการ

ศัลยกรรม และเลนส์สัมผัส เป็นต้น   

ดังตัวอย่าง    

ส่วนผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์ 

ในกลุ่มเครื่ อ ง ใช ้ หรื อผลิ ตภัณฑ ์ที่

ใช ้ เพื่ อกายภาพบ�าบัด อุปกรณ์ที่

น� ามาใช ้ทางด ้ าน เสริมความงาม

ต่าง ๆ ตรวจวัดระดับหรือปริมาณ

แอลกอฮอล์ในร่างกาย เต้านมซิลิโคน 

ใช ้ฝ ังในร ่างกาย และเครื่องหรือ

อุปกรณ์ที่ใช ้ภายนอกเพื่อเสริมหรือ

กระชับเต ้านม ก�าหนดให้ไม ่ต ้องมี

เครื่องหมาย อย. แต่ต้องม ีเลขที่แจ้ง

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์บนฉลาก

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้

ในบ้านเรอืน : อย. ก�าหนดให้ผลติภณัฑ์ 

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนบางกลุ่ม

ต้องมีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก 

เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�าจัด / ไล่แมลง 

ผลิตภัณฑ์ก�าจัดหนู ผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาดพื้ นผิ วประ เภทกรด -ด ่ า ง 

ผลิตภัณฑ์ฆ ่าเชื้อที่ ใช ้ ในบ ้านเรือน 

ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนบางกลุ่ม

ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องแสดงเครือ่งหมาย 

อย. แต่ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง (เลขที่ 

รบัแจ้ง xxx/25xx) ได้แก่ ก้อนดับกล่ิน/ 

ลกูเหมน็ ผลิตภัณฑ์ลบหรือแก้ค�าผิดที่

ผ	xxxx/2555

น	xxxx/2555

หรือ

วอส.	xxx/2555

เลขที่ใบรับแจ้ง เลข	10	หลัก					

10-1-52xxxxx
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 ลั งจาก  อย .  ร ่ วมกับต� า รวจ  
 บก.ปคบ.ตรวจสอบและจับกุม
คลิ นิก เสริมความงามหลายแห ่ งที่    
กระท�าผิดกฎหมายในช ่วงป ี  2554        
ซ่ึงอาจท�าให้ผู ้ใช้บริการไม่ได้รับความ
ปลอดภยัจากการใช้ยา ดงันัน้ ใน ปี 2555 
นี้ อย. เตรียมแผนลุยตรวจคลินิกเสริม
ความงามทุกแห่งทั่วประเทศ มิให้มี  
การลักลอบน�ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ต�ารับยามาใช้ในการเสริมความงาม 
อย่างเช่น กลตูาโธโอน โบทอ็กซ์  คอลลาเจน  
วิตามินซี เป ็นต้น ส�าหรับแพทย์ท่ี
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร ่งครัด ขอให้ 
ตรวจสอบยาที่น�ามาใช้ว่าถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ หากผู้เป็นแพทย์กระท�า 
ผดิกฎหมาย จะถกูส่งชือ่ไปยงัแพทยสภา 
ให้ด�าเนินการเอาผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแพทย์ พร้อมกันนี้ จะส่ง
เรื่องไปยังส�านักสถานพยาบาลและ  
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เพื่อพิจารณาเพิกถอน        
ใบอนุญาตประกอบกิ จการสถาน

พยาบาลและใบอนุญาตด�าเนินการ
สถานพยาบาลต่อไป โดยช่วงเดือน
มกราคม 2555 อย. และต�ารวจ 
บก.ปคบ. ได้ปฏิบัติหน้าที่  ตรวจสอบ
จับกุมสถานท่ีผลิต/จ�าหน่ายยาเถ่ือน   
2 แห่ง ที่ย่านบางกรวยและพระราม 2 
โดยตรวจพบการผลิต/ขายยา โดยไม่ได้
ขึ้นทะเบียนต�ารับยา และยังทราบด้วย
ว่ายาต่าง ๆ  ที่ตรวจพบ เช่น ยารักษาสิว 
ยาขจัดรังแค ยาแก้เชื้อรา ยาฆ่าเชื้อ 
วิตามิน ฯลฯ ส่งไปขายให้กับคลินิก
เสริมความงามต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด โดยการตรวจจับทั้ง    
2 แห่ง ได้เชิญสื่อมวลชนไปท�าข่าว      
ณ สถานที่ตรวจจับด้วย นั่นก็คือ        
การเริ่มต้นมาตรการเข้มในการตัดตอน
มิให้มีการน�ายาผิดกฎหมายไปจ�าหน่าย 
ยั ง คลิ นิ ก เ ส ริ มคว าม ง าม ท่ี ก� า ลั ง           
แพร่หลายอยู่ในขณะนี้

ยังมีข ่าวน่าสนใจเก็บมาเล่า  
ให้ทราบค่ะ เร่ิมต้นด้วยข่าว อย. ร่วมกบั  
ต�ารวจ บก.ปคบ. จับสถานที่ลักลอบ
ผลิต-จ�าหน ่ายผลิตภัณฑ ์ท�าความ
สะอาด ชื่อ บริษัท ดีวีพี คลีนเซ็นเตอร์ 
จ�ากัด ย่านบึงกุ่ม พบสถานที่ผลิตไม่ได้
ขออนุญาตผลิตจาก อย.  และพบ
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดชนิดต่าง ๆ 
ไม่ได้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนจาก อย. 
มูลค่าของกลางกว่า 500,000 บาท    
ซึ่งการลักลอบผลิตนี้อาจเป็นผลพวง
จากปัญหาน�้าท่วมใหญ่หมดไปและ

ประชาชนต ้ อ งการ ใช ้ ผ ลิ ตภัณฑ ์
ท�าความสะอาดบ้านเรือนจ�านวนมาก  
ก็ต้องระวังกันหน่อย อย่าหลงเชื่อของ
ปลอมนะคะ... มาที่ข ่าวจากกรณี
ส� านักงานควบคุมคุณภาพของจีน  
ตรวจพบการปนเปื ้อนสารแอฟลา- 
ทอกซินจากเชื้อราในระดับสูงกว ่า
มาตรฐานในนมทีผ่ลิตโดยบริษทั เม่งหนวิ  
แดรี่ กรุ๊ป ประเทศจีน ทาง อย. ขอ
ยืนยันว่าไทยไม่มีการน�าเข้านมจาก
บริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด ผู ้บริโภค
วางใจได้ค่ะ...นอกจากนี ้ ก่อนวนัตรษุจีน 
อย. ได้น�ารถโมบาย ยูนิต ตรวจสอบ
อาหารเพื่อหาสารปนเปื้อน ณ ตลาด
ยิ่งเจริญ รวมทั้งให้ความรู้ในการเลือก
ซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารอย่าง
ปลอดภัย และแม้ว่าเทศกาลตรุษจีน
ผ่านไปแล้ว แต่ อย. ก็ยังเดินหน้าตรวจ
สอบสถานที่จ� าหน ่ายอาหารไม ่ว ่า
ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค  

ปิดท้ายฉบับนี้ ขอให้ผู ้อ ่าน  
ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าช่วงเวลาที่ดี
ที่สุดคือวันนี้ ไม่ใช่อดีตที่ผ่านมาและ   
ไม่ต้องรออนาคต ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด แล้ว
ท�าไม่หยุด ปัญหาก็จะคลี่คลายไปเอง 
ไม่ว่าทางจะยาวแค่ไหน ขอให้ใส่ใจกับ
แต่ละก้าว แล้วเดินหน้าไปเรื่อย เดินไม่
หยุด ในที่สุดก็จะถึงเป้าหมายเอง... 

  

   

ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

อย. พร้อมลุยตรวจคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศ 

ห

 อย. พร้อมเดินหน้�ลุยตรวจคลินิกเสริมคว�มง�มทุกแห่งทั่วประเทศ มิให้ผู้ ใช้
บริก�รได้รับอันตร�ย เตือนเข้ม แพทย์ประจำ�คลินิก ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย



ถามมา-ตอบไป

09

 มีคนจำ�นวนไม่น้อยที่ยังนิยมซื้อย�สมุนไพร ย�ลูกกลอน หรือย�แผนโบร�ณต�มแผงลอยตล�ดนัด 
หรือต�มง�นวัด เพร�ะเข้�ใจว่� เป็นย�ที่ทำ�ม�จ�กสมุนไพร จึงไม่น่�จะมีอันตร�ยอะไร แต่...คุณรู้หรือไม่ว่� 
ย�สมุนไพรที่ซื้อจ�กแผงลอยเหล่�นี้ ล้วนแฝงอันตร�ยอันน่�กลัวไว้ทั้งสิ้น...

  	 แม่ของดฉินัชอบซือ้ยาสมนุไพร		
	 	 	 ท่ีขายตามตลาดนัดมากิน	
ดฉินัห้ามกไ็ม่เชือ่	 แถมยงับอกว่าไม่อนัตราย	
หรอก	 เพราะคนขายบอกว่าท�ามาจาก
สมุนไพร	 100%	 จึงต้องรบกวน	 อย.	
ช่วยให้ความรู้	 และบอกถึงอันตราย
จากยาสมุนไพรท่ีขายตามตลาดนัด
ด้วยค่ะ	 เพื่อดิฉันจะได้น�าไปเตือน				
คุณแม่ค่ะ	?

   ป ัจจุบันเรายังพบการขาย   
   ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ 
หรือยาสมุนไพรต่าง ๆ ตามงานวัดและ
แผงลอยในตลาดนัดทั่วไป และมัก  
อวดอ้างว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค 
แ ถ ม กิ น แ ล ้ ว ห า ย เ ร็ ว ทั น ใ จ  ซึ่ ง          
ยาแผนโบราณที่อ้างสรรพคุณเกินจริง
แบบนี้ ส่วนใหญ่มักพบว่ามีการลักลอบ
ใส่ “สารสเตียรอยด์” ลงไป ท�าให้เมื่อ
กนิเข้าไปแล้วจะรูส้กึด ีอาการป่วยต่าง ๆ 
หายเร็วทันใจ  ในความเป็นจริง… 
“ยาสเตียรอยด์” จัดเป็นยาควบคุม
พิ เ ศษ  และ เป ็ นยา ท่ีมี ป ระ โยชน ์ 
ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก แต่ใน 
ขณะเดียวกันก็มีโทษอย่างมากเช่นกัน 
เนื่องจากเป็นยาที่มีความเป็นพิษสูงและ
มีผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายแทบ 
ทุกระบบ  ดังน้ัน การใช้ยาสเตียรอยด์
ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือให้

แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น และหากใช้
ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
จะท�าให้เกิดอันตรายต่อระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย อาทิ กดภูมิต้านทานของ
ร ่างกายท�าให ้ เกิดการติดเชื้อง ่าย 
บดบังการแสดงอาการของโรคจึงท�าให้
ตรวจพบโรคเมื่ออาการรุนแรงแล้ว 
อาการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
อาหาร ในบางรายรุนแรงถึง ข้ัน
กระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออก 
ในกระเพาะอาหาร  นอกจากนี้ยัง
ท�าให้กระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้น  และ
ท�าให้กลไกการท�างานต่าง ๆ ของ
ร่างกายเสียไปและอาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิตได ้ ในกรณีของท่านที่ถาม
ปัญหาเข้ามา หากสงสัยว่ายาสมุนไพร
ท่ี คุ ณ แ ม่ซ้ื อ ม า ใช ้ เ ป ็ น ป ร ะ จ� า มี    
สารสเตียรอยด์ อย่าเพิ่งหยุดยาทันที 
แต่ควรปรึกษาแพทย์และควรได้รับ
การดูแลจากแพทย ์  เ พ่ือป ้องกัน    
การเกิดภาวะช็อก และแก้ไขอาการ
ข้างเคียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการกิน
ยาสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน จะส่งผลท�าให้ร่างกายลดปริมาณ
การผลิตของสารคอร ์ติซอล หรือ     
สารสเตียรอยด์ที่มนุษย์สามารถสร้าง
ข้ึนเองตามธรรมชาติ เพ่ือให้ร่างกาย
สามารถต่อสู้กับความเครียดหรือภาวะ

กดดันต่าง ๆ และควบคุมสภาวะของ
ร่างกายให้สามารถด�าเนินไปได้อย่าง
ปกติ 
  ทางทีด่…ี อย่า!!	ซือ้ยาสมนุไพร	
ยาลูกกลอน	หรือยาแผนโบราณอื่น	ๆ	
จากรถเร่ทีข่ายตามงานวดั	หรอืตลาดนดั	
เด็ดขาด เพราะอาจได้รับยาปลอม 
และ อย ่า! !	 ซื้อยาตามค�าโฆษณา		
ชวนเช่ือที่ว ่าสามารถรักษาโรคได ้
ครอบจักรวาล เพราะแทนที่จะหาย
จากโรค อาจท�าให้ได้รับอันตรายจาก
ผลข้างเคียงของสเตียรอยด์  และควร
หนัมาซ้ือยาจากเภสชักรประจ�าร้านขายยา 
และเลอืกซือ้ยาไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณ 
หรือยาแผนปัจจุบันท่ีได ้รับการขึ้น
ทะเบียนต�ารับยาจาก อย. แล้วเท่านั้น  
เ พ่ื อ ใ ห ้ มั่ น ใ จ ใ น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย    
ต่อร่างกาย  มิเช่นนั้นอาจต้องเสียใจ   
ในภายหลังก็ได้ค่ะ และหากมีข้อสงสัย 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าเก็บไว้ 
ใ น ใจ  ส ่งจ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เร า ที่       
กลุ่มป ระชาสั มพั น ธ ์  กอ งพัฒนา
ศักยภาพผู ้บริ โภค ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 
ถนนตวิานนท์ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000  
เรารอค�าถามของทุกท่านอยู่ แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้านะคะ

A :

Q :

Q&AQ&A

ยาแผนโบราณแผงลอย
อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
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อะไรคือ “ยา” อะไรคือ “อาหาร”

คงจะไม่ย�กห�ก “อ�ห�ร” มีรูปลักษณ์อย่�งที่เร�คุ้นเคย  แต่ห�กมีลักษณะเป็นเม็ด 
แคปซูล หรือรูปลักษณ์อย่�งอื่น ๆ ที่ดูคล้�ย ๆ จะเป็นย�  อ�จทำ�ให้เร�สับสนได้  โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เรียกว่� “ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร” 

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
ส�านักงานโครงการพัฒนาร้านยา  ส�านักยา

ระกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  293 )

พ.ศ.2548  เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) 

พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) ได้นิยาม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ว่า 

ผลิตภัณฑ ์ เส ริมอาหาร  คื อ  ผลิ ตภัณฑ ์ที่ ใช ้         

รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ 

ซ่ึงมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบ

เม็ด แคปซูลผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซ่ึงมิใช่      

รูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) ส�าหรับ          

ผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ

ป 

ดังนัน้ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจึงจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยา  

จึงไม่มีสรรพคุณในการป้องกัน บ�าบัด หรือรักษาโรค และเป็น

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้บริโภคที่มีสุขภาพร่างกายปกติไม่ใช่ผู้ป่วย 
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อังกฤษ และตัวเลข โดยที่อักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว   

จะสื่อความหมายดังนี้

ยาแผนปัจจุบันส�าหรับมนุษย์

 เอ (A) ยาที่ผลิตในประเทศ

 บี (B) ยาที่แบ่งบรรจุในประเทศ

 ซี (C) ยาที่น�าเข้าตรงจากต่างประเทศ

ยาแผนโบราณส�าหรับมนุษย์

 จี (G) ยาที่ผลิตในประเทศ

 เอช (H) ยาที่แบ่งบรรจุในประเทศ

 เค (K) ยาที่น�าเข้าตรงจากต่างประเทศ

ดังภาพ แต่ทั้งนี้ “ยา”จะไม่มีเครื่องหมาย อย. 

ปรากฏอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็น “ยา” ควรจะได้รับค�าแนะน�า

จากแพทย์ หรือ เภสัชกร เนื่องจากหากใช้ไม่ถูกต้องจะเกิด

อันตรายต่อผู้ใช้ได้ง่าย ส�าหรับ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” นั้น

ก่อนใช้ควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบหรือขอรับ 

ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากหากใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ถูก

วิธี หรือใช้โดยไม่ศึกษาว่าแพ้สารใด ๆ ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

หรือไม่ หรือฝ่าฝืนค�าเตือนต่าง ๆ ที่ระบุในฉลาก นอกจาก   

จะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจเกิดอันตรายต่อ

ร่างกายได้

จะเป็น “ยา” หรือ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” จึงควร

ปรึกษาผู้รู้ก่อนใช้ยา

 นึกถึง “ยา”  นึกถึงเภสัชกร

และเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่รับประทานนอกเหนือจากอาหาร

ปกติส�าหรับผู้ที่คาดหวังประโยชน์ด้านสุขภาพเท่านั้น

ส�าหรับวิธีการสังเกตอย่างง่าย ๆ ว่าอะไรคือ “ยา” 

อะไรคือ “อาหาร” นั้น สามารถสังเกตได้จาก “เครื่องหมาย 

อย.” (                        เรียกว่า เลขสารบบอาหาร) โดย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหาร จึงต้องมีการแสดง  

เลขสารบบอาหาร (เลข 13 หลัก) ในกรอบเครือ่งหมาย อย.               

บนฉลาก และจะต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยโดยมี                

รายละเอียดของข้อความบนฉลากตามที่กฎหมายก�าหนด

แต่ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นยาจะมเีลขทะเบยีนต�ารับยา 

ก�ากับ ซึ่งจะสามารถสังเกตเลขทะเบียนต�ารับยาได้จากค�าว่า 

“Reg.No.” หรอื “ทะเบยีนยาเลขที”่ หรอื “เลขทะเบยีนยา” 

หรือ “เลขทะเบียนต�ารับยาที่” ตามด้วยตัวอักษรภาษา

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”	จะมีเคร่ืองหมาย	อย.	บนฉลาก

“ยา”	จะต้องมีเลขทะเบียนต�ารับยา
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 นไทยส่วนใหญ่มักชอบดื่มน�้าเย็น

 ยิ่งถ้าน�้าเย็นมาก ๆ ได้ยิ่งดี จะได้

ช่วยดับกระหาย เพราะเมืองไทยเป็น

เมืองร้อน แต่รู้หรือไม่ว่า… การดื่มน�้า

เย็นจัด ๆ จะท�าให้เส้นเลือดที่อยู ่ใน

ระบบทางเดินอาหารหดตัวลง จากนั้น

เซลล์จะขยายตัว และปรับอุณหภูมิเพื่อ

ดูดซึม จึงท�าให้เกิดอาการจุกหน้าอก

ขณะดื่มน�้า นอกจากนี้ งานวิจัยบางชิ้น

ยังชี้ว่า การดื่มน�้าเย็นจัดมากเกินไป

‘ดื่มน�้า’ อย่างไร            
ให้ ได้สุขภาพ 

ใคร ๆ ก็รู้ว่� ก�รดื่มนำ้�วันละ 6 – 8 แก้วต่อวัน จะส่งผลดีต่อร่�งก�ย แต่จะมี 
สักกี่คนที่รู้ว่� ควรดื่มนำ้�อย่�งไรให้ ได้สุขภ�พ... 

 ดั งนั้น  การ ด่ืมน�้ า เพื่ อ ให ้ ได ้

สุขภาพ จึงควรด่ืมน�้าที่มีอุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิห้อง หรือ 

น�้าที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงหรือต�่ากว่า

อุณหภูมิร่างกายเล็กน้อย เพื่อร่างกาย

จะได้ดูดซึมไปใช้ในระบบหมุน เวี ยน

เ ลือดได ้ ทันที  อย่างไรก็ตาม ไม่ควร

ดื่มน�้าคราวละมาก ๆ แต่ควรดื่มแบบ

ค่อย ๆ จิบ เพื่อเซลล์ในร่างกายจะดึง

น�้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  

ขอแนะน�าอกีสกันดิ ส�าหรับช่วงเวลาที่

ควรดื่มน�้ าและได ้ผลดีต ่อร ่ างกาย  

คือ ดื่มน�้าแก้วแรกของวัน ช่วงเวลา 

05.00-07.00 น. จะช่วยการขับถ่าย 

ช่วงต่อไป คือ เวลา15.00-17.00 น. 

จะช่วยล้างกระเพาะปัสสาวะ และ

แก้วสุดท้ายของวัน ดื่มก่อนเข้านอน  

1 ชั่วโมง  จะช่วยเร่ืองการนอนหลับ   

ได้เป็นอย่างดีค่ะ

 

แหล่งที่มา	:	http://www.

trueplookpanya.com/true/

sarapan_detail.php?	cms_

id=9417

ท�าให้ขีดความสามารถในการท�างาน

ของสมองลดลงทันที ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อการท�างานที่ต ้องใช ้สมอง หรือ 

แม้กระทั่งการขับรถ ส่วนการดื่มน�้า 

ร้อนจัด ๆ นั้นก็ไม่ควร โดยเฉพาะผู้ที่

ชอบดื่มชาร้อน เพราะความร้อนของน�้า 

อาจท�าลายเยื่อบุช่องปาก และทางเดิน

อาหาร ซึง่เสีย่งต่อการเกดิโรคในช่องปาก 

และทางเดินอาหารได้

ค
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ประชุมคณะกรรมการ                                                    
ครูแกนน�า อย.น้อย ครั้งที่ 1        

 อต้อนรับเข้าสู ่เดือนกุมภาพันธ์ 

 เดือนแห่งความรัก ขอให้ทุกคน

รักกันมาก ๆ นะคะ เริ่มต้นท่ีเรื่องการ 

Update ช่องทางการติดตามข่าวสาร

ของ อย. น้อย ให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ

ทราบโดยทั่วกัน นั่นคือ อย. น้อย ได้มี 

facebook เป็นของตัวเองแล้วค ่ะ 

แหม!! แหม!! แหม!!  ทันสมัยกะเค้า

ด้วย เพื่อน ๆ อย. น้อย ที่สนใจข่าวสาร

และติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ เข้ามากด 

Like ได้ค่ะ ที่ www.facebook.com/

oryornoi                                                                                     

  เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  

ทีผ่่านมา ได้มกีารประชมุคณะกรรมการ 

ครูแกนน�า อย. น้อย ครั้งที่ 1 จัดขึ้น   

ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคาร  

ธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

กรุงเทพฯ คณะครูแกนน�า  อย. น้อย 

มาจากตัวแทนครูแกนน�า อย. น้อย  

ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ และมี     

ผู ้ แทนจากส� านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด ้วย  

การประชุมดังกล ่าวได ้มีการระดม

สมองพร้อมทั้งข้อคิดเห็นหลายเรื่อง

ด้วยกัน เช่น ความคืบหน้าแผนการ

จัดการเรียนรู ้ การจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน 

โดยตัง้เป้าหมายไว้จงัหวดัละ 2 โรงเรยีน 

การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ระหว่าง 

อย. น้อย ผ่าน Social Media และ

หนงัสือผลการด�าเนนิโครงการ อย. น้อย 

เพื่อเสนอส�านักงานคณะกรรมการ   

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือขอเลือ่นระดบั 

วทิยฐานะให้กบัครทูีท่�ากจิกรรม อย. น้อย               

  ถึงแม้ครูแกนน�า อย. น้อย และ 

ผู้เข้าประชุม จะมีสีหน้าที่เคร่งเครียด 

แต่ทุกท่านก็ร่วมแรงร่วมใจกัน ท�าให้

การประชุมคร้ังนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ในนามของผู ้จัดขอขอบคุณคณะครู 

แกนน�า อย. น้อย และผู้เข้าประชุม     

ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่า

เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่า

จะได้รบัความร่วมมอือย่างดยีิง่นีต้ลอดไป  

แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

ข

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 แหม!! แหม!! แหม!!  ทันสมัยกะเค้�ด้วย เพื่อน ๆ อย.น้อย 
ที่สนใจข่�วส�รและติดต�มข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภ�พ พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่�สนใจ เข้�ม�กด 
Like ได้ค่ะ ที่ www.facebook.com/oryornoi
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m ต่อจากหน้า 1

ส่วนประกอบ	 เป็นยาควบคุมพิเศษ		

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 19	 ธันวาคม	

2554	 เป็นต้นไป และออกประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง การควบคมุการจ�าหน่ายยาแก้หวดั 

สูตรที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีน 

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 

โดยให้จ�าหน่ายยานี้ได้เฉพาะในสถาน

พยาบาลของรัฐและสถานพยาบาล

ของเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

เท่านั้น	ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 

2554 เป็นต้นไป ต้องไม่มีการจ�าหน่าย

ยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็น

ส่วนประกอบในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล 

และยาน�้ า  (ยกเว ้นสูตรผสมพารา      

เซตามอล) ในร้านขายยาและคลินิก

เวชกรรม รวมทั้ ง ได ้ออกประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง การควบคุมการจ�าหน่ายยาน�้าที่มี

ไดเฟนไฮดรามีน หรือโปรเมทาซีน หรือ

เด็กซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ 

เนื่องจากพบปัญหาการน�าไปใช้ในทาง 

ที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานโดย

ไม่หวังผลในการรักษา และการลักลอบ

ขายอย่างไม่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะ  

ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย

อนุญาตให้ผู้ผลิต	 หรือผู้น�าเข้า	 จ�ากัด

ปริมาณการขายยาดังกล่าวให้ร ้าน

ขายยาได้ไม่เกิน	 300	 ขวดต่อแห่ง		

ต่อเดือน	 ควบคุมการจ�าหน่ายไปยัง

สถานพยาบาลทุกประเภทให้อยู ่ใน

ระดบัทีเ่หมาะสม	 ถกูต้องตามกฎหมาย	

ส่วนเภสัชกรประจ�าร้านต้องควบคุม

การท�าบัญชีซื้อขายยาให้ครบถ้วน

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 และขายยาให้			

ผู้ป่วยได้ไม่เกินครั้งละ	3	ขวด

เพือ่ไม่ให้มกีารฝ่าฝืนมาตรการ 

ท่ีก�าหนด อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

ตรวจร้านขายยาในเขตกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ โดยร่วมกับ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ  

ตรวจสอบการจ�าหน ่ายยาแก ้หวัด 

สู ต ร ผ ส ม ที่ มี ซู โ ด อี เ ฟ ด รี น เ ป ็ น       

ส ่วนประกอบและยาน�้าที่มีไดเฟน-

ไฮดรามีน หรือ โปรเมทาซีน หรือ 

เดก็ซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ 

ในช่วงเดอืนมกราคม 2555 ในกรงุเทพฯ 

158 ร้าน พบมีการลักลอบจ�าหน่าย 

ยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 13

ร้าน 31 รายการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ร้านขายยาอยูใ่นย่านรามค�าแหง  ไม่พบ 

เภสชักรอยูป่ระจ�าร้านขายยา 110 ร้าน 

ส�าหรับต่างจังหวัด ตรวจร้านขายยา 

331 ร้าน พบมีการลักลอบจ�าหน่าย  

ยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 54 

ร้าน 141 รายการ ส่วนใหญ่พบเป็น 

ยาน�้า และพบการจัดท�าบัญชีซ้ือยา  

ไม่ถูกต้อง 88 ร้าน ไม่พบการจัดท�า

บัญชีซื้อยา 123 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่พบใน

เขตภาคกลาง ทั้งนี้ อย.ได้ด�าเนินการ 

ตามกฎหมายกับร้านที่กระท�าผิด โดยจะ

น�าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการยา เพื่อ

ขอพักใช้ใบอนุญาตรวมทั้งตรวจสอบ  

บัญชีของทางร้านว่ามีการซื้อขายยา 

ถูกต้องหรือไม่ ส�าหรับร้านขายยาที่  

ไม่พบเภสัชกร อย.จะเปรียบเทียบปรับ

และส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมด�าเนิน

การด้านจรรยาบรรณต่อไป  

 อย. มีมาตรการด�าเนินการ

อย่างเด็ดขาดเข้มงวดในการสกัดกั้น    

มิ ให ้มีการน� ายาซู โดอี เฟดรีนไปใช ้     

ในการผลิตสารเสพติด โดยในเดือน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 อย.มีแผน

ด�าเนินการตรวจสอบร้านขายยาอย่าง

ต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงขอเตือน

ร้านขายยาที่ก�าลังกระท�าความผิดอยู่ใน

ขณะนี้  หากมียาสูตรผสมที่มีซู โด-      

อีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ (ยกเว้นสูตร

ผสมพาราเซตามอล) เหลือที่ร้าน ให้น�า

ส ่งคืนผู ้ผลิตโดยด่วน ส ่วนเภสัชกร

ประจ�าร ้านต้องควบคุมการท�าบัญชี   

ให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบนั หากพบ 

ยากลุ ่มนี้อยู ่ในร้านจะถูกด�าเนินการ

ลงโทษตามกฎหมายทั้งสองฝ่าย ส�าหรับ

ผู้บริโภคหากพบยาเหล่านี้ขายตามร้าน

ขายยา สามารถแจ ้ ง เบาะแสหรือ     

ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ  

เ พ่ือจะได ้ด�า เนินการตามกฎหมาย        

ต่อไป
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 เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ร่วมกับต�ารวจกองบังคับการ

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการ

คุ ้มครองผู ้บริ โภค บุกตรวจจับคลินิก

เวชกรรมเทพารักษ ์   ที่ลักลอบท�าแท ้ง  

พบการใช้ยาผิดกฎหมาย ย่านถนนเทพารักษ์            

จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 

2555

บุกตรวจจับ        
คลินิกลักลอบท�าแท้ง 

นพ.พงษ์พันธ ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการ ฯ อย. เป ็นประธาน         

เปิดการประชุมชี้แจง ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา     

เกี่ยวกับการรับผลการศึกษาชีวสมมูลระหว่างประเทศ  ณ ห้องประชุม อย. 

ชั้น 6  อาคาร 4  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

ประชุมชี้แจง

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ ฯ อย. เป็นประธาน

เปิดการสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพระดับประเทศ ป ี  2555 ครั้ งที่  1  พร ้อม ท้ัง      

มอบนโยบาย จัดโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์    

ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

สัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครอง                
ผู้บริโภค นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง

สาธารณสุข เป ็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ     

เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการน�้าด่ืมบรรจุขวดและน�า้แข็ง

ในพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วม จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ณ โรงแรมอมารี  

ดอนเมือง กทม. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการ
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 นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ ฯ อย. ร่วมกับ 

พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ. แถลงข่าวบุกทลาย 

โร ง ง านผลิ ต เครื่ อ งส� าอา งผิ ดกฎหมายและผลิ ตยา    

แผนป ัจจุบันโดยไม่ได ้ขึ้ นทะเบียนต�ารับยากับ อย. 

ย่านพระราม 2 แขวงแสมด�า บางขุนเทียน กทม. เมื่อวันที่  10 

มกราคม 2555

 นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ ฯ อย. มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด 

พร้อมลงพื้นที่ออกตรวจร้านขายยาในเขต กทม. เพื่อควบคุมการจ�าหน่ายยาที่มีส่วนผสมของสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 

ตามนโยบายของรัฐบาล “ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” ณ ห้องประชุม กอง คบ. อาคาร 4 ชั้น 6 ตึก อย.                

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

มอบนโยบายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด

บุกทลายโรงงานเถื่อน ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเป้ือน
 ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการ ฯ อย.        

น�าเจ้าหน้าที่ส�านักอาหาร และรถตรวจสอบอาหารและ

ผลิตภัณฑ ์สุขภาพเคลื่อนที่  เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อ    

ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื ้อน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน            

ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง กทม. เม่ือวันที่ 18 

มกราคม 2555


