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องค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครอง และส่งเสริมก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่มีคุณภ�พ
ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภ�พดี www.fda.moph.go.th

รู้จักครีมกันแดด 
เพือ่การปกป้องผวิ  
จากภัยแดด   
อย่างถูกวิธี             
ครีมกันแดดที่ดี    
ควรป้องกันได้        
ทั้ง UVA และ UVB

ซื้อยาไม่ถูกที่        
อาจเสี่ยงตาย  
เพราะ “ยาปลอม”  
อันตร�ย           
ร้�ยกว่�ที่คิด 
ติดต�มได้......               

‘น�้ามันทอดซ�้า’ 
อีกหนึ่ง       
ความเสี่ยง  
มะเร็งร้าย          
รู้ไว้  ใช่ว่�            
ส�รประกอบโพล�ร์
ที่ม�ของมะเร็งร้�ย

ม่วนชื่น เชียงคาน 
สานสัมพันธ์ อย.-สื่อมวลชน

FDAthai          
Fda Thai
Fda Thai_Pr
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วันมาฆบูชา
เข้าวัดฟังธรรม ทำาบุญตักบาตร 
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ร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554  ตอน สถ�นประกอบก�รด้�นเครื่องมือแพทย์

05 อย. ดอทคอม
รู้ตรงผลิตภัณฑ์สุขภ�พกับ ORYOR.COM

06 กินเป็นใช้เป็น           
รู้จักครีมกันแดด เพื่อก�รปกป้องผิวจ�กภัยแดดอย่�งถูกวิธี

09 Q&A ถามมาตอบไป
อ�ห�รแช่ฟอร์ม�ลิน ภัยร้�ยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้�ม

10 รอบรู้เรื่องยา
ซื้อย�ไม่ถูกที่ อ�จเสี่ยงต�ยเพร�ะ “ย�ปลอม”

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
‘นำ้�มันทอดซำ้�’ อีกหนึ่งคว�มเสี่ยงมะเร็งร้�ย

13 มุมเครือข่าย
“ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภ�พ  อย. น้อย”

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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03 Hot Issue
ม่วนชื่น เชียงค�น ส�นสัมพันธ์ อย.-สื่อมวลชน

 ดือนนี้มีวันส�ำคัญทำงศำสนำคือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำ 

 ทรงแสดงโอวำทปำติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก และเกิดเหตุอัศจรรย์ 

4 ประกำร คือ 1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวย      

มำฆฤกษ์  2. มีพระสงฆ์จ�ำนวน 1,250 รูป มำประชุมพร้อมกันโดยมิได้           

นัดหมำย 3. พระสงฆ์ที่มำประชุมทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์  4. พระสงฆ์

ท้ังหมดได้รบักำรอปุสมบทโดยตรงจำกพระพทุธเจ้ำ ด้วยเหตอุศัจรรย์ 4 ประกำร 

ข้ำงต้น ท�ำให้วันมำฆบูชำ เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่ำ “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่ง 

หมำยถึง “กำรประชุมด้วยองค์ 4” น่ันเอง ชำวพุทธท้ังหลำยควรเข้ำวัด          

ฟังธรรม ท�ำบุญตักบำตรสร้ำงบุญสร้ำงกุศล สมกับเป็นชำวพุทธที่ดี

  ส�ำหรับกิจกรรมที่ส�ำคัญของ อย. ที่ขอน�ำมำเล่ำสู่กันฟัง คือ กิจกรรม

สัมมนำส่ือมวลชนหรือ Press Tour เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 

อย.กับสื่อมวลชน ภำยใต้ชื่องำน “ม่วนชื่น เชียงคาน สานสัมพันธ์ อย.-

สือ่มวลชน” ซึง่ได้น�ำคณะผูบ้ริหำรพร้อมสือ่มวลชนเดินทำงไปอ�ำเภอเชียงคำน  

จังหวัดเลย เมืองเล็ก ๆ ริมฝั่งโขง สัมผัสควำมสงบเงียบและวิถีชีวิตที่เรียบง่ำย 

ซึ่ง อย. Report ฉบับนี้ ได้เก็บบรรยำกำศพร้อมกำรศึกษำดูงำนและงำนเลี้ยง

ขอบคุณสื่อมวลชน Thank you party มำฝำกสมำชิก อย.Report อย่ำง    

เต็มอิ่ม ผู ้บริหำรและสื่อมวลชนท่ำนใดที่ไม่ได้ไปงำนนี้ขอบอกได้เลยว่ำ

เสียดำยมำก... เพรำะม่วนชื่นจริง ๆ ก่อนจำกกัน ขอให้ทุกท่ำน ประพฤติดี     

มีธรรมะ ตั้งอยู่ในคุณธรรม มีควำมสุขโดยทั่วกันค่ะ

                                                                                             
                             กองบรรณาธิการ

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ข่ำวสำรและกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมควำมเคลื่อนไหว รวมทั้งผลงำน

เด่นเกี่ยวกับงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลำงให้แก่เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภค

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพในกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และ

กำรด�ำเนินงำน

4. เพื่อเผยแพร่สำระน่ำรู้ รวมถึงแง่คิดที่น่ำสนใจ

เจ้าของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ที่ปรึกษา

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

บรรณาธิการ

นำงยุพำ เตียงธวัช

กองบรรณาธิการ

นำงสำวจิตรำ  เอื้อจิตรบ�ำรุง    นำงสำวทิพำกร มีใจเย็น

นำยศุภกำญจน์  โภคัย           นำงศิริกุล อ�ำพนธ์

นำงผุสดี  เวชชพิพัฒน์           นำยบุญทิพย์  คงทอง 

นำงสุวนีย์  สุขแสนนำน          นำงสำวจุฬำลักษณ์  นิพนธ์แก้ว

นำยวัชรินทร์  เครือเนียม นำงสำวดนิตำ  เทียบโพธิ์ 

นำงสำวพัชรำวดี  ศรีบุญเรือง   นำงสำวปภำนิจ ภัทรภำนนท์

นำงสำวรมิดำ ธนธนวัฒน์      นำงสำวกรกมล พิพัฒน์ภูมิ

นำงสำวนะรำรัตน์  แสนสุข    นำงสำวนันทิยำ  ถวำยทรัพย์       

นำยทวชำ  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

กระทรวงสำธำรณสุข  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

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

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

พิมพ์ที่

ส�ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์  องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�
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เมือ่วนัที ่23 - 25 กมุภาพนัธ์ 

2555 ทีผ่่านมา ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 

อำหำรและยำ (อย.) โดย กองพัฒนำ

ศักยภำพผู ้บริ โภคได ้จัดกิจกรรม

สัมมนำสื่อมวลชน หรือ Press Tour 

เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 

อย. กับสื่อมวลชน ส�ำหรับในปีนี้ อย. 

ได ้น�ำคณะผู ้บริหำรและสื่อมวลชน  

เดินทำงสู่อ�ำเภอเชียงคำน เมืองเล็ก ๆ 

ริมฝ ั ่งโขง จังหวัดเลย โดยมีผู ้ร ่วม   

เดินทำงจ�ำนวน 68 คน ศึกษำดูงำน

ผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภำพชุ มชนที่ ไ ด ้ รั บ         

กำรรับรองมำตรฐำนกรรมวิธีที่ ดี         

ในกำรผลิต หรือจีเอ็มพี ณ กลุ่มสตรี

และเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น�้าบ้านน้อย 

ผู ้ ผลิตมะพร ้ ำวแก ้วชื่ อดั ง  ยี่ห ้อ        

“เคยีงเลย” และพชืไทยเมอืงเลย ผูผ้ลติ 

ข้ำวกล้องงอกผสมงำด�ำ อำหำรเพื่อ

สขุภำพโดยแท้ นอกจำกนีย้งัได้เยีย่มชม 

ด่านอาหารและยาท่าลี่ ซึ่งเป็นด่ำน

ชำยแดนไทย-ลำว ท�ำหน้ำที่ส�ำคัญ         

ในกำรสกัดกั้นผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ได้

มำตรฐำนเข้ำมำภำยในประเทศ น่ำสนใจ 

ใช่ไหมล่ะ ถ้ำอยำกรูร้ำยละเอยีดมำกกว่ำนี้ 

ตำมมำเลยค่ะ...

เริ่มจำกกำรเยี่ยมชมกลุ่มสตรี

และเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น�้าบ้านน้อย 

ตั้งอยู่เลขที่ 40/14 ม.4 ต.เชียงคำน 

อ.เชยีงคำน จ.เลย สถำนทีผ่ลติได้รบัรอง 

มำตรฐำนจเีอม็พจีำก อย. ตัง้แต่  พ.ศ. 2547 

และได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สินค้ำ

ชุมชน (มผช.) : 158/2546 ทำงกลุ่มได้

น�ำทรัพยำกรธรรมชำติและผลผลิต

ทำงกำร เกษตร ท่ีมีอยู ่ ในท ้อง ถ่ิน           

มำแปรรูป ได้แก่ มะพร้ำวแก้วเส้น 

มะพร้ำวแก้วอ่อน รสชำติต่ำง ๆ เช่น 

ใบเตย  กำแฟงำด�ำ ยีห้่อ “เคยีงเลย”  

ซ่ึงได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดเีด่น 

โอทอป 5 ดำว ปี 2552 นอกจำกนี้        

ยังมีกล้วยอบเนย กล้วยสุกทอดกรอบ 

เผอืกทอดเคม็ มนัรงันก และกล้วยหกัมกุ 

ทอดเคม็ ซ่ึงเป็นของฝำกทีไ่ด้รบัควำมนยิม 

จำกนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำก รวมถึง

คณะของเรำทีห่ิว้ตดิไม้ตดิมอื โดยเฉพำะ 

มะพร้ำวแก้วกระทะที่เลขำธิกำรฯ อย. 

นพ.พิพัฒน์   ยิ่งเสรี สำธิตกำรกวนเอง

กบัมอื เมือ่กวนเสรจ็จึงเหมำซ้ือทัง้กระทะ 

ฝำกให้ทุกคนช่วยกันชิมด้วยค่ะ อร่อย

จริง ๆ  

จำกนัน้เยีย่มชมการด�าเนนิงาน 

ของด่านอาหารและยาท่าลี่ ซึ่งก่อนที่

ผู้สื่อข่ำวจะลงไปเยี่ยมชม ผู้อ�ำนวยกำร

ม่วนชื่น เชียงคาน                   
สานสัมพันธ์ อย.-สื่อมวลชน

m อ่านต่อหน้า 14
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บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ�ากัด    
 ผู้ผลิตถุงยำงอนำมัย มีกำร
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนตำมหลัก 
GMP มอก.  I SO 17025 :  2005 
ISO 13485 : 2003  ISO 9001 : 2008 
และ ISO 14001 : 2004  และมีกิจกรรม
สร้ำงสรรค์สังคมควบคู่กับกำรด�ำเนิน
กจิกำร โดยให้ควำมรูก้บัผูบ้รโิภคในกำร
ป้องกันโรคเอดส์ กำรใช้ถุงยำงอนำมัย 
และกำรเลือกซื้อถุงยำงอนำมัย อีกท้ัง
ยังเป็นแหล่งให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำ 
ในกำรจดักำรด้ำนกำรผลติ ระบบคณุภำพ 
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้กับ 
ผู ้ประกอบกำรต่ำง ๆ ชุมชน รวมทั้ง
นักเรียนนักศึกษำ

บรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส์ 
จ�ากดั (มหาชน) 

ผู ้ ผลิตน�้ ำยำปรำศจำกเชื้ อ 
(Large Volume Parenteral ) หรือ  

น�ำ้เกลอื น�ำ้ยำล้ำงไตทำงช่องท้อง (CAPD)  
และน�้ำยำไตเทียม (Hemodialysis  
solution) มีกำรควบคุมคุณภำพ
มำตรฐำนในทุก ข้ันตอนกำรผลิต      
ตำมมำตรฐำน GMP ISO 9001 : 2008 
และ ISO/IEC 17025 : 2005 อีกทั้ง  
ได้ด�ำเนินกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม
มำกมำย อำทิ  บริ จำคโลหิต ให ้
สภำกำชำด บริจำคเงิน เวชภัณฑ์ และ 
สิ่งของกับมูลนิธิ หน่วยงำนกำรกุศล
หรือผู้ประสบภัย เป็นต้น

บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ�ากัด  
 สถำนประกอบกำรที่ ได ้รับ
รำงวัลกำรันตีคุณภำพ อย. ควอลิตี้      
อวอร์ด 3 ปีซ้อน ผู้ผลิตถุงมือส�ำหรับ
กำรตรวจโรค มีกำรควบคุมคุณภำพ
มำตรฐำนตำมหลกั มอก ISO  ASTM EN 
Japan Australia Brazil และ US FDA  
นอกจำกนี้  ยั งได ้ด�ำ เนินกิจกรรม
สร้ำงสรรค์สงัคมมำกมำย อำท ิบรจิำคเงิน 
ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมท้ังในภำคใต้และ
ภำคอสีำน  ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัสนึำมิ 
ที่ประเทศญี่ปุ ่น กิจกรรมสนับสนุน

ชุมชน เช่น มอบทุนกำรศึกษำ เป็นต้น

บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จ�ากัด 
 ผูผ้ลติชดุให้น�ำ้เกลอื ชุดให้เลือด 
ถุงบรรจุอำหำรเหลว  ถุงรับของเสียจำก
ร่ำงกำย สำยให้อำหำร สำยต่ออเนกประสงค์ 
สำยดูดเสมหะ ฯลฯ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
ที่ ได ้ร ่วมพัฒนำกับโรงพยำบำลหรือ
หน่วยงำนเพื่อใช้ในงำนเฉพำะทำง ซึ่งมี
กำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนด ้วย
ระบบบริหำรคุณภำพ  ISO 13485 : 
2003  ส�ำหรับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
และ GMP นอกจำกนี้ ยังได้จัดกิจกรรม
สร้ำงสรรค์สังคมมำกมำย อำทิ บริจำค
เ ค รื่ อ ง มื อ แพทย ์ ที่ บ ริ ษั ท ผ ลิ ต ให ้              
โรงพยำบำลและหน่วยงำนต่ำง ๆ  รับคน
พิกำรเข ้ ำ เป ็นพนักงำนของบริษัท 
เป็นต้น
 ในฉบับหน้ำ “มีดีมำโชว์” จะ
พำไปพบโฉมหน้ำสถำนประกอบกำร
ด้ำนเครื่องส�ำอำง 5 รำยที่ได้รับรำงวัล 
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 จะเป็นใคร
บ้ำงต้องรอติดตำมนะคะ...

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 
ตอน สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์
 มีดีมาโชว์ฉบับนี้ขอพาคุณผู้อ่านไปพบกับสถานประกอบการด้านเคร่ืองมือแพทย์  ท่ีได้รับ 
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ตามที่ได้สัญญาไว้ในฉบับที่แล้ว ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ราย เริ่มจาก.....
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รู้ตรงผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ 

กลุ่มเผยแพร่ควำมรู้

ใ คร ๆ ก็ไม่พลำดรำยกำรโปรดของตัวเองอีกต่อไป ไม่ว่ำจะเป็น 
 ละคร เกมโชว์ หรือข่ำวส�ำคัญ เพรำะมีรำยกำรย้อนหลังให้      
ดูกัน แฟนคลับ oryor.com เอง ก็เช่นกันนะคะ เพรำะอีกไม่นำนนี้
ทำง อย. ก�ำลังจะมีรำยกำรสำรคดีโทรทัศน์รำยกำรใหม่มำให้      
แฟนคลับ ได้ติดตำมและร่วมสนุกลุ้นรำงวัลกันอีกแล้วนะคะ 

  หลังจำกห่ำงหำยไปนำน กลับมำครำวนี้ อย. เตรียม     
ควำมสนุกแบบจัดเต็ม น�ำทีมโดย   “อุ้ม ว้ำวดำรำ” จะน�ำควำมฮำ
พร้อมสำระควำมรู้เพียบเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภำพมำให้ชมกันถึงบ้ำน 
กับสำรคดีโทรทัศน์ชุดใหม่ ชุด “ว้าว!!! อย. รู ้จริงผลิตภัณฑ์
สขุภาพ” พร้อมร่วมสนุกตอบค�ำถำมท้ำยรำยกำร ชิงรำงวลันำฬิกำแขวน 
ภำพวำดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพ ฯ ในคอลเลคชั่น “สุขสมบูรณ์  
สวัสดีป ีมะโรง” ได้ทุกวันอำทิตย์ ในรำยกำรฉันรักเมืองไทย        
ทำงช่อง 9 เวลำ 15.15 – 16.05 น. และชมได้อีกครั้ง  ในรำยกำร
ครอบจักรวำล ทำงช่อง 5 ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 8.00 – 8.30 น. เริ่ม 
25 มีนำคม 2555 นี้ นะคะ

  หำกคนไหนพลำดชมรำยกำรดี  ๆ  
แบบนี้ สำมำรถไปนั่งฮำพร้อมรับสำระน่ำรู้ได้
อีกครั้งทำงเว็บไซต์ www.oryor.com เมนู   
อย. Theatre แล้วพบกันนะคะ.....
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     โดย รมิดา ธนธนวัฒน์ 
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค

รู้จักครีมกันแดด

 นปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด มกีำรผลิตออกมำมำกมำย  

 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค จนในบำงครั้ง

อำจท�ำให้ผู ้บริโภค เกิดควำมสับสนในกำรเลือกซื้อเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ อย่ำงค�ำว่ำ sunscreen และ sunblock ที่ระบุ

อยู่บนฉลำกผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ค�ำนี้อำจท�ำให้ผู ้บริโภค                 

เกิดควำมสงสัยว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร และชนิดไหน   

ให้ผลดีกว่ำกัน ซึ่งในควำมเป็นจริง 2 ค�ำนี้ใช้เรียกแทนกันได้ใน

กำรตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต เพียงแต่ sunscreen (Chemical 

Suncreen) คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีสำรป้องกันแสงแดดเป็นส่วนผสม 

อำจแสดงค่ำกำรป้องกันแสงเป็นค่ำ SPF (Sun Protection 

Factor) มคีณุสมบติัช่วยปกป้องผิวหนงัจำกแสงแดดได้ด้วยกำร 

ดูดซับรังสี UV และควรทำก่อนถูกแสงแดดเป็นเวลำ 30 นำที 

เนื่องจำกต้องกำรเวลำในกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ส่วน sunblock 

(Physical Sunscreen) เป็นค�ำที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ

ทึบแสงมำก ๆ และมีควำมข้นหนืดสูง มีคุณสมบัติปกป้องผิว

ด้วยกำรช่วยสะท้อนหรือกระจำยแสง UV ออกจำกผิว ไม่ให้

แสง UV ผ่ำนเข้ำชั้นผิวหนังได้                                      

  

จ�กสภ�พอ�ก�ศทีร้่อนขึน้เรือ่ย ๆ อนัเน่ืองม�จ�กชัน้บรรย�ก�ศ                                                                                                                   

ที่ทำ�หน้�ที่กรองรังสีอัลตร�ไวโอเลต (UV) ค่อย ๆ ถูกทำ�ล�ยลง จนทำ�ให้                                                                                                                                            

รังสียูวีเอ และรังสียูวีบี ที่มีอยู่ในแสงแดดตกลงม�กระทบถึงพื้นผิวโลก ส่งผลให้ผิวของเร� เกิดริ้วรอยเห่ียวย่น 

ฝ้� กระ ผิวไหม้ แสบแดง ผิวหนังอักเสบ ไปจนถึงมะเร็งผิวหนัง ห�กได้รับรังสีทั้งสองชนิดม�กเกินไปจะทำ�ให้

เซลล์ผิวหนังต�ย ด้วยเหตุนี้ ‘ครีมกันแดด’ จึงกล�ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญในชีวิตประจำ�วัน  โดยเฉพ�ะผู้ท่ี

ต้องเผชิญกับแสงแดดตลอดทั้งวัน

เพ่ือการปกป้องผิว                     
จากภัยแดดอย่างถูกวิธี

ใ
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ป้องกนัแสงแดดเมือ่เล่นกฬีำ ควรเลือก 

ชนิดทนต่อเหงื่อ  (Sweat resistance)

 5. ควรทดสอบกำรแพ้ก่อนใช้

ครมีกนัแดด โดยทำผลติภณัฑ์ครมีกนัแดด 

นั้น ๆ ในปริมำณเล็กน้อยที่ท้องแขน 

แล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง หำกไม่มีควำม

ผิดปกติใด ๆ แสดงว่ำใช้ได้

 อย่ำงไรกต็ำม กำรใช้ครมีกันแดด 

เป็นวธิหีนึง่ทีช่่วยปกป้องผวิจำกแสงแดด 

แต ่ทำงที่ดีควรหลีกเลี่ยงแสงแดด         

ในช่วงเวลำแดดจัด ๆ โดยเฉพำะช่วง

เวลำ 10.00-16.00 น. และควรทำครีม

ก่อนออกแดดอย่ำงน้อย 30 นำที เพื่อ

ให้เนื้อครีมเคลือบติดที่ผิวได้ดี ส�ำหรับ

ผู้ที่ต้องท�ำกิจกรรมกลำงแจ้งเป็นเวลำ

นำน ๆ แนะน�ำให้ทำซ�้ำทุก 2 – 3 

ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภำพที่ดีในกำร

ปกป้องผิวจำกแสงแดด 

  ที นี้ ม ำดู ลั กษณะของครี ม

กันแดดที่ดีกัน….  ครีมกันแดดท่ีดีควร

ป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB และต้อง

มีส่วนผสมของสำรที่ท�ำหน้ำท่ีป้องกัน

แสง เช่น benzophenones, oxybenzone, 

sulisobenzone, titanium dioxide, 

zinc oxide เป็นต้น รวมทั้งควรมี

คุณสมบัติในกำรดูดซับรังสียูวีได้ดี หรือ

มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะมำกได้ ต้องละลำยน�ำ้ 

ได้น้อย หรือไม่ละลำยเลย ไม่ถูกช�ำระ

ล้ำงด้วยเหงื่อ และต้องไม่เป็นพิษ         

ไม่ระคำยเคือง ไม่กระตุ้นภูมิแพ้ ไม่ก่อ

ให้เกิดสิว เมื่อทำแล้วต้องไม่เหนียว

เหนอะหนะ ไม่แสบ ไม่เป็นตะกอนอยู่

บนผิว และแห้งเร็ว ที่ส�ำคัญคือ ต้อง

แน่ใจว่ำครีมกันแดดที่ทำนั้นยังไม่หมด

อำยุ ซึ่งโดยทัว่ไปจะมอีำยไุม่เกนิ 2 ปี 

เป็นอย่ำงมำก                                           

  ส�ำหรบักำรเลอืกซือ้ครมีกนัแดด 

อย่ำงถูกวิธี คือ 

 1. ฉลำกผลิตภัณฑ์จะต้องเป็น

ภำษำไทย แสดงชื่อและประเภทของ

ผลติภณัฑ์ ชือ่และปรมิำณส่วนประกอบ 

ส�ำคัญ ชื่อที่ต้ังของผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำ 

เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต 

วิธีใช้ ปริมำณสุทธิ และค�ำเตือน 

 2. ค ว รพิ จ ำ รณำ เ ลื อ กซื้ อ    

ครีมกันแดดที่มีสำรกรองแสงรังสีทั้ง   

ยูวีเอและยูวีบีเป็นองค์ประกอบเพ่ือ

ป้องกันกำรเกิดริ้วรอย และปกป้อง

ไม ่ ให ้ผิวด�ำคล�้ำหรือเกิดกำรอักเสบ

จำกกำรถูกแดดเผำได้

 

 3. ควรเลือกซ้ือครีมกันแดด

บอกค่ำป้องกันแสงแดด (SPF - Sun 

Protection Factor)  เช่น SPF 12, 15 

หรือ 30 เป็นต้น และควรเลือกใช้ตำม

ควำมเหมำะสม เช่น ถ้ำต้องท�ำงำนนอก

สถำนที่หรือต้องได้รับแสงแดดจัดเป็น

เวลำนำน ควรเลือกซื้อค่ำที่สูง เช่น  

SPF 15 หรือมำกกว่ำนั้น

 4. ก ร ณี ต ้ อ ง ก ำ ร ป ้ อ ง กั น

แสงแดดขณะว่ำยน�้ำควรเลือกชนิดที่

กันน�้ำ (Water resistance) ถ้ำใช้ขณะ

อำกำศร้อนมำก เหง่ือออกง่ำย หรือ

เอกสารอ้างอิง :
-  สำรพันค�ำถำมเรื่อง ยำ สมุนไพร อำหำร เครื่องส�ำอำง ตอบโดย เภสัชกร : ค�ำถำมที่ 26. ค�ำว่ำ sunscreen กับ   
    sunblock ที่ผลิตภัณฑ์กันแดด ต่ำงกันอย่ำงไร อะไรให้ผลดีกว่ำกัน
-  ครบเครื่องเรื่องครีมกันแดด เข้ำถึงข้อมูลได้จำก : http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%84%E0%B8 
  %A3%E0%B8%9A%E0%B9%8...
- เภสัชกรแนะวิธีเลือกครีมกันแดด ควรเลือกค่ำ SPF ให้เหมำะสม และสำมำรถป้องกันได้ทั้ง UV-A และ UV-B  
    ในแสงแดดจะมีรังสีทั้ง 2 ชนิดนี้ เข้ำถึงข้อมูลได้จำก : http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/
   21976 
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 ริ่มต ้นขอเล่ำข่ำวควำมคืบหน ้ำ 
 เรื่องฉลำกจีดีเอให้ทรำบกันก่อนค่ะ 
ขณะน้ี ฉลำกโภชนำกำรในรูปแบบ        
จีดีเอ หรือฉลำก หวำน มัน เค็ม ได้ผ่ำน
กำรท�ำประชำพจิำรณ์และควำมเหน็ชอบ 
จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรอำหำรและ
ออกเป็นกฎหมำยแล้ว โดยผูผ้ลติ/  ผูน้�ำเข้ำ 
อำหำรประเภทมนัฝรัง่ทอดหรอือบกรอบ 
ข้ำวโพดคัว่ทอดหรอือบกรอบ ข้ำวเกรยีบ 
หรื ออำหำรขบ เ ค้ี ย วชนิ ดอบพอง  
ขนมปังกรอบหรอืแครกเกอร์ หรอืบสิกติ 
และเวเฟอร ์สอดไส ้ที่มีอยู ่ก ่อนวันที่   
ประกำศฯ บังคับ (วันที่ 24 สงิหำคม 
2554) ต้องปฏบิตัติำมประกำศ ตั้งแต่  
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2555 และให้ใช้
ฉลำกเดิมที่ เหลืออยู ่ ได ้ ไม ่ เกินวันที่      
24 สิงหำคม 2555 ก็บอกข่ำวให้         
ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมด้วยค่ะ ทั้งนี้ 
กำรแสดงฉลำกจีดี เอเป ็นกำรแสดง
ฉลำกอย่ำงตรงไปตรงมำ เข้ำใจง่ำย     
ไม่สับสน ช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบ
คุณค่ำทำงโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์

เดียวกันได้ทันที ปัจจุบัน อย. เดินสำย
ให ้ควำมรู ้กำรอ ่ำนฉลำกจีดี เอแก ่
ประชำชนทั่วประเทศร่วมกับเทสโก้ 
โลตัส ซึ่งได้เปิดตัวโครงกำร “กินฉลำด 
ต้องอ่ำนฉลำก หวำน มัน เค็ม” แล้ว

เมื่อวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2555 
ยังมีข่ำวน่ำสนใจเก็บมำเล่ำให้ทรำบค่ะ 
เริ่มด้วยข่ำว มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำร
ลักลอบน�ำยำแก้หวัดสูตรผสมที่มีซูโด-  
อีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบน�ำมำใช้เป็น
สำรตั้งต้นในกำรผลิตยำเสพติด ซึ่งที่
ผ่ำนมำ กระทรวงสำธำรณสุข และ อย. 
ได ้ เพิ่ มระดับกำรควบคุมโดยออก     
ประกำศฯ เรื่อง ยำควบคุมพิเศษฉบับที่ 
40 ก�ำหนดให้ยำสตูรผสมทีม่ซูีโดอเีฟดรนี 
เป็นส่วนประกอบในรูปแบบยำเม็ด 
แคปซูล และยำน�้ำ ยกเว้นสูตรผสมทีม่ี
พำรำเซตำมอลเป็นส่วนประกอบ เป็นยำ
ควบคุมพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
19 ธนัวำคม 2554 เป็นต้นไป และออก
ประกำศ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ�ำหน่ำย
ยำแก้หวัดสูตรที่มีส ่วนประกอบของ    
ซูโดอีเฟดรีน (ฉบับที่ 3) โดยให้จ�ำหน่ำย
ยำนี้ได้เฉพำะในสถำนพยำบำลของรัฐ
และสถำนพยำบำลของเอกชนประเภท
รับผู ้ป่วยไว้ค้ำงคืนเท่ำนั้น หำกเป็น  
ร ้ ำนขำยยำห รือค ลินิ ก เวชกรรม   
ไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยยำแก้หวัดดังกล่ำว
ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวำคม 2554 
เป็นต้นไป พร้อมกบัควบคมุกำรจ�ำหน่ำย 

ยำน�ำ้ทีม่ไีดเฟนไฮดรำมนีหรอืโปรเมทำซนี 
หรอืเดก็ซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ 
โดยให้ผู ้ผลิต/ผู ้น�ำเข้ำ จ�ำกัดปริมำณ
กำรขำยยำดังกล่ำวให้ร้ำนขำยยำได้   
ไม่เกิน 300 ขวดต่อแห่งต่อเดือน และ
ขำยยำให้ผู้ป่วยได้ไม่เกินครั้งละ 3 ขวด 
เนื่องจำกมีกำรน�ำยำดังกล ่ำวไปใช ้      
ในทำงทีไ่ม่เหมำะสม โดยเฉพำะในพืน้ท่ี 
4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้...ส�ำหรับข่ำว
ตรวจจับผลิตภัณฑ์สุขภำพผิดกฎหมำย

ที่น�ำมำเสนอฉบับนี้  คือ ข ่ำว อย.             
ร่วมกบั ต�ำรวจ  บก. ปคบ. บกุจบั “ฟ้ำสดใส  
คลินิกเวชกรรม” ย่ำนบำงขุนนนท์ 12 
พบยำที่ ไม ่มี เลขทะเบียนต�ำรับยำ 
เช่น ยำฉีดกลูต้ำไธโอน ยำฉีดรกแกะ  
ยำฉีดสเต็มเซลล์ ขอให้ผู้บริโภคระวัง 
อย่ำหลงเชื่อโฆษณำฉีดเสริมควำมงำม
ต่ำง ๆ อำจเสี่ยงได ้รับผลข้ำงเคียง     
โดยไม่รู ้ ตัวค่ะ...ขอจบด้วยข่ำวกำร     
คมุเข้มผลติภณัฑ์สขุภำพตำมแนวชำยแดน 
ที ่อย. ประสำนไปยงัส�ำนกังำนสำธำรณสขุ 
จังหวัด ด่ำนอำหำรและยำทุกด่ำน และ
ด่ำนศุลกำกรทั่วประเทศให้เฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ผิดกฎหมำยจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงเข้มงวด   เพื่อควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภค.... 

    

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค

“กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม”

เ

 อย. ย�้า ฉลากจีดีเอ (ฉลาก หวาน มัน เค็ม) เป็นประโยชน์              
ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง
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 อยากรู้หรือไม่... เลือกของสดอย่างไร  ไม่ให้ปนเปื้อน  
สารฟอร์มาลิน   มาติดตามอ่านกันเลย

   ดิฉันเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับ 
  การน�าฟอร ์มาลินมาแช่
อาหารทะเล รู ้ สึกกลัวมากเลยคะ่ 
เพราะเคยรู้มาว่าหากกินอาหารที่แช่
ฟอร์มาลินเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อ
ร ่างกาย แต่ไม ่ทราบวิธีสังเกตว่า
อาหารนัน้มฟีอร์มาลนิหรอืไม่ จงึรบกวน 
ขอความรู้จาก อย. เกี่ยวกับวิธีสังเกต 
และอันตรายของฟอร์มาลิน ?          
                                   
   หำกใครท่ีมีโอกำสไปจ ่ำย 
   กับข้ำวในตลำดสดบ่อย ๆ ก็
จะรู ้ว ่ำ กำรเลือกซื้ออำหำรสดให ้
ปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องยำกจริง ๆ เพรำะ
ในปัจจบุนัผูป้ระกอบกำรบำงรำย หวัใส!! 
น� ำ  “ฟอร ์มำลิน” หรือที่หลำยคน      
เรยีกว่ำ “น�ำ้ยำดองศพ” มำใช้กบัอำหำรสด 
ของตัวเอง เพื่อให้อำหำรคงควำมสด    
ไม่เน่ำเสียง่ำย และเก็บไว้ได้นำน โดยลืม
นกึถงึอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูบ้รโิภค
      “ฟอร์มำลิน” เป็นของเหลวใส 
ไม่มสี ีมกีลิน่ฉนุเฉพำะตวั สำมำรถน�ำไป 
ใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์
พลำสติก อุตสำหกรรมสิ่งทอเพื่อใช้    
ในกำรรักษำผ้ำไม่ให้ย่นหรือยับ ในทำง 
กำรแพทย์ จะใช้ฟอร์มำลินที่มีควำม 
เข ้มข ้นต่ำง ๆ กันในกำรฆ่ำเชื้อโรค 
(germicide) และฆ่ำเชื้อรำ (fungicide) 
และเป็นน�้ำยำดองศพ
      

  ในปัจจุบันพบว่ำมีกำรน�ำสำร
ฟอร์มำลินมำใช้กับอำหำร เพ่ือให้
อำหำรยังคงควำมสด ไม่เน่ำเสียง่ำย 
และเกบ็รกัษำได้นำน ซึง่เป็นกำรกระท�ำ 
ที่ผิดกฎหมำย ท�ำให้อำหำรเกิดพิษต่อ
ผู้บริโภค จัดเป็นกำรผลิต จ�ำหน่ำย
อำหำรไม่บริสุทธิ์ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน   
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรอื
ท้ังจ�ำท้ังปรบั เนือ่งจำกสำรฟอร์มำลนิจะมี
ผลให้กำรท�ำงำนของตับ ไต หัวใจ และ
สมองเสื่อมลง ผู้ได้รับสำรนี้จะมีอำกำร
ระคำยเคือง ปวดแสบปวดร้อนอย่ำง
รนุแรงทีป่ำกและคอ  ในรำยทีม่คีวำมไว 
ต่อสำรนี้จะมีอำกำรปวดศีรษะ หำยใจ
ติดขัด แน่นหน้ำอก และหำกบริโภค
ฟอร์มำลนิโดยตรง   จะเกดิอำกำร เป็นพษิ 
โดยเฉียบพลัน ตั้งแต่มีอำกำรปวดท้อง
อย่ำงรุนแรง อำเจียน อุจจำระร่วง 
หมดสติ และเสียชีวิตได้ ในกรณีท่ี
สัมผัสสำรละลำยของฟอร์มำลินที่มี
ควำมเข้มข้น จะเกิดอำกำรระคำยเคือง
ต่อผิวหนัง  และหำกสัมผัสสำรดังกล่ำว
เป็นเวลำนำน จะท�ำให้ผิวหนังอักเสบ 
พอง  และเป็นตุ่มคัน หำกสูดดมหรือ 
สัมผัสก ๊ำซฟอร ์มำลดีไฮด ์จะท�ำให ้
เกิดอำกำรระคำยเคืองที่ตำ จมูก และ
คอ ไปจนถงึ มอีำกำรปวดแสบ ปวดร้อน 
ที่ปำกและคอ และมีอำกำรไอ
      
 

 ได้ท�ำควำมรู้จัก รู้ถึงอันตรำย
ของฟอร์มำลินกันแล้ว มำรู้วิธีหลีกเลี่ยง
อันตรำยจำกฟอร์มำลินกันบ้ำง… โดย
ก่อนซื้ออำหำรทะเลสด ผักสด และ  
เนื้อสัตว์ ควรตรวจสอบโดยกำรดมกลิ่น 
จะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก และควร
สังเกตผักสดที่ถูกแสงแดดและลมตลอด
ทั้งวันแล้วไม่เหี่ยว หรือเนื้อสัตว์จะมีสี
เข้มและสดผิดปกติทั้ง ๆ ที่ไม่ได้แช่เย็น 
สันนิษฐำนได้เลยว่ำอำจจะมีกำรแช่
ฟอร์มำลิน ที่ส�ำคัญก่อนน�ำอำหำรสดมำ
ประกอบอำหำรควรน�ำไปล้ำงให้สะอำด
เสียก่อน และหำกท่ำนผู้อ่ำนพบเห็น 
หรือคำดว่ำมีกำรน�ำฟอร์มำลินมำใช้กับ
อำหำร สำมำรถร้องเรียนได้ที่ สำยด่วน 
อย. โทร. 1556 หรืออีเมล์ : 1556@fda.
moph.go.th หรือเดินทำงมำร้องเรียน
ด้วยตัวเองพร้อมตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์   
มำที่ ศูนย์เฝ้ำระวังและรับเรื่องร้องเรียน
เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์สุขภำพ อย. ได้ทกุวนั 
ในเวลำรำชกำร หรอืส�ำนกังำนสำธำรณสขุ 
จังหวัดทุกจังหวัด อย่ำลืมนะคะ.. หำกมี
ข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
อย่ำเก็บไว้ในใจ ส่งจดหมำยมำถำมเรำ
ที ่กลุม่ประชำสมัพนัธ์  กองพฒันำศกัยภำพ 
ผูบ้รโิภค ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร 
และยำ เลขที่ 88/24 ถนนติวำนนท์ 
อ.เมือง จ.นทบุรี 11000  เรำรอค�ำถำม
ของทุกท่ำนอยู่ แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้ำนะคะ

A :

Q :

Q&AQ&A

อาหารแช่ฟอร์มาลิน
ภยัร้ายใกล้ตวัที่ไม่ควรมองข้าม
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ซื้อยาไม่ถูกที ่
อาจเสี่ยงตายเพราะ 

“ยาปลอม”
ในช่วงที่ผ่�นม� มีผู้เคร�ะห์ร้�ยจำ�นวนไม่น้อยที่ต้องเจ็บป่วย ทุพพลภ�พ  

หรือเสียชีวิตโดยมีส�เหตุจ�ก “ย�ปลอม” ด้วยคว�มรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์  ซื้อย�จ�ก
แหล่งที่ไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย  ไม่ว่�จะเป็นอินเทอร์เน็ต  แผงลอย  หรือก�รลักลอบ
นำ�เข้�ม�จ�กต่�งประเทศ 

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
ส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำร้ำนยำ  ส�ำนักยำ

  ำปลอมกลุ่มหนึ่งที่พบปัญหำอย่ำงมำกในปัจจุบัน  คือ  

 “ยำปลอมในกลุ่มที่ใช้รักษำภำวะหย่อนสมรรถภำพ

ทำงเพศในผู้ชำย”  ยำปลอมที่อวดอ้ำงสรรพคุณนี้เป็นเหตุให้

ผู ้ใช้ยำเกิดภำวะหัวใจวำยเฉียบพลันเป็นเหตุให้เสียชีวิตใน

ที่สุด

 เหล่านี้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ที่ก�าลังจะตกเป็นเหยื่อ...

 “ชายวัยเฉียด 60 พาสาวเข้าม่านรูด อีกวันเป็นศพ

คาเตียง ภายหลังการตรวจภายในห้องพักพบยาไวอากร้า

ย ปลอมแบบซองที่ผลิตจากอินเดียซ่ึงยังไม่ได้ฉีกใช้ และแผงที่

ผ่านการใช้แล้วผลิตจากจีน ทั้งเม็ดสีฟ้าและแดง คาดเสียชีวิต

จากภาวะหัวใจล้มเหลว สอบถามจากญาติคาดว่าผู้ตายน่าจะ

ซ้ือมาจากแผงลอยในย่านการค้าชื่อดังทางภาคใต้” (เดลินิวส์ : 

http://www.dailynews.co.th/crime/6575 และ  ข่าวสด:วันที่ 9 มกราคม 

2555 )

 “หนุ่มใหญ่เสียชีวิตอย่างกะทันหันในโรงแรมขณะมี

เพศสัมพันธ์สภาพศพนอนหงายหน้าไม่สวมเสื้อผ้าเสียชีวิตอยู่
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ข้างเตียงนอน ใกล้กันพบซองยาไวอากร้าถูกใช้ไปแล้วจ�านวน 

3 เมด็และขวดเบยีร์ทีเ่ปิดดืม่ไปแล้วครึง่ขวด คาดผูต้ายมอีายุ 

มากแล้วประกอบกับกินยาไวอากร้าเกินขนาด ผสมกับเบียร์   

จึงท�าให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด” (http://

www.komchadluek.net/detail/20110827/107415.html วันที่ 27 สิงหาคม 

2554)

 “วัยรุ่นชาย ซื้อยาตัวหนึ่งมาจากย่านคลอง-ม หลัง

รับประทานยาพบว่าอวัยวะเพศเกิดการแข็งตัวค้างนาน 

(Priapism) ติดต่อกันเกือบ 2 วัน ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวด และ

ทรมานมาก ท้ายที่สุดแพทย์จ�าเป็นต้องตัดทิ้ง... เนื่องจาก  ไม่มี

เลือดไหลเวียนมาที่อวัยวะเพศ  ท�าให้เกิดภาวะเนื้อตาย”... 
(การบรรยาย “ความรู้เรื่องอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” โดย 

อ.นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ หน่วยระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการและชี้แจง

โครงการน�าร่องให้จ�าหน่ายยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ตามใบสั่งแพทย์ในร้านยาคุณภาพที่ อย. ก�าหนด  ครั้งที่ 2 วันที่ 16 

มกราคม 2554)

 

 “อย.ตรวจพบยาแผนโบราณอวดอ้างสรรพคุณรักษา

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีการปลอมปนใส ่ยา                  

แผนปัจจุบันชื่อ “อะมิโน ทาดาลาฟิล” ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ   

ยาทาดาลาฟิล ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับ

หลอดเลือดและหัวใจหรือผู ้ที่ กินยาขยายหลอดเลือด                 

กลุม่ไนเตรต หากได้รบัยาแผนโบราณดงักล่าวอาจเสยีชวีติได้ ”  

(ข่าวแจก อย. วันที่ 6 กันยายน 2554 )

                                                                                                                                                      

               อุทำหรณ์เหล่ำนี้ คงเตือนใจแก่ผู้ท่ีก�ำลังตัดสินใจใช้

ยำปลอม หรือซื้อยำจำกแหล่งท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยให้

ระมัดระวัง อย่ำค�ำนึงถึงแต่รำคำถูก หรือควำมสะดวก เพรำะ

นอกจำกสญูเสยีเงนิไปโดยเปล่ำประโยชน์แล้ว  ยงัอำจส่งผลร้ำย

ถึงชีวิตได้ 

 ผู้ป่วยท่ีจะใช้ยำนี้จะต้องผ่ำนกำรตรวจวินิจฉัยจำก

แพทย์ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ำจะสำมำรถใช้ยำได้อย่ำงปลอดภัย 

และมีประสิทธิภำพที่จะใช้รักษำภำวะเสื่อมสมรรถภำพ      

ทำงเพศได้  ทั้งนี้เนื่องจำกสำเหตุของควำมเสื่อมนั้นอำจมี

ควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่ละบุคคล  และมีวิธีกำรรักษำ

ที่แตกต่ำงออกไปตำมสำเหตุ

 ปัจจุบันยำในกลุ่มรักษำภำวะเส่ือมสมรรถภำพทำง

เพศในผู้ชำย หรือยำกลุ่มต้ำนเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส-5  

(Phosphodiesterase-5 Inhibitor) ที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน

ยำจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีดังนี้

 1.  ซิลเดนาฟิล(Sildenafil)  ชื่อกำรค้ำ คือ   

  ไวอะกร้ำ (Viagra®) อีลอนซ่ำ (Elonza®) และ 

  โทนำฟิล (Tonafil®)

 2.  ทาดาลาฟิล(Tadalafil) ชื่อกำรค้ำ คือ ซีเอลีส  

  (Cialis®)

 3.  วาเดนาฟิล  (Vardenafil) ชื่อกำรค้ำ คือ   

  เลวิตร้ำ (Levitra®)

 ยำในกลุ ่มนี้ จัดเป็นยำควบคุมพิเศษที่มีเงื่อนไข

อนุญำตให้มียำได้เฉพำะโรงพยำบำล คลินิก และร้ำนยำ

คุณภำพเฉพำะที่ผ่ำนกำรรับรองจำก อย. เท่ำนั้น (ภำยใต้

โครงกำรทดลองกำรกระจำยยำกลุ่มพิเศษในร้ำนยำคุณภำพ สำมำรถ

ตรวจสอบรำยช่ือได้ที่เว็บไซต์ร้ำนยำคุณภำพ http://newsser.fda.

moph.go.th/advancepharmacy/2009/research.php)  

 สรุป คือกำรซื้อยำมำรับประทำนเองจำกแหล่งที่ผิด

กฎหมำยตำมแผงลอย อินเทอร์เน็ต หรือร้ำนยำที่ลักลอบ

ขำยยำ เสี่ยงอันตรำยถึงชีวิต และผู้ที่จะใช้ยำตัวนี้ต้องผ่ำน

กำรตรวจวินิจฉัยจำกแพทย์ก่อน เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้

ยำเอง  

เสี่ยงซื้อ “ยาปลอม”... 
อันตราย ถึงตาย !!!
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  นื่องจำกน�้ำมันประกอบอำหำรที่ 

 ผ่ำนกำรทอดซ�้ำหลำย ๆ ครั้ง จะมี

คุณค่ำทำงโภชนำกำรลดลง และม ี

ควำมหนืดมำกขึ้น โดยจะก่อให้เกิด

สำรประกอบโพลำร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

กำรท�ำงำนของเซลล์ ซึง่จะก่อกลำยพนัธุ์ 

ท�ำให้เกิดมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลอง 

ล�ำไส ้ท�ำงำนผิดปกติ ตับและไตโต    

โลหิตจำง วิตำมินอีในเลือดและตับของ 

หนูทดลองลดลง ส่วนไอระเหยจำก

น�้ำมันทอดอำหำร หำกสูดดมเป็นเวลำ

นำนอำจมีอันตรำยต่อสุขภำพ ท�ำให้

เกิดโรคมะเร็งที่ปอด และพบว่ำมีสำร-

กลำยพันธุ ์ ในไอระเหยของน�้ ำมัน         

ทอดอำหำร ซึ่งก่อให้เกิดเนื้องอกในตับ 

ปอด และมะเร็ ง เม็ด เลือดขำวใน           

หนทูดลอง ซึง่กำรเกดิโรคในสตัว์ทดลอง

น้ี  ก็มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดในมนุษย์ได้

เช่นกัน  

‘นำ้ามันทอดซำ้า’   
อีกหนึ่งความเสี่ยง
มะเร็งร้าย

‘นำ้�มันประกอบอ�ห�ร’ ของคู่ครัวที่แทบทุกครัวเรือนต้องใช้ประกอบอ�ห�ร ไม่ว่�จะ

ผัดหรือทอด แต่ห�กเร�นำ�นำ้�มันประกอบอ�ห�รม�ทอดซำ้�แล้วซำ้�อีก จนกล�ยเป็น          

‘นำ้�มันทอดซำ้�’ รู้หรือไม่!! อันตร�ยพอตัวเลยทีเดียว...  

ต่ำง ๆ เหมำะกับกำรใช้ผัดอำหำร แต่

หำกน�ำไปทอดด้วยควำมร้อนสูง จะ

แตกตัวให้สำรประกอบโพลำร์ ซึ่งเป็น

สำรก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ท�ำให้น�้ำมันมี  

สีน�้ำตำล มีกลิ่นเหม็นหืน ท�ำให้ทอด

อำหำรได้ไม่นำน

ได้รู ้จักน�้ำมันประกอบอำหำร

กันแล้วก็อย่ำลืมเลือกใช้ให้ถูกประเภท

ด้วยนะคะ และส�ำหรับผู ้ที่ชื่นชอบ

อำหำรทอด ไม่ว่ำจะเป็น ไก่ทอด กล้วยทอด 

หรือปำท่องโก๋ ขอแนะน�ำให้สังเกตสี

ของน�้ำมันท่ีใช้ทอดก่อนซ้ือว่ำมีสีเข้ม

และมีควำมหนืดข้นหรือไม่ หำกน�้ำมัน

ที่ ใช ้ทอดมีสี เข ้มจนด�ำและหนืดข ้น 

แสดงว ่ำน�้ำมันน้ันผ ่ำนกำรใช ้ซ�้ำมำ

หลำยครั้งแล้ว ควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่ำ

ค่ะ

  ทีนี้มาท�าความรู้จักกับน�้ำมัน

ประกอบอำหำรที่ เรำใช ้อยู ่ ในชีวิต

ประจ�ำวัน ที่มีอยู่ 2 ชนิด คือ น�้ามันจาก

ไขมันสัตว์ เช่น น�้ำมันหมู ซึ่งมีกรดไขมัน

อิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง และ น�้ามัน

พืช ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ น�้ามัน

ปาล์มโอเลอิน น�้ามันมะพร้าว เป็น

น�้ำมันพืชชนิดที่เป็นไขเมื่ออำกำศเย็น 

ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวผสมอยู่มำก ท�ำให้

โคเลสเตอรอลในเลือดสูง เสี่ยงต่อกำร

เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ แต่น�้ำมัน

ชนิดนี้ทนควำมร้อน ไม่เหม็นหืนง่ำย 

เหมำะที่จะใช ้ทอดอำหำรท่ีต ้องใช ้  

ควำมร้อนสูง และอีกกลุ่มคือ น�้ามัน  

ถั่วเหลือง น�้ามันเมล็ดทานตะวัน น�้ามัน

ข ้าวโพด น�้ามันงา น�้ามันมะกอก 

ประกอบด้วยไขมนัไม่อิม่ตัวในปริมำณสูง 

จึงไม่เป็นไขแม้อยู ่ในที่เย็น ย่อยง่ำย 

ร่ำงกำยสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงเซลล์ 

เ
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“ศูนย์รับแจ้งข้อมูล                  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. น้อย”                                                    

  น้อย ได้เริม่ด�ำเนนิกำรจดัตัง้  

  “ศนูย์รบัแจ้งข้อมลูผลติภณัฑ์  

สุขภาพ อย.น้อย” โดยมีวัตถุประสงค์

ในกำรน�ำศกัยภำพของสมำชกิ อย. น้อย 

มำใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วม 

ในงำนคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเพิ่ม

บทบำทของสมำชิกแกนน�ำ อย. น้อย 

โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ

เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพและโฆษณำ

ที่โอ้อวดเกินจริง โดยมี 

 เป้ำหมำย คอื โรงเรยีน อย. น้อย 

มีศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

อย่ำงน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน 

 บทบำทหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำง

ในกำรรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภำพและโฆษณำที่โอ้อวดเกินจริง    

ช่วยในกำรตรวจสอบ แก้ไขหรือส่งต่อ

ปัญหำไปยังผู ้ เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้    

ช่วยประชำสมัพนัธ์ข้อมูลควำมรูเ้กีย่วกบั        

กำรบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภำพท่ีเหมำะสม 

ปลอดภัยให้แก่สมำชิก อย. น้อย และ

ประชำชนทั่วไป 

 องค์ประกอบของศูนย์ฯ

          1. มี ก ล ่อ ง รั บ แจ ้ ง ข ้ อ มู ล

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

15 x 20 x 15 เซนติเมตร อย่ำงน้อย    

1 กล่อง

 2. มป้ีำยระบวุ่ำ “ศนูย์รบัแจ้ง 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. น้อย” 

และเวลำปฏิบัติกำร 

          3.  มี เจ ้ ำหน ้ำที่ รับผิดชอบ

ด�ำเนินกำร อย่ำงน้อย 3 คน โดยมีครู 

อย. น้อย เป็นผู้ก�ำกับดูแลศูนย์ ทั้งนี้

เวลำปฏิบัติกำรที่ระบุไว ้ จะต้องมี      

เจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ�ำศูนย์ ฯ ทุกครั้ง

          4.  มีที่ท�ำกำรแน่นอน (โดย

อำจอยู่ในบริเวณเดียวกันกับชมรม / 

ชุมนุม อย. น้อย) 

          ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

          1. บันทึกข้อมูลกำรรับแจ้งฯ 

ตำมแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภำพ ลงในสมุดบันทึกทุกคร้ังท่ีมี     

ผู้มำแจ้งที่ศูนย์ฯ 

          2.  รวบรวมข้อมูล ฯ ที่ได้รับ

แจ้งจำกกล่องรบัแจ้งข้อมลูตำมแบบฟอร์ม 

รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ และ

บันทึกลงในสมุดบันทึก อย่ำงน้อย

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

          3. พิจำรณำเพื่อด�ำเนินกำรกับ

ข้อมูลดังกล่ำว ดังนี้ 

  3.1 ในกรณีที่ เป ็นเรื่องที่

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้โดยโรงเรียน      

ให ้ส ่งเรื่องให้นักเรียนแกนน�ำ หรือ        

ครู อย. น้อย หรือผู ้บริหำรโรงเรียน   

ตำมล�ำดับ 

              3.2 ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้โดยโรงเรียน    

ให้ส่งเร่ืองให้แก่ส�ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวดั (สสจ.) หรือหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

          4.  ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร 

          5.  รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

อย.

กลุ่มพัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภค

 เป้าหมาย คือ โรงเรียน  อย. น้อย มีศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์  
สุขภาพ อย่างน้อยจังหวัดละ  2  โรงเรียน 

m อ่านต่อหน้า 14
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m ต่อจากหน้า 1

ส�ำนักด่ำนอำหำรและยำ ภก.ชำญชัย 

เอื้อชัยกุล ก็ได้บรรยำยภำรกิจของด่ำน

อำหำรและยำให้ผู ้สื่อข่ำวได้รับฟังกัน

อย่ำงละเ อียด ท�ำให ้ทุกคนเข ้ำใจ

บทบำทที่ส�ำคัญของด่ำนอำหำรและยำ

มำกขึ้น ส�ำหรับด่ำนอำหำรและยำท่ำลี่

เป็นด่ำนเล็ก ๆ ตั้งอยู่ ณ ด่ำนพรมแดน

บ้ำนนำกระเซ็ง ต.อำฮี อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

เป็นด่ำนพรมแดนที่มีสะพำนมิตรภำพ

ไทย-ลำว ข้ำมล�ำน�้ำเหือง เพื่อเชื่อมต่อ

กำรคมนำคมระหว่ำงสองประเทศ โดย

ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรน�ำเข้ำส่วนใหญ่เป็น

สินค้ำทำงกำรเกษตร เช่น ข้ำวโพด      

มันส�ำปะหลัง ลูกตำว มะขำมเปียก ขิง 

แตงกวำดองเกลือ เป็นต้น ผลกำร

ด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำยังพบกำรจ�ำหน่ำย

สินค้ำที่ไม่ถูกต้องตำมเขตแนวชำยแดน 

และมีกำรลักลอบน�ำเข้ำ เช่น  ยำปลอม 

ยำที่ไม่มีเลขทะเบียนต�ำรับยำ เป็นต้น 

ส�ำหรบัในปีนี ้ด่ำน ฯ จะตดิตัง้ตูค้อนเทนเนอร์ 

ซึ่งเป็นทั้งส�ำนักงำนและห้องปฏิบัติกำร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

ยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมรองรับประชำคม

เศรษฐกิจอำเซี่ยน AEC ในปี 58 ที่จะ   

ถึงนี้                                                                                                    

 ต่อมำเดินทำงมำที่ พืชไทย

เมืองเลย (Plant Thai Muang Loei) 

ตั้งอยู ่เลขที่ 145 ม.11 ถ.มลิวรรณ 

ต.ศรีสงครำม อ.วั งสะพุง  จ . เลย             

เป็นสถำนที่ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้ที่เป็น

สมุนไพรใกล้ตัว สถำนท่ีผลิตได้รับรอง

มำตรฐำนจีเอ็มพีจำก อย. ตั้งแต่ พ.ศ.

2553 เจ้ำของได้ออกมำต้อนรับคณะ

ของเรำอย่ำงอบอุ ่นเป็นกันเองพร้อม

เผยถึงแรงบันดำลใจในกำรผลิตที่มำ

จำกควำมเจ็บป่วยด้วยโรครูมำตอยด์

ท�ำให้ต้องหันมำดูแลสุขภำพด้วยวิถี

ธรรมชำติ โดยบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มำ

จำกธรรมชำตล้ิวน ๆ ไม่ปรงุแต่งสำรเคมี

ใด ๆ ท�ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น เมื่อมี

ของดีอยู ่กับตัวแบบน้ี จึงมีแนวคิด    

ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู ้อื่นได้

บรโิภคด้วย จงึเกดิเป็นผลติภณัฑ์ชมุชน 

พชืไทยเมอืงเลยขึน้ ได้แก่ ผงข้ำวกล้องงอก 

ผสมงำด�ำ ผงงำด�ำ ลูกเดือยกล้องผสม

งำด�ำ กำแฟงำด�ำผสมโสมเจี่ยวกู่หลำน 

จมูกข้ำวสำลีผสมงำด�ำรสโกโก้ ร�ำข้ำว

สำลีผสมงำด�ำ และน�้ำมันงำด�ำ 100% 

สตูรสกดัเย็น ซ่ึงผลติภณัฑ์ข้ำวกล้องงอก 

ผสมงำด�ำได้รับกำรคดัสรรเป็นผลิตภณัฑ์

ดีเด่นโอทอป 5 ดำว ปี 2553 นับเป็น

ทำงเลอืกส�ำหรบัผูร้กัสขุภำพ คณะของเรำ 

ชื่นชมกับกำรสู้ชีวิต ควำมมุ่งมั่นในกำร

ดูแลสุขภำพจำกผลิตภัณฑ์ที่ท�ำด้วยใจ 

“ไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของแม้วก็ได้ ซื้อ

ที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มำจำกธรรมชำติ      

จรงิ ๆ” เป็นค�ำกล่ำวของคณุแม้วซึง่เป็น 

เจ้ำของ ปรำกฏว่ำทุกคนซ้ือกันชนิด

ถล่มทลำย เชื่อแล้วว่ำทุกคนอยำกมี

สขุภำพดกีนัจรงิ ๆ ขอให้ปฏบิตักินัให้ได้ 

ตลอดไปนะคะ                                                                

 หลังจำกศึกษำดูงำนแล้ว ยังมี

กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

อย. – สือ่มวลชน ชือ่งำน กิบ๊เก๋ “ ม่วนช่ืน 

เชี ยงคาน สานสัมพันธ ์  อย .  - 

ส่ือมวลชน”  ด้วยบรรยำกำศทีเ่ป็นกนัเอง 

อำหำรอร่อย เปิดตวัด้วยกำรแสดงผตีำโขน 

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้ำงรอยยิ้ม

และควำมสนุกสนำน ทั้งนี้ อย. มีของ

รำงวลัเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ให้สือ่มวลชนทกุคน 

ติดไม้ติดมือ ส�ำหรับรำงวัลใหญ่คือ

โทรศัพท์มือถือรุ ่นใหม่ที่ครองใจวัยรุ ่น

อยู่ขณะนี้ ผู้โชคดีมำจำกหนังสือพิมพ์ 

Bangkok Post ขอแสดงควำมยินดี  

ด้วยค่ะ 

สิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนใน

ครั้งนี้นับว่ำมีค่ำมำก หวังว่ำทุกท่ำนคง

ได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ ควำมสุข 

มิตรภำพ แล้วพบกันใหม่กับกำรศึกษำ  

ดูงำนครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ

อ่านต่อ

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ  

อย. น้อย ตำมแบบรำยงำนกำรรับแจ้ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ อย. น้อย ให้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ทรำบเดือนละ 1 ครั้ง 

          6.  เผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ 

(สำมำรถเข ้ำไปดูแบบฟอร์มรับแจ้ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ และ แบบ

รำยงำนกำรรับแจ้งข ้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภำพ ได้ที่ www.oryornoi.com ) 

 เรื่องสุดท้ำยแต่ไม่ท้ำยสุดก็คือ  

อย. น้อย ที่สนใจตอบค�ำถำมชิงรำงวัล

ประจ�ำทุกสัปดำห์ (ร่วมสนุกได้ทุกคน)  

เริ่มค�ำถำมใหม่ทุกวันจันทร์ แจกรำงวัล

สัปดำห์ละ 2 รำงวัล ของรำงวัลได้แก่ 

เสื้อ กระเป๋ำ นำฬิกำฯ หมุนเวียนกันไป 

โดยจับรำงวัลจำกรำยชื่อผู้ท่ีตอบค�ำถำม

ได้ถกูต้อง  สะสมคะแนนเพือ่ชงิรำงวลัใหญ่ 

(เฉพำะนกัเรยีน อย. น้อย) โดยกำรเข้ำร่วม 

พดูคยุ แสดงข้อคดิเหน็  หรอืตอบค�ำถำม 

เกีย่วกบั อย. น้อย หรอืผลติภณัฑ์สุขภำพ 

เข้ำไปดูรำยละเอยีดได้ที ่ www.facebook 

.com/oryornoi กันเลยนะคะ 
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ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขำธิกำร ฯ อย. เป็น

ประธำน เป ิดกำรประชุมชี้ แจงผู้ประกอบกำรน�ำ เข ้ ำ 

เครื่ องส� ำอำง รองรับกำรเป ิด เชื่ อมโยงข ้อมูลน� ำ เข ้ ำ  

เคร่ืองส�ำอำงสู่ระบบ National Single Window(NSW)             

ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กทม. เมื่อวันที่          

21 กุมภำพันธ์ 2555

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการน�าเข้า                                     
เครื่องส�าอางเข้าสู่ระบบ(NSW)

อบรมข้าราชการบรรจุใหม่
นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขำธิกำรฯ อย. เป็นประธำน

เปิดโครงกำรอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ประจ�ำปีงบประมำณ 

2555 จัดโดยฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ณ ห้องประชุม อย.      

ชั้น 6  อำคำร 4  เมื่อวันที่  28-29  กุมภำพันธ์ 2555

“กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม”
นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขำธิกำรฯ อย. เป็นประธำนแถลงข่ำวเปิดโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ฉลำกโภชนำกำร           

แบบ GDA “กินฉลำด ต้องอ่ำนฉลำก หวำน มัน เค็ม” ณ ลำนอเนกประสงค์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ                      

เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2555
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 เจ้ำหน้ำที่ อย. ร่วมกับต�ำรวจ บก.ปคบ. เข้ำตรวจค้นร้ำนขำยยำพรเพ็ญเภสัช  พบยำแผนปัจจุบันไม่ได้ขึ้นทะเบียน    

ต�ำรับยำกับ อย. อีกท้ังไม่ได้จัดท�ำบัญชีกำรซื้อและขำยยำทุกครั้งที่มีกำรซ้ือขำย  ณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่                     

22 กุมภำพันธ์ 2555

  นำยวิทยำ บุรณศิริ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำนแถลงข่ำว หลังเจ้ำหน้ำที่ อย. ร่วมกับต�ำรวจ 

บก.ปคบ. บุกทลำยแหล่งจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพผิดกฎหมำย ย่ำนตลำดแอร์พอร์ต (ตลำดเจ๊เล้งเก่ำ) ดอนเมือง                              

ณ ห้องประชุม อย. อำคำร 4 ชั้น 6 ตึก อย. เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2555

ทลายแหล่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

ตรวจค้นร้านขายยาพรเพ็ญเภสัช


