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ปล�ปักเป้� เมนูมรณะ

	 Report	ฉบับนี้	ขอต้อนรับเข้าสู ่	วันสงกรานต์	ซ่ึงเป็นวันปีใหม่			
	 ตามประเพณีไทย	 และถือเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกในครอบครัว			
จะได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา	 คนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงซะนาน	 ก็จะ
ได้กลับบ้านเสียที	 กรุงเทพฯ	 ของเราก็จะกลายเป็นเมืองร้างไปชั่วคราว	 รถราที่เคย
ติดขัดก็วิ่งฉิว	โอ้สวรรค์!!	ของคนเมืองกรุง...

หยุดหลายวันจะท�าอะไรกันดี	วันดี	ๆ	เช่นนี้	อย่าลืมประเพณีไทยอันดีงาม
ที่สืบทอดกันมา	 เริ่มต้นด้วยการท�าบุญตักบาตร	 ปล่อยนก	 ปล่อยปลา	 ถือเป็นการ
สร้างกุศลให้กับตัวเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	 แสดงความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณด้วยการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	 ขอพรจาก	 พ่อ-แม่	 ญาติผู้ใหญ่	 ผู้ที่เรา
เคารพนับถือ	 ขอให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและ								
ด้านต่าง	ๆ	โดยถ้วนหน้ากัน

ช่วงหยุดยาวอย่างนี้	อย่าลืมอ่าน	อย.	Report	กับเนื้อหาสาระที่น�ามาเล่า
สู่กันฟังเช่นเคย	เริ่มด้วย...ปลาปักเป้า เมนูมรณะ	ชีวิตบนความเสี่ยงอาจถึงฆาตได้
ถ้าไม่ดใูห้ด	ี ฉบบันีจ้งึมคี�าแนะน�าในการเลอืกซ้ือ	 เลอืกบรโิภคเนือ้ปลาอย่างปลอดภยั			
มาฝากกัน...พบกับสถานประกอบการด้านเครื่องส�าอางท่ีได้รับรางวัล	อย.	ควอลิตี้			
อวอร์ด	ปี	2554	กับมีดีมาโชว์	 และไม่พลาดข่าวเด็ด...เตือนภัยกับ www.oryor.
com	 ซึ่งมีสาระดี	 ๆ	 มากมายกับรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุให้ติดตามกัน
อย่างต่อเนื่อง...	 คอลัมน์กินเป็น-ใช้เป็นกับผลิตภัณฑ์ย้อมผมใช้ง่าย...ใช้บ่อย   
แฝงอันตราย ซึ่งจะมีวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมให้ปลอดภัย	 รวมทั้งเรื่องน่ารู้	
เกี่ยวกับ	 “สิทธิผู้ป่วย”	 สิ่งพึงรู้ของผู้ป่วยทุกคน	 ยังไม่หมดแค่นี้	 เก็บข่าวเล่าเรื่อง			
จับใหญ่แหล่งจ�าหน่ายกาแฟเถื่อน อ้างลดน�้าหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
อ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ ย่านดอนเมือง พบของกลางผิดกฎหมายเพียบ  
ซึ่ง	อย.	และ	บก.ปคบ.	ร่วมกันตรวจจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างเข้มแข็ง	
ตราบใดทีย่งัมผีูก้ระท�าผดิ	 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบยงัคงต้องเหนด็เหนือ่ยและท�างาน
เชิงรุกมากขึ้น	 ความเหนื่อยนั้นจะหายเป็นปลิดทิ้งถ้าผู้บริโภคของเราได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	 ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบ		
ต่อสังคม	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

                                                                         
      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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อย.

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�

สงกรานต์ วันปีใหม่ไทย                    
รดน�้า ด�าหัว ขอพรจากพ่อ-แม่ ญาติผู้ใหญ ่
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 ปิบปลาปักเป้าดบั	เป็นข่าวทีเ่รา	ๆ		

	 ท่าน	 ๆ	 ยังคงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ	

ล่าสุด	 พบลูกเรือชาวมอญ	 8	 ชีวิต					

เป ิปปลาป ักเป ้า	 ดับ	 2	 หามส ่ง																		

โรงพยาบาล	6	ราย	สันนิษฐานเบื้องต้น

ว่าอาจเป็นผลมาจากการรับประทาน

เนือ้ปลาปักเป้า	ซึง่มพีษิ	เตโตรโดท็อกซนิ 

(Tetrodotoxin) ในตัว	 แล้วเหตุใด		

เมื่อรู้ว่าปลาปักเป้ามีพิษ	 ก็ยังคงมีการ						

รับประทานปลาปักเป้ากันอยู่	 คนที่	

เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวประมงและ

ลูกเรือที่คุ ้นเคยกับปลาชนิดนี้ เป ็น	

อย่างดี	 ลามมาถึงคนที่รับประทานโดย

ไม่รู้ว่าเป็นปลาปักเป้าที่ปนมากับปลา

ท่ัวไป	 ชีวิตของผู้บริโภคยังคงเสี่ยงอยู่

ทุกขณะ	 หากยังมีการลักลอบขายกัน

อย่างเป็นล�่าเป็นสัน	 แล้วคนเสียชีวิต

รายต่อไปจะเป็นใคร?	

  มารู ้จัก เตโตรโดทอกซิน 

(Tetrodotoxin)	กนั	น่ากลวักว่าทีค่ดิ	!	

ซึ่งเป็นพิษที่พบในปลาปักเป้าทะเล	

พบมากในไข่	 ตับ	 ล�าไส้	 หนัง	 ส่วนที่มี

พิษน้อยที่สุดคือ	 เนื้อปลา	 เป็นพิษที่		

ทนความร้อนสูง	 ซึ่งความร้อนจาก		

การประกอบอาหารไม่สามารถท�าลาย

พิษชนิ ดนี้ ไ ด ้ 	 ผู ้ ที่ ไ ด ้ รั บพิ ษจาก											

ปลาปักเป้าจะมีอาการต่าง	ๆ	ขึ้นอยู่

กบัปรมิาณพษิทีไ่ด้รบั	 เช่น	ชาทีร่มิฝีปาก	

ลิ้น	 ใบหน้า	 ปลายนิ้ว	 คลื่นไส้อาเจียน	

อ่อนเพลีย	 แขนขาไม่มีแรง	 กล้ามเนื้อ

กระตุกคล้ายชัก	 กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต	

หายใจไม่ออก	 ไม่รู้สึกตัว	 และเสียชีวิต

ในที่สุด	 ที่ส�าคัญยังไม่มียาตัวใดรักษา 

พษิชนิดน้ีได้ แม้หลายคนจะรูถ้งึพษิร้าย	

ของปลาปักเป้า	แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบน�า

ปลาปักเป้ามาจ�าหน่ายเป็นอาหาร					

ให้กับผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นการกระท�าที่ผิด

กฎหมาย	

  ปัจจุบัน	 อย.	 ยังคงก�าหนดให้

ปลาปักเป ้าทุกชนิดและอาหารที่มี				

เนือ้ปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม	 เป็นอาหาร	

ที่ห้ามผลิต	 น�าเข้า	 หรือจ�าหน่ายตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที	่

264	 พ.ศ.2545	 หากฝ่าฝืนจะมีโทษ				

ปลาปักเป้า เมนูมรณะ

m อ่านต่อหน้า 14
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บรษิทั คอลเกต - ป�ล์มโอลฟี 
(ประเทศไทย) จำ�กัด ผู ้ผลิตยาสีฟัน	
น�้ายาบ้วนปาก	 แปรงสีฟันคอลเกต	 สบู่	
ครีมอาบน�้า	 สบู่เหลวล้างมือ	 และ						
แป้งเยน็โพรเทคส์	สบูเ่ดก็	แป้งเดก็	และ	
แชมพูเด็กแคร์ มีการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานเป็นไปตามข้อก�าหนด	 GMP	
ISO	9001	TGA	และ	Global	Colgate	
Quality	Standards	และได้จัดกิจกรรม
สร ้ า งสรรค์สั งคมมากมาย 	 อาท	ิ								
จัดโครงการ	“WASH”	ร่วมสมทบทุน
สร้างอ่างล้างมือให้กับโรงเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดาร	โครงการ	“FLU”	และโครงการ	
“HAND	 WASH	 MONTH”	 ร่วมรณรงค์
การล้างมอื	 เพือ่ห่างไกลจากไข้หวดั	 และ
มอบสบู่โพรเทคส์	 เพื่อช่วยผู้ประสบภัย
น�้าท่วมในภาคใต้

บริษัท ค�โอ อินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางภายใต้เครื่องหมายการค้า
แฟซ่า	 เอสเซนเชียล	 เอเชียนซ์	 ลิเซ่         
บิโอเร	 เมนส์บิโอเร และลอรีเอะ	 ท่ีมี	
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานตามหลัก	
GMP	ISO-9001(2008)	ISO-14001	
(2004)	OHSAS-18001(2007)	และ	
HALAL และได้ด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์	
สังคมมากมาย	 อาทิ บริจาคโลหิต	

บรจิาคสิง่ของแก่เดก็นกัเรยีนทีข่าดแคลน	
ทุนทรัพย์	 ปลูกป่าชายเลน	 กิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อเด็กผู ้หญิงโครงการ	
“SIS	ACT”	แนะน�าและให้ความรูเ้กีย่วกบั	
การดแูลสขุภาพ เป็นต้น
  บริษัท แพน ร�ชเทวี กรุ ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตเครือ่งส�าอางและ
เวชส�าอาง	 อาทิ	 แพนคอสเมติก	 แพน						
เดอร์มาแคร์	ครีมกันแดดไมนัส	ซัน									
เครื่องส�าอางอิลิเซ ่	 ที่มีการควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน		โดยมีกระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐาน	 GMP	 และ	 ISO	
9001:2008	 จาก	 MASCI และยังได้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม	 อาทิ        
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคผิวหนังด้อยโอกาส	
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและเดก็ด้อยโอกาส	
รวมถึงรับบริจาคกล่องนม	 และกล่อง
น�า้ผลไม้	เพือ่น�ากลบัไปรไีซเคลิเป็นกระเบือ้ง	
มงุหลงัคา	(Green	Roof)				ให้มลูนธิ	ิอาสา	
เพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก

บรษิทั ยนูลิเีวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ 
จำ�กัด ผู้ผลิตสบู่และครีมอาบน�้าลักส์	
วาสลีน	 ซิตร้า	 ซันซิล	 คลีนิค	 เคลียร์	
พอนด์ส	 โดฟ	 แอกซ์	 เรโซนา	 ใกล้ชิด				
ที่มีการควบคุมคุณภาพ	 โดยมีการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ได้มาตรฐาน	
ตามหลักเกณฑ์	GMP	นอกจากนี้	ยังได้

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมมากมาย	
อาทิ	จัดโครงการ	แฮร์	ฟอร์	โฮพ	(Hair	
For	 Hope)	 รวบรวมบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภณัฑ์ซันซิลมารีไซเคลิ	และน�ารายได้	
จากการรีไซเคิลบริจาคให้กับสมาคม		
ส่งเสริมสถานภาพสตรี	 เพื่อช่วยเหลือ		
ผู้หญิงที่บ้านพักฉุกเฉิน	เป็นต้น

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบ
บอร�ทอรีส์ จำ�กัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอาง BSC	SHEENe	ARTY	MTI	
KMA	 ที่มีการควบ		คุมคุณภาพมาตรฐาน
ตามหลัก	ISO	9000	:	2001	ISO	14001	
GMP	 1/2/3	 HACCP	 SA8000										
OHSA	18000	ฯลฯ	และได้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม	 อาทิ	 ปลูกป่าชายเลน	
ปลูกป่าโกงกาง	 ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่
ธรรมชาติ	 มอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั	
แผ่นดินไหว	ประเทศเฮติ	และผูป้ระสบภยั					
สึนามิ	ประเทศญี่ปุ่น

ในฉบับเดือนพฤษภาคม	 “มีดี
มาโชว์”	 จะพาไปพบกับโฉมหน้าสถาน
ประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ ใช ้					
ในบ้านเรือนที่ได้รับรางวัล	 อย.	 ควอลิตี้	
อวอร์ด	ปี	2554	จะมีสถานประกอบ
การใดบ้าง	อย่าลืมติดตามนะคะ

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 
ตอน สถานประกอบการด้านเครื่องส�าอาง
 มดีมี�โชว์ฉบบัเดอืนเมษ�ยนนี ้ ขอพ�คณุผูอ่้�นทกุท่�นไปทำ�คว�มรูจ้กักบัสถ�นประกอบก�ร 
ด้�นเครื่องสำ�อ�งที่ได้รับร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จำ�นวน 5 ร�ย เริ่มจ�ก.....
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ไม่พลาดข่าวเด็ด...เตือนภัยกับ 

กลุ่มเผยแพร่ความรู้

 สำ�หรับใครที่เคยติดต�มรับฟังร�ยก�รส�รคดี  
ข่�วด่วน อย. เพื่อสุขภ�พท�งสถ�นีวิทยุเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ เร�
ยังคงมีให้ติดต�มกันต่อนะคะ....นอกจ�กจะได้ข้อมูลดี ๆ  
กันไปแล้ว ท�ง อย. ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับร�งวัล
กันอีกด้วยนะคะ

 ลับมาคราวนี้	อย.	ยังพร้อมไปด้วยสาระเช่นเดิม	เพราะเรา 

 อยากให้ทุกคนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยกัน									

นะคะ	 จึงขอแนะน�ารายการดี	 ๆ	ที่ไม่ควรพลาด	“อย.	 เตือนใจ       

ก่อนภัยมา”	 ที่จะน�าเสนอข่าวด่วนท่ีผู้บริโภคควรทราบ	 ติดตาม      

ฟังกนัได้ทกุวนัจนัทร์	–	ศกุร์	ทางสถานข่ีาว	FM	100.5	เวลา	18.30	น., 

สถานี	 FM	 88.5.	 ลูกทุ่งไทยแลนด์	 พลัส	 เวลา	 10.25	 น.	 และ             

ทางสถานีข่าว	 FM	 92.5	 ในรายการค้นหามาเล่า	 เวลา	 11.45	 น.	

พร้อมร่วมสนุกตอบค�าถามชิงรางวัลแฟลชไดรฟ์สุดเก๋....อย่าลืม

ติดตามฟังกันให้ได้นะคะ

ก
 หากคนไหนพลาดรับฟังรายการ	 หรือ

อยากฟังซ�้า	 คลิกเข้าไปฟังได้เลยนะคะ	 ทาง

เว็บไซต์	 www.oryor.com	 เมนู	 อย.	 Station	

…..แล้วคุณจะรู้เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้.....
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     โดย ปภัสสร ผลโพธิ์
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ย้อมผม...            
ใช้บ่อยแฝงอันตราย

ผลิตภัณฑ์ย้อมผมนะ !!!!  ไม่ใช่แชมพูสระผม 
	 ยังมีผู้บริโภคอีกไม่น้อยที่เข้าใจผิดคิดว่า	 ผลิตภัณฑ์
ย้อมผมรูปแบบแชมพูก็เหมือนแชมพูสระผมท่ัวไปท่ีสามารถ
ใช้ได้บ่อยตามต้องการ	 แต่แท้ท่ีจริงแล้ว	 ผลิตภัณฑ์ย้อมผม		
รูปแบบแชมพู	ไม่เหมือนแชมพูสระผมทั่วไป	เพราะผลิตภัณฑ์
ย้อมผมมากกว่าร้อยละ	 60	 ท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาดมีสาร						
p	-	phenylenediamine	หรือ	PPD	เป็น	สีย้อมผมถาวร					
ซึ่งอาจท�าให้แพ้ได้		โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแพ้ทางผิวหนัง	
โดยเฉพาะหนังศีรษะ	การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจึงควรใช้อย่าง
ระมัดระวัง	 ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบแชมพูก็ไม่สามารถใช้บ่อย
เหมือนการสระผมทั่วไป	เพราะอาจท�าให้เกิดอันตรายได้	

                                                                          
ท�าความรู้จักผลิตภัณฑ์ย้อมผม
	 ก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม	 เราต้องรู้จักกันก่อนว่า		
มีแบบไหนบ้าง	 ซึ่งในยุคนี้	 มีผลิตภัณฑ์ย้อมผมหลากหลาย		
รูปแบบจนผู ้ใช้อาจจะงงได้ว ่าแต่ละประเภทใช้อย่างไร														
มีคุณสมบัติอย่างไร	 และเป็นอันตรายหรือไม่	 ดังนั้นเพื่อ		
ความปลอดภัย	 เราต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ย้อมผมแต่ละประเภท	
มีความเหมาะสมกับผู้ใช้อย่างไร	โดยมีให้เลือกใช้	5	แบบ	ดังนี้		
 สย้ีอมผมชัว่คราว (Temporary hair dyes)	สย้ีอมผม	
ประเภทนี้จะเคลือบสีที่บริเวณผิวของเส้นผม	 ไม่ซึมเข้าสู ่				
ชั้นกลางของเส้นผม	 ซึ่งสีย้อมผมชั่วคราวมักน�ามาใช้เพิ่มโทน
ให้กับสีผมตามแฟชั่น	 สีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีที่ได้รับการรับรอง
มักพบในรูปแบบของครีมแต่งผม	เช่น	เจล	มูส	ครีม	ผงสเปรย์	

 เดี๋ยวนี้ ห�กใครต้องก�รจะเปลี่ยนสีผมก็ส�ม�รถ                                                                                                                                          
เปลี่ยนได้ ไวต�มใจนึก เพร�ะมีผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่สะดวกในก�รใช้ มีให้เลือกหล�กหล�ยรูปแบบ 
บ�งยี่ห้อก็มีร�ค�ถูก ทำ�ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ ได้ ไม่ย�ก  แต่ใครจะรู้บ้�งว่� ผลิตภัณฑ์ย้อมผม
ที่ใช้ง่�ยร�ค�ถูกเช่นนี้ ห�กใช้ ไม่ถูกวิธี หรือใช้บ่อยเกินไปอ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยได้

color	 rinse	 (ชนิดล้างออก)	 ซึ่งสามารถล้างออกได้หลังจาก
การสระผมครั้งแรก	
 สีย้อมผมชนิดกึ่งถาวร (Semi-permanent hair 
dyes)	 สีที่น�ามาย้อมผมสามารถซึมเข้าไปถึงชั้นกลางของ
เส้นผม	 ซึ่งสีที่น�ามาย้อมผมจะคงทนอยู่จนผู้ใช้สระผมไปแล้ว
ประมาณ	4-5	ครั้ง	
 สีย้อมผมชนิดถาวร (Permanent hair dyes)										
สีย้อมผมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยครีมย้อมผมและ
น�้ายาผสม	 เมื่อจะใช้ก็น�ามาผสมเข้าด้วยกัน	 ชโลมเส้นผม				
ตามเวลาที่ก�าหนด	 แล้วล้างออกด้วยน�้า	 เส้นผมจะเปลี่ยนสี
ทันที	และจะติดทนอยู่นาน	ไม่ซีดจาง	ไม่สามารถล้างออกด้วย
การสระผม
 ครีมปรับสีผม (Hair restorers)	 ผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้มักอยู่ในรูปของครีมหรือโลชั่นแต่งผม	โดยใช้ทา
และนวดบนเส้นผมทุกวันจนได้สีตามต้องการ	แต่ต้องใช้เวลา
หลายวัน	 โดยสีจะเกิดขึ้นอย่างช้า	 ๆ	 เช่น	 ผมสีเทาจะเปลี่ยน
เป็นสีเหลือง	 น�้าตาล	 และด�า	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้น				
ของตะกั่วอะซิเตด	จ�านวนครั้งที่ทา	และระยะเวลาที่ใช้
 สมุนไพรย้อมผม (Vegetable hair dyes) เป็นสีที่
ท�าจากพืช	ที่นิยมใช้กันมาก	คือ	เฮนนา	(Henna)	ที่สกัดจาก
ผงของใบและกิ่งแห้ง	 เฮนนาอาจจะย้อมติดปลายนิ้วหรือเล็บ	
ดังนั้น	 ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง	 ซึ่งการย้อมด้วย									
ผงเฮนนามีความยุ่งยากในการใช้	 และ	 สีของผมที่ได้จะออก
เป็นสีน�้าตาลทอง	
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ควรรีบไปพบแพทย ์ โ ด ย น� า ฉ ล า ก	
ซอง	 กล ่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปให้แพทย์
ดูด้วย

	 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ย ้ อ ม ผ ม แ ล ะ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอางชนดิอืน่	ๆ		จดัว่า	
เป็นเครื่องส�าอางควบคุม	 ผู้ผลิตหรือ
ผู้น�าเข้าต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ
เ ค รื่ อ ง ส� า อ า งต ่อ ส� า นั ก ง านคณะ
กรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 หรือ	
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	
ก่อนผลิตหรือน�าเข้า	 หากได้รับการ	

ตรวจสอบแล้วว ่าเอกสารครบถ้วน											
ถูกต้อง	 จะได้รับ	 “เลขที่ใบรับแจ้ง”	
ซ่ึงผู้บริโภคต้องมองหาทุกคร้ังก่อนการใช้
เครือ่งส�าอาง	 อกีทัง้	 ต้องดรูายละเอียด					
ทีฉ่ลากด้วยว่า	 ต้องเป็นฉลากภาษาไทย		
มีชื่อที่อยู่ผู ้ผลิตและผู ้น�าเข ้า	 วิธีใช ้		
เดือน	ปี	ที่ผลิต	และต้องมีหลักแหล่งที่
จ�าหน่ายแน่นอน	 ทัง้นี	้ เพือ่ความปลอดภยั				
จากการใช้เครื่องส�าอาง	นะคะ
 

ใช้บ่อย ..เป็นอันตรายได้นะ 
	 อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ย้อมผมที่พบได้บ่อย	คือ	อาการแพ้
สัมผัส	 จากสาร	 	 p	 -	 phenylene-	
diamine	 หรือ	 PPD	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับ

แต่ละบคุคล	 โดยผูแ้พ้จะมผีืน่ขึน้บรเิวณ	
ศีรษะ	 อาจจะลามมาท่ีบริเวณต้นคอ	
หลังหู	 ใบหู	 นอกจากนั้น	 ผู้ที่แพ้สาร
ชนิดนี้	 อาจเกิดปฏิกิริยาการแพ้กับ		
สารอ่ืนที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกัน	
เช ่น	 Benzocaine,	 Procaine,	
Sulfonamind	 หรือ	 สารป้องกัน
แสงแดดกลุ่ม	p-aminobenzoic	acid	
(PABA)	อีกด้วย

                                              
เลือกใช ้ผลิตภัณฑ์ย ้อมผมให ้
ปลอดภัย
	 ในผลติภณัฑ์ย้อมผมบางประเภท	
อาจมีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายผสมอยู่	
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้น	ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�า	และ
ใช้อย่างระมัดระวัง	ดังนี้																																							
 r	ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้
ทุกครั้ง	 โดยผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่จะใช้
ทดสอบต้องผสมและเตรียมด้วยวิธี

เดียวกันกับที่จะใช ้ย ้อมจริงตามค�า
แนะน�าวิธีการใช้	ด้วยการทาผลิตภัณฑ์
เล็กน้อย	บริเวณหลังหูหรือท้องแขน	ทิ้ง
ไว้	 24-48	 ชั่วโมง	 หากไม่มีความผิด
ปกติใด	ๆ	ก็สามารถใช้ได้	

	 r	ห้ามน�ามาใช ้ย ้อมขนคิ้ว
และขนตาเป็นอันขาด
	 r	ไม่ควรย้อมผมเมือ่หนงัศรีษะ			
มีรอยถลอก	 เป็นแผลหรือโรคผิวหนัง	
และไม่ควรเกาศีรษะอย่างแรงในขณะ
สระผม	ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมี
ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
 r	อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์
ย ้อมผมอยู ่บนศีรษะนานเกินความ
จ�าเป็น	
 r	สระผมและท�าความสะอาด	
หนงัศรีษะให้สะอาดหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์	
ย้อมผม	
 r	สวมถุ งมื อขณะท� าการ		
ย้อมผม
	 r	ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธี
การใช้ที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด	
	 r	ห้ามผสมผลติภณัฑ์ย้อมผม	
ต่างชนิดเข้าด้วยกัน	 เพราะอาจเกิด
อันตรายจากการใช้ได้	
 r	หากใช้แล้วมีความผิดปกติ
ใด	 ๆ	 เกิดขึ้น	 แม้เพียงเล็กน้อย	 เช่น	
แสบ	ร้อน	แดง	คันยุบยิบ	ไม่ว่าจะเป็น	
การใช้ครั้งแรกหรือเคยใช้มาระยะหนึ่ง
แล้วก็ตาม	ต้องหยดุใช้ทนัท	ีแล้วล้างออก	
ด้วยน�้าสะอาด	 แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง :

	 	 1.		Fact	Sheet	เรื่อง		ผลิตภัณฑ์ย้อมผม	เคล็ดลับความสวยที่แฝงอันตราย

	 	 2.		บทวิทยุ	5	นาที	เรื่อง	เปลี่ยนสีผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย

	 	 3.		ข่าวทั่วไป	18	/	2555	วันที่	14	ธันวาคม	2554



ปีที่ 3 ฉบับที่  31 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2555เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

08

	 าวตรวจจับผลิตภัณฑ์สุขภาพ			

	 ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่เก็บข่าว...

จะน�ามาเล่าให้ผู ้อ ่าน	 อย.	 Report									

ได้ทราบ	คงหนีไม่พ้นข่าวที่	อย.	ลุยร่วม

กับต�ารวจ	 บก.ปคบ.	 เข้าไปตรวจสอบ

ร้านค้า	ณ	ตลาดแอร์พอร์ต	 ย่านดอนเมอืง	

ซึ่งเมื่อเร็ว	ๆ	นี้	ได้มีการแถลงข่าวไปแล้ว	

โดยน�าผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผิดกฎหมาย

มาโชว์ในงานแถลงข่าวเป็นจ�านวนมาก	

และที่สร้างความฮือฮาให้แก่สื่อมวลชน

ก็คือ	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณา

บนฉลากว่า	“อกฟู	 รูฟิต	 ไร้กลิ่น”	หรือ	

“อ่อนปวกเปียก	 ไม่สู้	 หมดสมรรถภาพ	

รับรองว่าแข็งปั ๋ง”	ซึ่งเป็นการโฆษณา

อวดสรรพ คุณเ กินจริ ง ในลั กษณะ								

ทางเพศโดยไม่ได้รับอนุญาต	 หลอกลวง

ให้ผูบ้รโิภคหลงเชือ่	จากข้อมลูการตรวจจบั	

รายงานว่า	 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้าน	

Seetwo,	 ร้าน	 MADAME	 และร้าน	

LADY	Cosmetic	ในตลาดแอร์พอร์ต	

พบผลิตภัณฑ์กาแฟอวดอ้างสรรพคุณ

ลดน�้าหนักที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	

โดย ไม่ไ ด ้ ขออนุญาตน� า เข ้ า และ															

ข้ึนทะเบียนต�ารับอาหารกับ	อย.	อาทิ	

กาแฟมหัศจรรย์	26	วันผอม	,	กาแฟ		

ลดน�้าหนัก	คาปานา	L-360	 ,	กาแฟ	

L-Healty	Coffee	Plus+	,	กาแฟ	Lose	

Weight	 Coffee	 และ	 Whole	 Body	

Slimming	 Coffee	 ,	 พบผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

ในลักษณะทางเพศ	 บางชนิดไม่มี	 อย.	

และบางชนิดฉลากแสดงเลขสารบบ

อาหารปลอม	อาทิ	ผลิตภัณฑ์	“กระทิง-

ทอง”	,	ผลิตภัณฑ์	VIAGRA	by	magic	

for	 men	 ระบุข้อความตามที่กล่าว				

ข ้างต ้นว ่า	 “อ่อนปวกเปียก	 ไม ่สู ้																									

หมดสมรรถภาพ	 รับรองตัวนี้แข็งปั ๋ง

แน่นอน”	และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อวดสรรพคุณ	“อกฟู	รูฟิต	ไร้กลิ่น”	

อาทิ	ผลิตภัณฑ์	DOOMZ	by	Secret,	

Super	DOOMZ	,	Slimming	DOOMZ	

by	 pretty	 และ	 DOOMZ	 by	 Lady	

Princess	 อีกทั้งยังพบผลิตภัณฑ์						

เสริมอาหารอ้างลดน�้าหนัก	 ฉลากไม่มี

เครื่องหมาย	 อย.	 อาทิ	 LIPO	 8	 Burn	

Slim	,	LIPO	9	Burn	Slim	,	Lishou	,	

BASCHI	Quick	Slimming	Capsule	,	

Cactus	 Slimming	 Capsule	 และ	

DOOMZ	 Slimming	 ตลอดจนพบ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณ

ท�าให้ผิวขาว	ฉลากไม่มีเครื่องหมาย	อย.	

อาทิ	Gluta	30000	Wink	Wink	,	Gluta	

2000	 และ	 Gluta	 10000	 ของกลาง					

ที่ยึดได้มูลค่ากว่า	3	ล้านบาท	ซึ่งได้แจ้ง

ด�าเนินคดีผู้กระท�าผิดมีโทษทั้งจ�าและ

ปรับ..นั่นก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่	อย.	ไม่

ปล่อยให้ผูก้ระท�าผดิกฎหมายหลอกลวง	

ประชาชน	 อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควร

ระมัดระวังตนเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพใด	 ๆ	 โดยเฉพาะ

ผ ลิตภัณฑ ์ เ ส ริ มอาหารที่ โ ฆษณา											

อ้างเสริมความงาม	 ท�าให้ผิวขาว	 ใส			

หรือเสริมสมรรถภาพทางเพศ	 หรือ					

ลดความอ้วน	 เพราะอาจมีการลักลอบ

ใส่ยาอันตรายลงไป	 ท�าให้เกิดการแพ้	

เสีย่งอนัตรายถงึแก่ชวีติได้...ก่อนจบข่าว	

ขอย�้าเตือนผู้บริโภคเรื่อง	 ปลาปักเป้า 

ถ้าเห็นเป็นเนื้อที่แล่แล้วนูนคล้ายสันใน

ไก่	 นั่นคือเนื้อปลาปักเป้า	 อย่าซื้อมา	

บริโภคโดยเด็ดขาด	เพราะอาจได้รับพิษ	

ท�าให้เสียชีวิตได้	ซึ่ง	อย.	ยังคงประกาศ

ห้ามน�าเข้าหรือจ�าหน่ายปลาปักเป้า			

ทุกชนิดอยู่	 และจะมีมาตรการตรวจจับ

โรงงานต่าง	ๆ	ที่แล่/แปรรูปปลาปักเป้า

จ�าหน่ายอย่างเข้มงวดต่อไป...

        

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

อย.ลุยร่วมกับต�ารวจ บก.ปคบ.จับใหญ่       
ตลาดแอร์พอร์ต ย่านดอนเมือง

ข่

 จับใหญ่แหล่งจำ�หน่�ยก�แฟเถื่อน อ้�งลดนำ้�หนัก และผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร                  
อ้�งเสริมสมรรถภ�พท�งเพศ  ย่�นดอนเมือง  พบของกล�งผิดกฎหม�ย เพียบ!
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                                                     จ�กข่�วก�รปร�บปร�มและตรวจจับก�รลักลอบจำ�หน่�ย“ย�ไซโตเท็ค”  
                              หรือ“ย�ทำ�แท้ง” ในเว็บไซต์ต่�ง ๆ เชื่อว่�หล�ยคนฟังข่�วไปก็เกิดคำ�ถ�มขึ้น    
ในใจว่� เจ้�ย�ตัวน้ีใช้รักษ�โรคกระเพ�ะอ�ห�ร แล้วจะใช้ทำ�แท้งได้อย่�งไร?? อย. รีพอร์ต ฉบับนี้จึงขอพ�ท่�นผู ้อ่�น            
ม�ทำ�คว�มรู้จักกับเจ้� “ย�ไซโตเท็ค” เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รเผยแพร่คว�มรู้เรื่องย�ดังกล่�วแก่คนรอบข้�ง

   จากข่าวท่ี อย. จับผู้ลักลอบ 
   ขายยาท�าแท้งในเว็บไซต์ ซึ่ง
ยาของกลางท่ีจับได้คือ ยาไซโตเท็ค 
และตามข่าวบอกว่ายาดังกล่าวเป็น 
ยารักษาโรคกระเพาะ ดิฉันจึงไม่เข้าใจ
ว่าท�าไมยาไซโตเท็คจึงใช้ท�าแท้งได้ 
รบกวน	 อย. ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วย
ค่ะ ?                                                                                                                                           
                                                                                                     
  ในปัจจุบนัมคีนจ�านวนไม่น้อย	
	 	 ทีน่ยิมสัง่ซือ้ผลติภัณฑ์สขุภาพ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 ไม่ว ่าจะเป็น	
อาหาร	 เคร่ืองส�าอาง	 เครื่องมือแพทย์	
และยา	โดยเฉพาะการสั่งซื้อยาไซโตเท็ค
จากเวบ็ไซต์ต่าง	ๆ	ทีม่กีารโฆษณาอ้างว่า	
เป็นยาท�าแท้ง	 จนมีคนหลงเชื่อซื้อมาใช้
เพื่อหวังผลดังค�าโฆษณา	 โดยลืมนึกถึง
อันตรายที่จะตามมา	

	 “ยาไซโตเท็ค”	 มีลักษณะเป็น
เม็ดสีขาวรูปหกเหลี่ยม	 มีขีดแบ่งครึ่งทั้ง
สองข้าง	ตัวยาส�าคัญคือ	ไมโสโปรสตอล	
(Misoprostol)	200	ไมโครกรัม	และใช้
โดยการรับประทานเท่านั้น	 ยาดังกล่าว
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษท่ีให้ใช้เฉพาะ				
ในโรงพยาบาลเท่านั้น	

	 ส�าหรับข้อบ่งใช้ในการใช้ยา 
คือ	ใช้ส�าหรบัการรกัษาแผลของล�าไส้เลก็	
ส่วนต้นและของกระเพาะอาหาร	 รวมทัง้	
ที่เกิดเน่ืองจากการใช้ยาต้านการอักเสบ

ท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์	 (NSAID)	 ในผู้ป่วย
โรคข้อกระดูกอักเสบ	 ในขณะที่การ
รักษาด ้วยยาเอนเซดยังคงมีต ่อไป						
อีกทั้งยังใช้ส�าหรับการป้องกันการเกิด
แผลของกระเพาะอาหารที่เกิดจาก
การใช ้ยาต ้ านการอัก เสบที่ ไม่ใช	่									
สเตียรอยด์	 (NSAID)	 เช่น	 แอสไพริน	
หรือใช้ในคนไข้ที่อยู ่ในระยะเสี่ยงต่อ
การ เกิ ดแผลในกระ เพาะอาหาร
แทรกซ้อน	 เช่น	 ผู้สูงอายุ	 หรือคนที่มี
โอกาสสูงท่ีจะเกิดแผลในกระเพาะ
อาหาร		ซึ่งมีข้อห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์	
หรื อสตรีที่ ว า งแผนการตั้ งครรภ ์	
เนื่องจากยาดังกล่าวจะเพิ่มความแรง
ในการบบีรดัตวัของมดลกู	 ซึง่อาจท�าให้		
การปฏิสนธิในครรภ์ถูกขับออกเป็น
บางส่วนหรือทั้งหมดได้	 และห้ามใช้ใน
ผู้ป่วยที่พบว่าแพ้สารโปรสตาแกลนดิน	
และผลข้างเคียงที่ระบุเป็นข้อห้ามใช้
ยาดังกล่าวนี้เอง	ท�าให้มีการน�ายามาใช้
อย่างผิดวิธีและผิดกฎหมาย	 โดยน�ายา
มาสอดเพื่อหวังท�าแท้ง	 ซึ่งผลที่ตามมา
นั้นอาจท�าให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้	
เนื่ องจากยาไซโตเท็คที่สั่ งซื้ อจาก
เว็บไซต์นั้น	อาจเป็นยาปลอม	และอาจ
มส่ีวนประกอบส�าคญัของยาในปรมิาณ	
ทีเ่กนิก�าหนด	 เมือ่น�าไปใช้จึงอาจท�าให้	
มดลูกเกิดการรัดตัวอย่างรุนแรงจนเกิด
การปริแตกของมดลูก	 และอาจเกิด

ภาวะตกเลอืดในช่องท้องอย่างเฉยีบพลนั	
จนช็อกจากการเสียเลือดมากและเสีย
ชวีติในทีสุ่ด	นอกจากนี	้ยงัมข้ีอควรระวัง  
ในการใช้ยาในผู ้ป ่วยที่มีโรคซึ่งเมื่อ 
ความดนัลดลงจะก่อให้เกดิอาการแทรกซ้อน	
ทีร่นุแรง	เช่น	โรคทางสมองและหลอดเลอืด	
โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์	 หรือโรค											
เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนขอบขั้นรุนแรง	
รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วย	

	 จากข้อมูลที่อธิบายข้างต้นจะ
เหน็ได้ว่า	 หากเราใช้ยาอย่างถกูวธิ	ี ยานัน้	
ก็จะให้คุณและรักษาเราให้หายจาก 
โรคได้	 แต่ถ้าใช้ยาผิดวิธีเราก็อาจได้รับ
อันตรายจากการใช ้ ยา ได ้ เช ่นกัน												
เอาเป็นว่า…	 ทุกครั้งก่อนใช้ยา	 ขอให้
อ ่านเอกสารก�ากับยาอย่างละเอียด								
ดกีว่าค่ะ	 เพือ่ความปลอดภยัในการใช้ยา	
อย่าลืมนะคะ…	 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 อย่าเก็บไว้ในใจ							
ส่งจดหมายมาถามเราที่	 กลุ่มประชา-	
สัมพันธ์	 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
เลขที่	 88/24	 ถนนติวานนท์	 อ.เมือง	
จ.นทบุรี	11000			เรารอค�าถามของ				
ทุกท่านอยู่	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	
นะคะ

A :

Q :

Q&AQ&A

ยาไซโตเท็ค...                             
ใช้ถกูได้คณุอนนัต์ ใช้ผดิให้โทษมหันต์
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“สิทธิป่วย” 
ส่ิงพึงรู้ ของผู้ป่วยทุกคน

เมื่อผู้ป่วยม�รับบริก�รท�งก�รแพทย์  ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รรับบริก�รจ�ก โรงพย�บ�ล  คลินิก หรือร้�นย� 
ผู้ป่วยย่อมต้องได้รับคว�มคุ้มครอง “สิทธิ” ต�มที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ร่วมกับ        
“สิทธิผู้ป่วย” ซึ่งคณะกรรมก�รควบคุมก�รประกอบโรคศิลปะ แพทยสภ� ทันตแพทยสภ�   
สภ�เภสัชกรรม และสภ�ก�รพย�บ�ล ได้ร่วมกันออกประก�ศรับรองสิทธิของผู้ป่วย  

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
ส�านักงานโครงการพัฒนาร้านยา		ส�านักยา

สิ   ทธิผู้ป่วย	หมายถึง	ความชอบธรรม			

		 ตามกฎหมายหรือศีลธรรมที่ผู้ป่วย

สามารถใช้	 เพื่อคุ ้มครอง	 หรือ	 รักษา												

ผลประโยชน์ที่พึงได้	 โดยจะต้องไม่เป็น			

การละเมิดสิทธิของผู้อื่น

	 	 สิทธิผู ้ป่วยท่ีสภาวิชาชีพร่วมกัน

ประกาศขึ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 1.	 สิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการ	

	 	 	 ด้านสุขภาพ	ตามที่บัญญัติไว้	

	 	 	 ในรัฐธรรมนูญ	

	 	 2.		สิทธิในการได้รับบริการด้าน	

	 	 	 สุขภาพโดยทั่วถึง		เท่าเทียม		

	 	 	 และไม่เลือกปฏิบัติ

	 	 3.		สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ	

	 	 	 รีบด่วนในกรณีที่ผู ้ป่วยอยู่ใน	

	 	 	 ภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

	 	 4.	 สิทธิในการรับทราบข้อมูลที่	

	 	 	 เพียงพอต่อการตัดสินใจเก่ียว	

	 	 	 กับการรักษาของตน

	 	 5.	สิทธิที่จะขอความเห็นจาก	

	 	 	 ผู ้ประกอบวิชาชีพสุขภาพอื่น		
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	 	 	 ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน

	 	6.	 สิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการทางการแพทย์ได้

	 	7.		 สิทธิที่จะทราบชื่อ	สกุล	และประเภทของผู ้ประกอบวิชาชีพด้าน	

	 	 	 สุขภาพ	ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน

	 	8.		 สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง		เว้นแต่จะได้รับความ

	 	 	 ยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

	 	9.		 สทิธทิีจ่ะได้รบัทราบข้อมลูเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของตนที่ปรากฏ	

	 	 	 ในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ		ท้ังน้ีข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิด	

	 	 	 สิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

	 10.	 สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน	ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ	

	 	 	 ถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลอง	ในการท�าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ	

	 	 	 ด้านสุขภาพ

	 	 อนึ่ง	ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	และผู้ป่วยที่มีความ

บกพร่องทางกายหรือจิต	 บิดา	 มารดา	 หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทน		

ผู้ป่วยได้

  

	 	 สิทธิผู้ป่วยข้างต้นเป็นสิ่งที่สภาวิชาชีพได้ประกาศแก่สาธารณชนให้ทราบ

โดยทั่วไปเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อศักดิ์ศรีของผู ้ป่วย	 นอกเหนือจากสิ่งที่

กฎหมายได้ก�าหนดไว้	 และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี	 บนพื้นฐานของความเข้าใจ

อันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับ								

ผู้ป่วย	

  

	 สิทธิผู้ป่วย	 เป็นสิ่งที่	 “ร้านยา

คุณภาพ”	 และ	 “โรงพยาบาลที่ผ่าน	

ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น																				

โรงพยาบาล	(Hospital	Accreditation	:	

HA)”	 ตระหนัก	 และให้ความส�าคัญ

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นด้วย

หัวใจของผู้ประกอบวิชาชีพ
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 วรลดการกินอาหารจ�าพวก 

 เนื้ อสัตว ์  ไขมัน และแป ้ง  

เนื่องจากเป็นอาหารกลุ่มท่ีให้พลังงาน

มาก	 และต้องใช้พลังงานในการย่อย

ค่อนข้างสูง	 อีกทั้งท�าให้ระบบทางเดิน

อาหารท�างานหนกั	 จงึก่อให้เกดิความร้อน	

ขึน้ภายในร่างกาย		ทีส่�าคญั		หากรบัประทาน	

อาหารกลุ่มนี้มากเกินไป	 จะท�าให้ได้รับ

พลังงานเกินความจ�าเป็นและถูกเก็บ

สะสมเป็นไขมนัในร่างกาย	ดงันัน้	ควรหนั	

ไปรับประทานผักและผลไม้ให้มากข้ึน

จะดีกว่า	

 ควรด่ืมน�้าสะอาดให้มากขึ้น

กว่าปกติ	โดยปกติแล้ว	คนเราควรดื่ม

กนิอย่างไร       
ให้คลายร้อน
 อ�ก�ศร้อน ๆ แบบนี้ หล�ยคนทนร้อนไม่ไหว ต้องห�กิจกรรมทำ�เพื่อคล�ยร้อน          
ไม่ว่�จะเป็นไปเท่ียวทะเล หรือเล่นนำ้�ตกเพื่อดับร้อน หรือไปช็อปปิ ้งต�กแอร์เย็น ๆ                                
ในห้�งสรรพสินค้� หรือถ้�ใครไม่รู้ว่�คล�ยร้อนด้วยวิธีไหนดี ลองเปลี่ยนม�ใช้วิธีกินเพื่อ
คล�ยร้อนบ้�งก็ ได้นะคะ เพร�ะวิธีกินที่จะแนะนำ�นี้จะช่วยคล�ยคว�มร้อนในร่�งก�ยลงไป  
ได้บ้�ง แต่จะมีวิธีไหนบ้�ง ไปดูกันเลย......   

 ควรกินอาหารรสขมเ ย็น 

เนือ่งจากอาหารทีม่รีสขมเยน็	เช่น	มะระ	

ปวยเล้ง	 ผักกาดขาว	 ผักบุ้ง	 หรือผลไม้

อย่างแตงโม	สาลี	่ล้วนมสีรรพคุณทางยา	

สามารถช่วยขบัร้อน	แก้กระหาย	ถอนพษิไข้	

และแก้ร้อนในได้ช่วงนี้อากาศร้อนอยู่

พอดี…	ลองน�าไปปฏิบัติกันดูนะคะ	เผื่อ

ได้ช่วยคลายร้อนได้บ้างค่ะ

แหล่งทีม่า  :  http://www.trueplook 

panya.com/true/sarapan_

detail.

น�้าวันละ	 6-8	 แก้ว	 แต่ในช่วงอากาศ	

ร้อน	ๆ	แบบนี้	แนะน�าให้ดื่มน�้ามากกว่า

ปกติ	 เพื่อชดเชยไม่ให้ร่างกายขาดน�้า

จากการเสยีเหงือ่	และน�า้ทีด่ืม่ควรเป็นน�า้	

ท่ีมีอุณหภูมิปกติ	 ไม่ควรด่ืมน�้าเย็นจัด	

เพราะอาจท�าให้ป่วยได้		เนือ่งจากร่างกาย	

ปรบัอณุหภมูไิม่ทนั	ทีส่�าคญั	ควรหลกีเลีย่ง		

น�้าหวาน	 และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	

เพราะนอกจากจะท�าให้กระหายน�้า	

มากขึ้นแล้ว	 ยังอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอีกด้วย

 คว รกิ น อ าหา รที่ ป รุ ง สุ ก           

มีความสด และสะอาด เพราะในช่วง

ฤดูร้อนแบบนี้เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค		

ในระบบทางเดินอาหารจะเจริญเติบโต

ได้ดี	 เช่น	 โรคอุจจาระร่วง	 โรคอาหาร

เป็นพิษ	 โรคบิด	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 ควร		

หลีกเลี่ยงอาหารสุก	ๆ 	ดิบ	ๆ 	และอาหาร

ปรุงส�าเร็จที่มีส่วนผสมของกะทิ	 หรือ

อาหารมีลักษณะปรุงไว้นานแล้ว

ค
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การมีส่วนร่วมของประชาชน    
ในการด�าเนินงานของ อย. 

	 จกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม	

	 ของประชาชนได้ก้าวเข้าสู่ปีที่	 ๖	

แล้วค่ะ		โดยที่ผ ่านมากิจกรรมการ

มส่ีวนร่วมของประชาชนในการด�าเนนิงาน

ของ	อย.	สามารถด�าเนินการได้ครบถ้วน

บรรลุตามวัตถุประสงค ์ 	 เป ้าหมาย														

ที่ก�าหนดไว้	และในปีงบประมาณ		พ.ศ.	

๒๕๕๕	อย.	ยังคงให้ความส�าคัญในการ

ส่งเสริมความรู ้ 	 ความเข ้าใจในการ

บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน	

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 และบริโภค

อย่างปลอดภัย	 สมประโยชน์	 เพื่อ

สุขภาพที่ดี	 โดยเน้นการให้ความรู 	้	

เกี่ยวกับอันตรายจากน�้ามันทอดซ�้า	

และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ							

ที่ไม่ถูกต้อง

  ในปีงบประมาณนีม้กีารประชมุ	

ผ ่านมาแล้ว	 จ�านวน	 ๔	 ครั้ง	 คือ														

การประชุมคณะท�างานของ	 อย.									

วันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔,	 ประชุม															

คณะท�างานของ	 อย.	 และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๕,	

ประชุมคณะท�างานภาคประชาชน			

ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๕	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	

๒๕๕๕	 และประชุมคณะท�างานภาค

ประชาชน	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๕	 วันที่	 ๕	

มีนาคม	๒๕๕๕	

  

  ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๕	

คณะท�างานภาคประชาชน	 มีจ�านวน	

๓๒	 คน	 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่ม				

ผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ของ	อย.	ประกอบด้วย	หน่วยงานภาครฐั	

ภาคการศึกษา	 กลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจ	

องค์กรวิชาชีพ	 องค์กรภาคประชาชน	

และสื่อมวลชน	 จ�านวน	๒๗	คน และมี			

ผู้แทนจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ท�าหน้าท่ีเป ็นทีมเลขานุการจ�านวน								

กิ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

m อ่านต่อหน้า 14

ประชุมคณะท�างานของ	อย.	และ																
ผู้มีส่วนได้	ส่วนเสีย	วันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕

ประชุมคณะท�างานภาคประชาชน												
ครั้งที่	๑/๒๕๕๕	วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕

ประชุมคณะท�างานภาคประชาชน													
ครั้งที่	๒/๒๕๕๕	วันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๕

การประชุมคณะท�างานของ	อย.	
วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๔



มีพังพืดหนาปกคลุมเนื้อปลา	ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา	 เช่น	 ลูกชิ้น	

ปลาเส้น	ควรพจิารณาเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์	

ที่อยู ่ ในภาชนะบรรจุที่มีการแสดง

ฉลากถูกต้อง	โดยมชีือ่อาหาร	เลขสารบบ	

อาหาร	 ในกรอบเครื่องหมาย	 อย.	

ปริมาณสุทธิ	 วันเดือนปีที่ผลิต	 หรือ				

วันเดื อนป ีที่ หมดอายุการบริ โภค	

หรือวันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพ	

หรือมาตรฐานดี	รวมถึงชื่อ	สถานที่ตั้ง

ของผู ้ผลิต	 หรือผู ้แบ่งบรรจุในกรณี

ผลิตในประเทศ	 และชื่อที่ตั้ งของ

ผู ้น�าเข้า		และประเทศผู้ผลิตในกรณี

น�าเข้าจากต่างประเทศ
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m ต่อจากหน้า 1

จ�าคุกตั้งแต่	6	เดือน	ถึง	2	ปี	และปรับ

ตั้งแต่	 5,000	 บาท	 ถึง	 20,000	 บาท	

กรณีพบมีการจ�าหน ่ายปลีกให ้กับ												

ผู้บริโภคโดยตรง	 จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	

6	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 5,000	 บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และถ้าท�าความผิด

อีกภายใน	 6	 เดือน	 จะมีโทษจ�าคุก								

ไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 10,000	

บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ		

  

	 	 อย.จึงขอย�้าเตือนผู้บริโภคว่า	

“อย่าได้น�าปลาปักเป้ามารับประทาน”	

ไม่ว่าจะเป็นปลาปักเป้าทะเล	 หรือปลา

ปักเป้าน�้าจืด	 เพราะล้วนแล้วแต่มีพิษที่

ท�าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทั้งสิ้น

  ข้อแนะน�าส�าหรับผู ้บริโภค   

ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคเนื้อปลา	

และอาหารแปรรูปจากเนื้อปลาอย่าง

ปลอดภัย	ส�าหรับเนื้อปลาแล่ ให้สังเกต

ลักษณะของเนื้อปลา	 หากเป็นเนื้อปลา

ปักเป้าจะมลีกัษณะเนือ้นนู	คล้ายสนัในไก่												

อ่านต่อ

๕	คน	และในปีนี้	 คณะท�างานของ	อย.	

และ 	 คณะท� า งานภาคประชาชน											

เห็นชอบด�า เนินกิจกรรมการสร ้าง		

อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ 	 โ ด ย เ น ้ น ป ร ะ เ ด็ น							

เร่ืองน�้ามันทอดซ�้า	 และการโฆษณา

ที่ไม่ถูกต้อง	 ทั้งนี้จะด�าเนินงานภายใต้

โครงการเสริมสร้างความรู ้สู ้ภัยน�้ามัน

ทอดซ�้า	รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้องค่ะ

 

  

  

	 ท ่ าน ท่ีสนใจสามารถติดตาม

ความก้าวหน้าของโครงการ	และผลการ

ด�าเนินงานท่ีผ่านมาของคณะท�างาน

ภาคประชาชน	ได้ที่	(http://www.fda.

moph.go.th/prac/watch/pcc.
shtml)	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

m ต่อจากหน้า 13
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ก า ร ประชุ มคณะท� า ง านภาค

ประชาชน	ครั้งที่	 2/2555	 วันที่	 5	 มีนาคม	

2555  ณ	 ห ้ อ งประชุ มหลว ง วิ เชี ย ร													

แพทยาคม	 อาคาร	 1	 ช้ัน	 2	 ตึก	 อย.																		

เมื่อวันที่		5		มีนาคม		2555

ประชุมคณะท�างานภาคประชาชน   
ครั้งที่ 2/2555 ประชุมคณะกรรมการฯ “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2012”

นพ.พิพัฒน์	 ยิ่งเสรี	 เลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธานการประชุม													

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคดัเลือกผู้รับรางวลั	“อย.ควอลติี	้อวอร์ด	

2012”	ครั้งที่	1/2555	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	อาคาร	1	ชั้น	2	

ตึก	อย.	เมื่อวันที่		13	มีนาคม		2555

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
รศ.วิสิฐ	 จะวะสิต	 ผอ.สถาบันโภชนาการ	 ม.มหิดล	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ	

เชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพที่ดี	 ครั้งที่	 1/2555	พร้อมด้วย	ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	 รองเลขาธิการฯ	อย.	 และ						

ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ	ณ	ห้องเพอริดอท(Peridot)	โรงแรมริชมอนด์	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2555
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 นพ.พิพัฒน์	 ยิ่งเสรี	 เลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธานแถลงข่าว	 แพทย์ไม่ต้องกังวลในเร่ืองไม่มียาแก้หวัดใช้กับผู้ป่วย															

ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร		อาคาร	1		ตึก	อย.		เมื่อวันที่		26	มีนาคม	2555

 นพ.พพิฒัน์	ยิง่เสร	ีเลขาธกิารฯ	อย.	และ	พล.ต.ต.	นพินธ์	เจริญผล	ผบก.ปคบ.	ร่วมแถลงข่าว	หลังเจ้าหน้าท่ี	อย.	ร่วมกบั 

ต�ารวจ	บก.ปคบ.	บกุจบั	เอม็.	ด.ี	คลนิคิ	(M.D.	Clinic)	ส�านกังานใหญ่ย่านรัชดาภเิษก	และสาขาสะพานควาย	พบลักลอบจ่ายยา 

และฉีดยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยา	 ทั้งยาฉีดสลายไขมัน	 ลดความอ้วน	 ฟิลเลอร์	 โบท็อกซ์	 พร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่ได้							

จดแจ้งรายการละเอียดกับ	อย.	ณ	เอ็ม.	ดี.	คลินิค	(M.D.	Clinic)	ส�านักงานใหญ่		เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2555

บุกจับ เอ็ม.ดี. คลินิค (M.D. Clinic)

อย. แจง แพทย์ไม่ต้องกังวลในเรื่องไม่มียาแก้หวัดใช้กับผู้ป่วย


