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05 อย. ดอทคอม
เปิดแล้วจ้�...Fanpage ORYOR.COM

06 กินเป็นใช้เป็น           
รู้จัก รู้ระวัง...กรดไนตริก

09 Q&A ถามมาตอบไป
อันตร�ย!! เครื่องสำ�อ�งผสมส�รห้�มใช้

10 รอบรู้เรื่องยา
“ร้�นย�คุณภ�พ” ตัวอย่�งร้�นย�ที่เค�รพต่อ“สิทธิผู้ป่วย” 

12 เกร็ดเล็กน่ารู้       
ท่อง 3 ค�ถ�  เพื่อใช้คอนแทคเลนส์อย่�งปลอดภัย

13 มุมเครือข่าย          
คู่มือ อย. น้อย ชุด “รู้แล้ว...บอกต่อ”

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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03 Hot Issue
ยกระดับซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

	 ดือนพฤษภาคมเป ็นเดือนที่มีวันส�าคัญหลายวันด ้วยกัน	เริ่มด ้วย.. .	วันที่ 	1	
 “วันแรงงานแห่งชาต”ิ	 เพือ่ระลกึถงึความส�าคญัของผูใ้ช้แรงงาน	 ผูใ้ช้แรงงานทัง้หลาย	
ก็จะได้หยดุงานหนึง่วนั	เฮ.....	วนัที	่5	“วนัฉตัรมงคล”	ซึง่เป็นวนับรมราชาภเิษกเสวยราช
สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	หรือในหลวงของปวงไทย		ทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการ	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” ซึ่งพระองค์ท่านได้ถือปฏิบัติเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ...วันส�าคัญต่อมา	 คือ	
“วันพืชมงคล”	ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่	9	จะมีพิธีพืชมงคล	ท�าขวัญเมล็ดพืชต่าง	ๆ	เพื่อให้
เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามและพิธีแรกนาขวัญ 
เริม่ต้นการไถนาเพือ่หว่านเมลด็ข้าว	 เป็นสญัญาณว่าบดันีฤ้ดกูาลแห่งการท�านาและเพาะปลกู	
ได้เริ่มขึ้นแล้ว....

ในส่วน	อย.	ของเรา	ก็มีวันส�าคัญเช่นกัน	ทราบไหมว่า	วันที่	3	พฤษภาคม		ส�าคัญ
อย่างไร	เฉลยเป็นวนัครบก�าหนด	30	วนั	ภายหลงั	สธ.	ออกประกาศฯ	ให้	“ซโูดอเีฟดรนี” 
รวมทั้งยาแก้หวัดทุกสูตรที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมเป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท	2	
ห้ามขายในร้านขายยาทุกแห่ง	 ส่วนสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองฯ	
และไม่ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองฯ	และร้านขายยาทุกแห่ง	ต้องจัดส่งยาคืนผู้ผลิตหรือ
ผู้น�าเข้าภายในก�าหนดนี้	มิฉะนั้นจะได้รับโทษตามกฎหมาย

เนื้อหาหลักภายในเล่มกับคอลัมน์ต่าง	 ๆ	 มีดีมาโชว์....พบกับโฉมหน้าสถาน
ประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน	ทั้ง	3	รายได้เลยค่ะ.... กินเป็นใช้เป็น	พบ
กับเรื่อง	“รู้จัก	รู้ระวัง...กรดไนตริก”	ซึ่งหากสัมผัสทางผิวหนังแล้ว	อาจท�าให้ผิวหนังไหม้	
หากเข้าตาอาจท�าลายดวงตาและเยื่อบุท�าให้อักเสบได้	แต่ถ้าหากสูดดมเข้าไปท�าให้หายใจ
ล�าบาก	และหากรับประทานเข้าไปก็จะท�าให้คลื่นไส้อาเจียน	ซึ่งนับว่าอันตรายมากทีเดียว	
แต่เรามีวิธีป้องกันมาฝากค่ะ	...		รอบรู้เรื่องยา กับเรื่อง	“ร้านยาคุณภาพ”	ตัวอย่าง									
ของร้านยาที่เคารพต่อ	“สิทธิผู ้ป่วย”	ซึ่งผู ้ป่วยก็จะได้ทราบสิทธ์ิของตนเองที่ควรรู้																			
โปรดอย่าพลาด

นอกจากนี้	 ยังมีสาระประโยชน์มากมายที่	 อย.	 Report	 เก็บมาฝาก	 รวมถึง										
เกร็ดเล็กน่ารู ้	และกิจกรรมของ	อย.	ติดตามอ่านกันได้	ส�าหรับคนที่เป็นแฟนประจ�า	
อย.	 Report	 ขอให้โชคดี	 มีความสุข	 อย่าลืมแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้าง	 และแบ่งให้		
คนอื่นอ่านบ้างนะ	ไม่ติดตามเดี๋ยวตกยุคไม่รู้ด้วย

                                                                         
      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�

5  พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล”                         
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554           
ตอน สถ�นประกอบก�รด้�นวัตถุอันตร�ยที่ใช้ในบ้�นเรือน
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	 ากการที่กระทรวงสาธารณสุข	

	 ได้ออกประกาศฯ	ให้	“ซโูดอเีฟดรนี”	

รวมท้ังยาแก้หวดัทกุสตูรท่ีมซีโูดอเีฟดรนี	

เป ็ นส ่ วนผสม เป ็นวั ตถุ ออกฤทธิ์														

ในประเภท	 2	 ห้ามมีไว้ในครอบครอง 

หากครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ	

ค�านวณปริมาณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน			

5	กรัม	มีโทษจ�าคุก	5	-20	ปี	และปรับ	

1-4	 แสนบาท	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 4	

เมษายน	2555	เป็นต้นไป	และให้สถาน

พยาบาลที่ ไม ่มี ใบอนุญาตให ้มี ไว 	้										

ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์	และ	

ไม่ประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง	 และ

ร้านขายยาทุกแห่ง	 จัดส่งยาคืนผู้ผลิต

หรือผู้น�าเข้าภายใน 30 วัน นับจาก

ประกาศมีผลบังคับใช้	 คือ	ภายในวันที่	

3	พฤษภาคม	2555 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต้องปฏิบัติอย่างไร? 

                  

ร้านขายยา 

 ห้ามจ�าหน่ายยานี	้ในร้านขายยา	

อย่างเด็ดขาด	 และภายใน	 30	 วัน									

คือภายในวันที่	 3	 พฤษภาคม	 2555			

ให้ร้านขายยาด�าเนินการจัดส่งยาต�ารับ

ที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมที่มีอยู	่	

ในครอบครองคืนให ้กับผู ้ผลิตหรือ	

ผู้น�าเข้าโดยตรง	 ห้ามคืนยาดังกล่าวไป

ยังผู้แทนจ�าหน่าย	 แต่ขอให้แจ้งผู้ผลิต

หรือผู้น�าเข้าว่าได้รับยานั้นจากผู้แทน

จ�าหน่ายเป็นปริมาณเท่าใด	

ผู้ผลิต/ผู้น�าเข้า

 กรณีบริษัทผู้ผลิต เนื่องจาก	

มีใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท	 2	

(ซูโดอีเฟดรีน)	เพื่อผลิตอยู่แล้ว		อย.		

จึงอนุโลมให้ใช ้ใบอนุญาตดังกล่าว	

ส�าหรับการครอบครองยาสูตรผสม 

ซูโดอีเฟดรีนที่เป็นยาส�าเร็จรูปด้วย	โดย

ขอให้มารับหนังสือขออนุมัติหลักการ

แก้ไขใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือ

ใช้ประโยชน์(ผู ้ผลิต)	 ได้ที่กลุ่มก�ากับ	

ดูแลก่อนออกสู่ท้องตลาด	 กองควบคุม

วัตถุเสพติด	อย.	โดยเร็ว 

 กรณีบริษัทผู้น�าเข้า เนื่องจาก

บางรายยังไม่มีใบอนุญาตให้มีไว ้ใน

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์		ซึ่งวัตถุ	

ออกฤทธิ์ในประเภท	 2	 (ซูโดอีเฟดรีน)	

มาก่อน	 จึ งต ้องมาขอใบอนุญาต						

ดังกล่าวที่กองควบคุมวัตถุเสพติด	 อย.	

ภายในวันที่	3	พฤษภาคม	2555	

	 ทั้งนี้ผู ้ผลิตและผู ้น�าเข้าต้อง	

รับคืนยาสูตรผสมทุกสูตรจากสถาน

พยาบาลที่ไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาต

ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 2	

ยกระดับซูโดอีเฟดรีน 
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  2

m อ่านต่อหน้า 14

จ
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อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 
ตอน สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
 มีดีม�โชว์ฉบับนี้ยังคงพ�คุณผู้อ่�นไปรู้จักกับสถ�นประกอบก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ได้รับร�งวัล อย. 
ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำ�ปี 2554 ด้�นวัตถุอันตร�ยที่ใช้ในบ้�นเรือน ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ร�ย ดังนี้ค่ะ ...

   บรษิทั เชอร์วูด้ เคมคิอล จ�ากดั             
   (มหาชน) 

ผู ้ ผลิ ตผลิ ต ภัณฑ ์ท� าความ
สะอาดอเนกประสงค์ทีโพล์	 ผลิตภัณฑ์
ป้องกันและก�าจัดแมลงเชนไดร้ท์	ฯลฯ	
มีการควบคุมคุณภาพ	 โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ์ตามหลัก
มาตรฐานสากล	 และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน	ISO	9000	ISO	14001	ISO	
22000	HACCP	และ	GMP	นอกจากนี้													

ยังได ้จัดกิจกรรมสร ้างสรรค ์สั งคม				
อาทิ	 ให้ความรู ้ เ ก่ียวกับการใช้งาน
ผ ลิต ภัณฑ ์ ให ้ ปลอดภั ยแก่ลู กค ้ า											
กลุ ่มรับจ้างก�าจัดแมลง	 จัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่า	ถวายเทียนพรรษา	เป็นต้น

บริษัท ลัดดา จ�ากัด 

ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ก�าจัดลูกน�้า	
ยุง	 หนู	 ปลวก	 และแมลงในบ้านเรือน							
มีการควบคุมคุณภาพตามหลักสากล	
ให ้ความส�าคัญกับมาตรฐานด ้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการรักษา
สิ่ งแวดล ้อม	 ได ้รับรางวัล	 Good	
Manufacturing	 Practice	 (GMP)	
ประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร
งานคุณภาพ	ISO	9001:	2008			และ
ประกาศนียบัตรระบบการจัดการ						
สิ่งแวดล้อม	ISO	14001:	2004		อีกทั้ง
ยังได้ด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม	
อาทิ	 โครงการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้ติดยา	 “ชุมชนบ�าบัด”	
อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครปฐม	และโครงการ	
โรงงานปลอดยาเสพติด	100	%	บริจาค
เงินเพื่อการพัฒนาการศึกษา	เป็นต้น

 บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 

ผู ้ ผลิ ตผลิ ตภัณฑ ์ท� าความ
สะอาดห้องน�้าวิกซอล	 วิช	 ชิลด์เทค	
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ท� า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น	
ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก	 ไฮยีน	 ผลิตภัณฑ์
ซักผ้าสีและผ้าขาว	 ไฮยีนซุปเปอร์	 โอทู	
และผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ	 ฯลฯ	 มีการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานตามหลัก	
GMP	และเป็น	1	ใน	22	สถานประกอบการ	
ที่ได้รับรางวัล	 อย.	 ควอลิตี้	 อวอร์ด									
ปี	 2552	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สงัคม	 อาท	ิ กจิกรรมปลูกป่า
ชายเลน	ฝึกอบรมงานฝีมอืและอาชพีเสรมิ	
ให้แก่ชุมชน	 มอบเครื่องใช้อุปโภค	 เงิน	
สิ่งของให้กับผู ้พิการ	 และเด็กก�าพร้า	
เป็นต้น

ในฉบบัหน้า	“มดีมีาโชว์”	จะพา	
ไปรู ้จักกับสถานประกอบการด ้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	 4	 รายสุดท้าย
ที่ได้รับรางวัล	 อย.	 ควอลิตี้	 อวอร์ด	
ประจ�าปี	2554	ค่ะ	อย่าลมืตดิตามนะคะ
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เปิดแล้วจ้า...Fanpage ORYOR.COM

กลุ่มเผยแพร่ความรู้

สวัสดีค่ะ  เป ็นอย่�งไรกันบ ้�งคะกับช ่วง      
วนัหยดุย�วทีผ่่�นม� อ�ก�ศยงัร้อนเหมอืนเดมิ  เพือ่น ๆ 
รักษ�สุขภ�พกันด้วยนะคะ สำ�หรับฉบับนี้ ท�ง
เว็บไซต์ ORYOR.COM ก็มีอะไรใหม่ ๆ ม�นำ�เสนอ
เหมือนเคยนะคะ

  ตอนน้ีทางเว็บไซต์	 ORYOR.COM	 ได้เปิดช่องทางใหม่								

ใน	 facebook	 fanpage	 เพื่อให้เพื่อน	 ๆ	 ได้เข้ามาติดต่อพูดคุยกัน	

และส�าหรับใครที่พลาดชมสื่อความรู้ดี	 ๆ	 จาก	 อย.	 ทั้งสารคดีสั้น			

ทางโทรทัศน์	สารคดีวิทยุ	หรือคอลัมน์ประจ�าหนังสือพิมพ์	สามารถ

ติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะ	ไม่เพียงเท่านี้นะคะ	เพื่อน	ๆ 	ยังสามารถ

ร่วมสนุกกับกิจกรรมในแต่ละรายการ	 เพื่อลุ้นรับรางวัลที่เราคัดสรร

มาอย่างดีได้ด้วยนะคะ	 ไม่ว่าจะเป็น	 เสื้อสุดเก๋	 นาฬิกาแขวน					

กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์	และรางวัลใหญ่ที่เราภูมิใจน�าเสนอ....

Ipad	2	ค่ะ

	 	 เพียงค้นหาค�าว่า	 “ORYOR.COM”		

ในหน้า	 facebook	 แล้วกด	 LIKE	 เพื่อน	 ๆ										

ก็จะไม่พลาดกิจกรรมและสื่อความรู ้ดี	 ๆ	 ที่						

ท า งส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภูมิใจน�าเสนอนะคะ	 อย่าช้า....เข้าไปกด	 LIKE	

กนัเลยค่ะ
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     โดย รมิดา ธนธนวัฒน์   
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

  กรดไนตริก (Nitr ic  

 acid)	มีลักษณะเป็นของเหลว	

	 ไม่มีสี	และมีความเป็นกรดสูง		

	 น�าไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์ใน	

	 ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด	เช่น		

	 ใช้ขจัดคราบตะกรันน�้า	เบียร์		

	 และนม	ขจัดคราบสะสมของ												

	 สารอนินทรีย ์ ในท ่อ	แทงค ์ 		

หรือในระบบหมุนเวียนอัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม	ซึ่งในปัจจุบันมีการขอขึ้นทะเบียนต�ารับ

ส� าหรับการใช ้ ในระดับอุตสาหกรรมจากส� านักงาน																				

คณะกรรมการอาหารและยา	 จ�านวน	 25	 ทะเบียนต�ารับ							

ดังนั้น	 จึงไม่มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีมี					

กรดไนตรกิในสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนทั่วไป	

กรดไนตริก	มีฤทธิ์ ในการกัดกร ่อนสูง	จึงเป ็น	

สารละลายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก	 หากสัมผัส 

กรดไนตรกิทีม่คีวามเข้มข้นสงู

อาจท�าให้ผวิไหม้และเกิดแผล

ไหม้รนุแรง	ผวิหนงัจะเปลีย่น

เป็นสีเหลือง	และไอระเหย

จากกรดไนตริกอาจท�าลาย

ดวงตา	 และเยื่อบุ	 ท�าให้เกิดแผลที่กระจกตา	 ก่อให้เกิด					

ความผิดปกติของการมองเห็นหรือตาบอดชนิดถาวรได้	 หรือ

หากหายใจเอาไอระเหยของกรดไนตริกเข้าไป	จะท�าให้หายใจ

ล�าบาก	 และยังอาจเกิดภาวะปอดบวมได้อีกด้วย	 และหาก			

รบัประทานกรดไนตรกิเข้าไป	จะมอีาการคลืน่ไส้อาเจยีน	(เป็นเลอืด)

ปาก	คอ	ทางเดินอาหารเป็นแผลไหม้และเกิดการอักเสบชนิด

เลือดออก	 เนื้อเยื่อถูกท�าลาย	 ช็อค	 กล่องเสียงบวม	 เกิดแผล

ทะลุที่บริเวณทางเดินหายใจ	เม็ดเลือดแดงถูกท�าลาย	และเกิด

ภาวะที่มีกรดในร่างกายมากเกินไป	(metabolic	acidosis)

นอกจากนี้	 สารละลายกรดไนตริกยังสามารถสลาย

ตัวเป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์	 และไนตริกออกไซด์	 ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแก๊สสีน�้าตาลแดง	 กลิ่นฉุน	 เมื่อหายใจเข้าไป				

รู้จัก รู้ระวัง...                       
กรดไนตริก
 ห�กใครได้ตดิต�มข่�วส�ร เหตกุ�รณ์ 

บ้�นเมืองอยูเ่ป็นประจำ�  ก็คงจำ�กันได้... 

เมื่อไม่น�นม�น้ี มีเหตุก�รณ์ส�รเคมีร่ัวไหล

ในโรงง�นอุตส�หกรรมผลิตนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด ซึ่งทร�บภ�ยหลังว่�ส�รเคมีดังกล่�ว 
คือ กรดไนตริก ส�รละล�ยที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ
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ให้มีสภาวะเป็นกลาง		โดยผู้ที่ท�าความ

สะอาด	ควรสวมใส่อุปกรณ์และเสื้อผ้า

ที่ป้องกันร่างกายจากกรดดังกล่าวและ	

ไม่ควรให้ผู ้ ท่ีไม่สวมใส่อุปกรณ์หรือ

เส้ือผ้าท่ีป้องกนัร่างกายเข้าไปบรเิวณนัน้	

จนกว่าจะท�าความสะอาดเสร็จ	 รวมทั้ง

ควรจัดบริเวณนั้นให้มีการถ่ายเทอากาศ	

ได้ดี	 และถ้าต้องการก�าจัดกรดไนตริก	

ควรท�าให้กรดไนตริกมีค ่าเป็นกลาง					

เสียก่อน	 โดยใช้น�้าหรือสารที่มีความ							

เป็นด่าง	 แล้วน�าไปก�าจัดทิ้งในพื้นที	่						

ทีจ่�ากดั	 เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน	

และสิ่งแวดล้อม

แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จะเปลีย่นเป็น	

กรดไนตรัส	 กรดไนตริก	 และไนตริก-

ออกไซด์	 ที่ทางเดินหายใจ	 ท�าให้เกิด

อาการระคายเคือง	ก่อให้เกิดผลเสียกับ

ร่างกายต่าง	 ๆ	 ตามมา	 เช่น	 เกิดการ

ท�าลายของไขมันในเยื่อหุ ้ม	 อนุมูล

ไนโตรเจนไดออกไซด ์สามารถท�า

ปฏกิริยิากบัสารบางชนดิ	แล้วเปลีย่นเป็น	

สารที่ เ ป ็ นพิ ษต่อ รหั สพั นธุ ก ร รม	

นอกจากนี้	 สารไนโตรเจนไดออกไซด	์

ยงัจัดเป็นสารทีก่่อให้เกดิการกลายพนัธุ์	

(Mutagenic)	และสารทีท่�าให้โครโมโซม	

แตกหัก(Clastogenic)	 อีกท้ังยังมีผล

เปลี่ยนแปลงระดับของไนโตรเจน

ออกไซด์ในการส่งสัญญาณในระดับ

เซลล์	เช่น	ในภาวะที่มีการอักเสบ	หรือ	

ภาวะเครยีด	 ซึง่ท�าให้การสือ่สารระหว่าง	

เซลล์ผิดปกติ

	 ดงันัน้	 หากมคีวามจ�าเป็นต้อง

ปฏบิตังิาน	หรอืมโีอกาสสมัผสักรดไนตรกิ	

ควรเพิม่ความระมดัระวงั	และ	หลกีเลีย่ง		

การได้รับพิษจากกรดดังกล่าว	 เพื่อ

ความปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย	

ทั้งนี้		หากมีการสัมผัส	หรือ		ได้รับพิษ

จากกรดไนตริก	 ควรเร่งปฐมพยาบาล

เบื้องต้น	ดังนี้										 	 	

 e	หากกรดไนตริกเข้าตา	 ให้

ล้างตาทันทีด้วยน�้าสะอาดในปริมาณ

มาก	ๆ	และควรดึงเปลือกตาบนและ

ล่างเป ็นระยะ	ๆ	แต่ถ ้ายังมีอาการ

ระคายเคืองให้รีบพบแพทย์ทันที																									

 e	หากกรดไนตริกสัมผัสกับ

ผิวหนัง		ให้ล้างออกด้วยน�้าสะอาด	และ	

ไปพบแพทย์ทันที																								

 e	หากหายใจเอากรดไนตริก

เข้าไปในปรมิาณมาก	ๆ	ให้รบีเคลือ่นย้าย

ออกจากบริเวณดังกล่าว	ไปยังบริเวณที่

มีอากาศบริสุทธิ์ทันที	 และถ้าพบว่า

หยุดหายใจ	ให้ท�าการช่วยหายใจ	ท�าให้

ร่างกายอบอุ่น	และพบแพทย์ทันที

	 e	กรณรัีบประทานกรดไนตริก	

ถ้าผู้ป่วยยังมีสติ	 ให้ผู้ป่วยดื่มน�้ามาก	 ๆ	

ทันที 	 เพื่ อ ไป เจื อจางกรดไนตริ ก	 

อย่าพยายามท�าให้ผู้ป่วยอาเจียน	 และ

รีบพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตาม	 หากมีการหก	

หรือรั่วของกรดไนตริก	ควรจะมีการ

จัดการ	 และก�าจัดกรดไนตริกอย่างถูก

วิธี	ด้วยการล้างท�าความสะอาดบริเวณ

ดังกล่าวด้วยน�้าปริมาณมาก	ๆ	หรือใช้

สารทีม่คีวามเป็นด่าง	เพือ่ลดความเป็นกรด	

เอกสารอ้างอิง 

e	ข้อมูลเรื่อง	กรดไนตริก	(Nitric	

acid)		จาก	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	

งานก�าหนดมาตรฐาน
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	 ก็บข่าวเล่าเรื่องฉบับนี้ยังคงติดตาม	

	 มาตรการของ	อย.	เกีย่วกบัการควบคมุ	

ซูโดอีเฟดรีนอย่างเข ้มงวด	 โดยเมื่อ		

วันที่	4	เมษายน	2555	อย.	ได้จัดประชุม

ชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติให้			

ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีไว้ใน

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากซูโด-		

อีเฟดรีน	 แก่ผู ้ผลิต/ผู ้น�าเข้า/ตัวแทน

จากโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลินิก	 และ

ตัวแทนร้านขายยา	 ณ	 โรงแรมรามา		

การ์เด้น	 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น

ทันทีหลังจากมีประกาศให้ซูโดอีเฟดรีน

เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 2	 โดย

ส่ือมวลชนให ้ความสนใจไปท�าข ่าว				

เป็นจ�านวนมาก	 นอกจากนี้	 อย.	 ยังได้

เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับซูโดอีเฟดรีนอย่าง	

ต่อเนือ่ง	เพือ่ย�า้ให้ร้านขายยาทัว่ประเทศ	

เร่งคืนยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนให้ผู้ผลิต

หรือผู้น�าเข้า	 ภายใน	 3	 พฤษภาคม	 นี้	

และให้ผู ้ผลิตและผู้น�าเข้ายาสูตรผสม			

ซู โดอี เฟดรีนปฏิบัติ ให ้ถูกต ้องตาม

กฎหมาย	 หลงัยกระดบัเป็นวตัถอุอกฤทธิ์	

รวมทั้งให้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและ

เอกชน/คลนิกิ	ทีไ่ด้รบัอนญุาตครอบครอง	

ยาซูโดอีเฟดรีน	 จัดท�าบัญชีรับ-จ่าย			

และรายงานการใช้อย่างเคร่งครัด	 ซึ่ง								

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง	ๆ	

เหล ่า น้ี	 สามารถสืบค ้นข ้อมูลและ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานต่าง	ๆ	

ได้จากเว็บไซต์	 อย.	 www.fda.moph.

go.th	 และ	 http://narcotic.fda.

moph.go.th      

											ส�าหรับข่าวตรวจจับผลิตภัณฑ์

สุขภาพผิดกฎหมายที่เก็บข่าว...จะน�า

มาแจ้งเตือนให้ผู้อ่าน	 อย.	 Report	 ได้

เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้

บริการในสถานเสริมความงาม	 ได้แก่	

ข ่ าวการบุก จับ	 “เอ็ม . ดี .ค ลินิก” 

ส�านักงานใหญ่รัชดาภิเษกและสาขา

สะพานควาย	โดย	อย.	ร่วมกับ	บก.ปคบ.	

เข้าตรวจสอบ	พบยาฉีดที่อวดอ้างว่า

สลายไขมันและลดความอ้วน	 ยาฉีด  

ฟิลเลอร์	 และยาฉีดโบท็อกซ์	 ที่ไม่ได้  

ขึ้นทะเบียนต�ารับยา	 พร้อมกับพบ    

เต้านมเทียม	 ที่ไม่ได้จดแจ้งรายการ

ละเอียดกับ	อย.	 ยึดของกลางได้กว่า     

5	ล้านบาท	อย.	จึงเตือนมายังประชาชน

ให้สังเกตและตรวจสอบยาฉีดที่จะใช้

ก่อนว่าได้มีการขึ้นทะเบียนต�ารับยา			

ถกูต้องหรอืไม่	เพราะการใช้ยาฉดีฟิลเลอร์	

โบท็อกซ์ปลอม	 อาจท�าให้มีการติดเช้ือ

แบคทีเรีย	 เกิดอาการอักเสบ	 ผิวหน้า	

ผิดปกตจิากเดมิได้	นอกจากนี	้การได้รบั 

เต้านมเทียมปลอม	 หากเกิดการแตก	

อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้..	 ล่าสุด

เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	 2555	 ที่ผ่านมา	

อย.ได ้จัดแถลงข ่าวร ่วมกับต�ารวจ	

บก.ปคบ.	 ถึงการทลายแหล่งลักลอบ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ยา				

ผดิกฎหมายรายใหญ่	ชือ่ร้าน	“SKINWHITE 

SHOP”	ย่านบางพลี		จ.สมุทรปราการ	

พบผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร/ยา	บรรจกุล่อง 

พร้อมส่ง	และบางรายการยงัไม่บรรจกุล่อง 

เช่น	 Co-Q10	 ,	 Alovera,	 Falxseed	

oil,	 Vitamin	 C-500,	 วิตามินซีฉีด,	

Rose	 Oil,	 Rose	 Hip,	 Slimming	

coffee	(กาแฟส�าเรจ็รปู)	,	น�า้มันตบัปลา 

เป็นต้น	 รวมมูลค่ากว่า	 15	 ล้านบาท..

ปิดท้ายกับข่าวที่	 อย.	 แจ้งเตือนมายัง			

ผู ้ประกอบการอย่าน�าเครื่องส�าอางที่	

จดแจ้งแล้วมาฉีดเป็นยา	 ถือเป็นการใช้

ผิดวัตถุประสงค์	 หากตรวจพบจะถูก

เพิกถอนใบรับแจ้งทันที	 ขอให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายกันด้วยนะคะ...		

   

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

มาตรการควบคุมซูโดอีเฟดรีน                
หลังประกาศฯ ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

เ

 “วิทย�” ประชุมช้ีแจงม�ตรก�รควบคุมซูโดอีเฟดรีนแก่ผู ้ประกอบก�ร หลังประก�ศฯ ให้เป็น              
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ขีดเส้นต�ยให้ปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ย หลังจ�กนั้น ห�กตรวจพบ ลงด�บทันที                       
โทษสถ�นหนัก
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 หล�ยคนคงคุ้นหูกับประโยคนี้ “อย. บุกทล�ยแหล่งผลิตเครื่องสำ�อ�งผิดกฎหม�ย จ�กก�รตรวจสอบพบ                  
เครื่องสำ�อ�งผสมส�รห้�มใช้หล�ยร�ยก�ร....” และหล�ยคนคงสงสัยคำ�ว่� “ส�รห้�มใช้” คืออะไร มีอะไรบ้�ง ห�กใช้แล้ว                      
จะมีอันตร�ยหรือไม่ ??? เอ�เป็นว่�... ไปติดต�มอ่�นกันเลย

A :

Q :

Q&AQ&A

อันตราย!!                             
เครือ่งส�ำอำงผสมสารห้ามใช้

   ดิฉันเคยได้ยินข่าว อย. จับ 
  ร ้านขายเครื่องส�าอางผสม    
สารห้ามใช้อยูบ่่อย ๆ และในข่าวก็บอกว่า
สารพวกน้ีอันตรายมาก จึงสงสัยว ่า          
สารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องส�าอางคือ
อะไร มอีะไรบ้าง และถ้าใช้แล้วจะอันตราย
อย่างไร รบกวนให้ความรู้ด้วยค่ะ                                                                                                                                           
                                                                                                     
  ในสมยันีไ้ม่ว่าสาวว่าหนุม่	จะอาย	ุ
	 	 น้อยหรืออายุมาก	 ต่างก็ให้	
ค ว ามส� า คั ญ ใน เรื่ อ ง ขอ งค ว าม ง าม															
และผิวพรรณกันทั้งนั้น	 สังเกตได้จาก													
เคร่ืองส�าอางที่มีให้เลือกหลากหลายชนิด
และยี่ห้อในท้องตลาด	 ที่ต่างแข่งขันกัน
โฆษณาสรรพคุณ	 ทั้งรักษาสิว	 ฝ้า	 กระ					
จดุด่างด�า	หรอืท�าให้หน้าขาว	และทีผ่่านมา	
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	
ได ้ด�าเนินการตรวจสอบเครื่องส�าอาง							
ท่ัวประเทศ	ทั้งแบบสุ่มตรวจและจากการ
ร้องเรยีนพบว่า	ยงัมกีารลกัลอบผลติ	น�าเข้า	
จ�าหน่าย	 เครื่องส�าอางผสมสารห้ามใช้					
อีกทั้งมีประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่หลงเชื่อ
ซื้อเครื่องส�าอางกลุ่มดังกล่าวมาใช้	 เพียง
หวังผลดังสรรพคุณที่โฆษณา	 โดยที่ไม่อาจ
รู ้ได้ว ่าเครื่องส�าอางน้ันมีสารห้ามใช้ทั้ง						
3	ชนิด	ผสมอยู่	ได้แก่
 c	สารไฮโดรควิโนน	 มีผลท�าให้
เกิดการแพ้ระคายเคือง	 เกิดจุดด่างขาว
ที่หน้า	 ท�าให้ผิวหน้าด�า	 เป็นฝ้าถาวร	 และ
รักษาไม่หาย
 c สารประกอบของปรอท มีผล

ท�าให้เกิดอาการแพ้	 ผื่นแดง	 ผิวหน้าด�า	
ผวิหน้าบางลงเกดิพษิสะสมของสารปรอท	
ท�าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ	 และไต
อักเสบได้
 c กรดวิตามินเอ (กรดเรทิโน
อิก)	 มีผลท�าให้หน้าแดง	 ระคายเคือง	
แสบร้อนรุนแรง	 เกิดการอักเสบ	 ผิวหน้า
ลอกรุนแรง	 และอาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์ได้
	 ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศรายช่ือเครื่องส�าอางจ�านวน	
34	รายการ	โดยห้ามผลิต	น�าเข้า	หรือขาย	
ทุกรุ่นการผลิต	 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	เรื่อง	ก�าหนดชื่อเครื่องส�าอาง
ที่ผลิต	น�าเข้า	หรือขาย	 เนื่องจากเครื่อง-
ส�าอางกลุ่มดังกล่าวเป็นเครื่องส�าอางท่ีไม่
ปลอดภัยในการใช้	 โดยมีผลการตรวจ
วิเคราะห์	 	พบสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์		
อีกทั้งยังพบว่ามีการลักลอบผลิตและขาย
อยู่	 เช่น	 BEANNE	บีแอน	ครีมไข่มุกตรา
แตร,	MUI	LEE	HIANG	PEARL	CREAM,	
เอสจี	 โลชั่นปรับสภาพ,	 พรีม	 ไบรเทน	
แอนด์	 รีไวเทน	 โลชั่นป้องกันแสงแดด,		
มิสเดย์	ครีมแก้สิว	ฝ้า,	3	ทรีเดย์	ไบรเทน	
แอนด์	 รีไวเทน	ครีมลดริ้วรอยหมองคล�้า,	
3	ทรีเดย์	 ไบรเทน	แอนด์	รีไวเทน	โลชั่น
ป้องกันแสงแดด,	 พอลล่า	 ครีมทาฝ้า,	
ครีมบัวหิมะ	 หลิง	 หลิง,	 ชิชาเดะ	 ครีม-
หน้าขาว	 โสมผสมไข่มุกญี่ปุ ่น,	 ครีม-									
ชาเขียว	DR.JAPAN	 เป็นต้น	ดังนั้น	หาก
ต้องการซ้ือเครื่องส�าอางมาใช้	 ขอให้

สงัเกตฉลากผลติภณัฑ์		โดยต้องมภีาษาไทย	
และต้องระบุข้อความ	อาทิ	 เลขทีใ่บรบัแจ้ง	
ชื่อเครื่องส�าอางและชื่อทางการค้า	ชื่อสาร
ทุกชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสม	 ช่ือที่ตั้งผู้ผลิต
หรือผู ้น�าเข้า	 เดือนปีที่ผลิต	 เดือนปีท่ี					
หมดอายุ	วิธีใช้	ค�าเตือน	(ถ้ามี)	นอกจากนี้	
ควรซ้ือเครื่องส�าอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้	
มใีบเสรจ็ถกูต้อง	 เพือ่ตรวจสอบย้อนกลับได้	
เมื่อมีปัญหา	
	 ทางที่ดี…	 อย่าซื้อเครื่องส�าอาง
จากรถเร่	 อย่าเชื่อค�าโฆษณาว่าใช้แล้ว					
ได้ผล	หากท่านผู้อ่านพบเบาะแส	การผลิต	
น�าเข้า	หรือขายเครื่องส�าอางที่คาดว่าผสม
สารห้ามใช้	 หรือได้รับอันตรายจากการใช้
เครือ่งส�าอาง	 โปรดแจ้งร้องเรยีนที	่ สายด่วน	
อย.	1556	หรืออีเมล์	:	1556@fda.moph.
go.th	หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง
พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ี	 ศูนย์เฝ้าระวัง
และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	อย.	ได้ทุกวันในเวลาราชการ	หรือ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด	

	 อย่าลืมนะคะ..	 หากท่านผู้อ่าน			
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
ส า ม า ร ถ ส ่ง จ ด หม า ย ม า ถ า ม เ ร า ท่ี	 
กลุ่มประชาสัมพันธ์	 กองพัฒนาศักยภาพ	
ผู้บริโภค	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 เลขที่	 88/24	 ถนนติวานนท์	
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000		แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ
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ดังที่ทร�บกันแล้วว่� “สิทธิผู้ป่วย” เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รแพทย์พึงเค�รพ และให้เกียรติ    
ต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รท�งก�รแพทย์ที่ดี และมีคุณภ�พ ดังปร�กฏในม�ตรฐ�น                      
ก�รรับรองคุณภ�พของโรงพย�บ�ล (Hospital Accredition : HA) และม�ตรฐ�นร้�นย�คุณภ�พ (Accredited 
Pharmacy) ที่ต้องมีก�รแสดงสิทธิผู้ป่วยในที่เปิดเผยเพื่อให้ผู้ป่วยรับทร�บ  และบุคล�กรทุกคนที่ต้องรับทร�บ
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
ส�านักงานโครงการพัฒนาร้านยา		ส�านักยา

ใ	 นมุมมองของผู ้ป่วยมักจะไม่ทราบ	

	 และไม่กล้าที่จะเรียกร้องในสิทธิท่ี			

ผู ้ป ่วยพึงได้รับ	แต่ส�าหรับ	“ร้านยา

คุณภาพ”	ซึง่เป็นร้านยาทีผ่่านการรบัรอง	

มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรมนั้นจะเน้น

ท่ีความปลอดภัยด้านยาที่ผู้ป่วยจะได้รับ	

บนพื้นฐานของ	“สิทธิผู้ป่วย”	ดังนี้

1.	 มี ก ารแสดงค� าประกาศ	

“สิทธิผู ้ป่วย”	 ในท่ีเป ิดเผยเพื่อให ้												

ผู้มารับบริการได้ทราบ

2.	ผูป่้วยจะรบัทราบว่าเภสชักร	

ท่ีให้บริการขณะนั้น	 คือใครด้วยป้าย

แสดงตนที่มีรูปภาพ	 ชื่อ-สกุล	 เลขที่					

ใบประกอบวิชาชีพ	แสดงไว้ในที่เปิดเผย

3.	เภสัชกร	 และบุคลากรอื่น

ภายในร้านมีการแต่งกาย	 หรือแสดงตน

เพือ่ให้ผูม้ารบับรกิารสงัเกต	และแยกแยะ	

“ร้านยาคุณภาพ” 
ตัวอย่างของร้านยาที่เคารพต่อ       

“สิทธิผู้ป่วย”

ประเภทของบุคลากรได้ชัดเจน

4.	มีการแบ่งแยกประเภทสื่อ

ประชาสัมพันธ์ในร้าน	ระหว่าง	“สื่อให้

ความรู้”	ที่เป็นข้อเท็จจริง	ทางวิชาการ	

และ	“สือ่โฆษณา”	ทีม่ลีกัษณะของเนือ้หา	

เชิญชวนเพื่อประโยชน์ทางการค้า	 โดย

ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่าน	 ซึ่ง

เภสัชกรจะเป็นผู ้คัดแยกไว้ให้ส่ือท้ัง

สองประเภทนี้

5.	ผู้ป่วยสามารถทราบถึงการ

จัดสัดส่วนในการให้บริการด้วยป้าย

แสดงที่ชัดเจน	ได้แก่

		 a.	ส่วนให้บรกิารโดยเภสชักร 

(Pharmacist service area)	เป็นส่วน

ที่อยู ่หลังเคาน์เตอร์	 เป็นจุดท่ีต้องมี	

เภสัชกรเป็นผู้ให้บริการ	 และ	 ส่งมอบ

ยาให้แก่ผู้ป่วย		เนื่องจากยาในบริเวณนี้

จะเป็นกลุ่มของยาอันตราย	ยาควบคุม

พิเศษ		หรือยาท่ีมคีวามเส่ียงอันตรายได้

มากหากมีการใช้ไม่ถูกต้อง	ไม่เหมาะสม	

   

	 b.	ส่วนให้ค�าปรึกษาโดย

เภสัชกร(Counseling area )	ซึ่งเป็น

บริเวณที่มีพื้นที่พอสมควรแก่การให้

บรกิารปรกึษาแนะน�าแก่ผูป่้วยเฉพาะราย	

โดยเป็นบริเวณที่สามารถให้ความเป็น

ส่วนตัวได้ในระดับหนึ่ง	 ในการแนะน�า
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เกี่ยวกับการดูแลตนเองในภาวะของ

การเจบ็ป่วยทีถ่กูต้อง	และปัญหาต่าง	ๆ

ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งจากการ ใช ้ ยา (D rug	

Related	Problem	:	DRP)	

	 c.	ส่วนให้บริการตนเอง 

(Self-service area)	 เป็นบริเวณที่					

ผู ้ป ่ วยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ ์

สุขภาพได้ด้วยตนเอง	แต่อย่างไรก็ดี

หากมีข ้อสงสัยเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ	์									

ก็สามารถที่จะซักถามจากเภสัชกร						

ณ	ส่วนให้บริการโดยเภสัชกรได้

6.	บนซองบรรจุยามีการระบุ	

ชือ่ยา	พร้อมวธิกีารใช้ยา	และข้อควรระวงั	

อย่างครบถ้วน	 ทัง้นีห้ากผูป่้วยเกดิปัญหา	

ท่ีเกีย่วเนือ่งจากการใช้ยากส็ามารถทีจ่ะ	

ติดต่อกลับมาสอบถามได้จากช่ือร้าน	

และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีปรากฏบน

ซองบรรจุยา

7.	เภสัชกรที่ให้บริการมีการ

เพิม่พนูความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	 และมรีปูแบบ	

ของการให้บริการทางเภสัชกรรมที่ด	ี

เช่น	การซักถามผู้มารับบริการเพื่อให้ได้

ข ้อเท็จจริงของผู ้ป่วย	 การซักถาม		

ประวตัแิพ ้ยา	 และข ้อมูลอื่น 	 ๆ	 ที่

จ� า เป ็น

(Non-Steroidal	Anti-Inflammatory	

Drugs	:	NSAIDs)		

9.	มีการบันทึกประวัติการใช้

ยาของผู ้ป่วยที่มารับบริการต่อเนื่อง	

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล		

ให้ค�าปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่					

ผู้ป่วย	 	 	 	 	

									10.	กรณีที่ผู้ป่วยมีความจ�าเป็น														

ท่ีจะต้องพบแพทย์	เพ่ือรับการตรวจ

วินิ จฉั ย 	 หรื อการปรับ เปลี่ ยนยา		

เพื่อความเหมาะสม	 เภสัชกรจะให้		

ค�าแนะน�า	 หรือมีการออกใบส่งต ่อ								

ผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับแพทย์ต่อไป

ตัวอย่างดังข้างต้นเป็นสิ่งที่

แสดงถึงความตระหนักของร ้านยา

คุณภาพต ่อสิทธิผู ้ป่วย	 ที่จะได ้รับ

บริการจากร ้ านยา ท่ีมีคุณภาพ	 มี						

ความปลอดภัย	 ลดความเสี่ยงจาก				

การใช้ยา	ที่อาจเกิดขึ้นได้	ดังค�าว ่า															

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยา

8.		มีกระบวนการที่จะป้องกัน

ความเสี่ยงด้านยาที่ผู้ป่วยอาจจะได้รับ	

เช่น	

		 a.	มีระบบการควบคุมยา

หมดอายุที่มีประสิทธิภาพ

		 b.	การป ้องกันการเ ส่ือม

สภาพของยา	 ด้วยการบันทึกควบคุม

อุณหภูมิภายในร ้าน	 ตู ้ เย็นส�าหรับ								

จัดเก็บยา	 และคลังเวชภัณฑ์	 และหาก

เป็นยาที่ไวต่อการเส่ือมสภาพด้วยแสง

ก็จะมี	ซองทึบแสง	ส�าหรับแบ่งบรรจุยา

ประเภทนี้ด้วย

  

	 c.การป ้องกันการแพ้ยา	

ด้วยการแยกประเภทของถาดนับยา

ระหว่างถาดนับยาท่ัวไป	 ถาดนับยา	

กลุ ่มเพนิซิลิน	 ถาดนับยากลุ่มซัลฟา		

ถาดนับยาแก้ปวดอักเสบกลุ่มเอ็นเสด	

ร้านยาคุณภาพ   
ความปลอดภัยด้านยา

ที่คุณสัมผัสได้ 
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 าถาข้อแรก	ใช้คอนแทคเลนส์

	 ที่ได้รับอนุญาตจาก	 อย.	 โดย

สั ง เ กต เลขที่ ใ บอนุญาตบนฉลาก	

หรือเอกสารก�ากับเครื่องมือแพทย	์

และควรสังเกต	 วันเดือนปีท่ีหมดอายุ	

ระยะเวลาในการใช้	 วิธีการใช้	 ค�าเตือน	

และข้อควรระวัง	ในการใช้	เป็นต้น	

 คาถาข้อที่ 2  

	 	 ใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี			

เช่น	 ไม่ใส่ขณะว่ายน�้า	 หรือห้ามใส่นอน

ตลอดทั้งคืนโดยไม่ได้ถอดออก	 เป็นต้น	

ที่ส�าคัญ	 ควรค�านึงถึงระยะเวลาการใช้

งานด้วย	 เนื่องจากคอนแทคเลนส์มีอายุ

ในการใช้งาน

 

ท่อง 3 คาถา                                             
เพื่อใช้คอนแทคเลนส์      
อย่างปลอดภัย
 ต้องยอมรับเลยว่�... เทรนด์แฟชั่นเก�หลี ญี่ปุ่นในบ้�นเร� กระแสยังแรงดีไม่มีตก 
โดยเฉพ�ะแฟชั่นคอนแทคเลนส์หล�กลวดล�ยหล�ยสีสัน และ “บิ๊กอ�ย” คอนแทคเลนส์
ต�โต ที่ยังคงได้รับคว�มนิยมกันอย่�งม�กม�ย เกร็ดเล็กน่�รู้ฉบับนี้จึงขอมอบค�ถ� 3 ข้อ
เพื่อก�รใช้คอนแทคเลนส์อย่�งปลอดภัย ให้แก่ท่�นผู้อ่�นนำ�ไปปฏิบัติกัน  ไปติดต�มอ่�น
กันเลย ...   

	 	 เพียงท่องคาถา	3	ข้อนี้ให้ขึ้นใจ	

ก็สามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้อย่าง

สบายใจ	ไร้กังวลไปเลยค่ะ

ที่มา	 :	 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง	 อย.	

มอบคาถา	 3	 ข้อ	 ใช้คอนแทคเลนส์						

“บิ๊กอาย”	อย่างปลอดภัย	ข่าวแจก	47	

/	ปีงบประมาณ	2555

 คาถาข้อสุดท้าย 

  

 

	 รักษาความสะอาดอยู่เสมอ โดย

ศึกษาวิธีการเก็บรักษา	 และวิธีการ

ท�าความสะอาดทั้งล้าง	แช่	 เก็บ	และ

ก่อนสวมใส่	บนเอกสารก�ากับเครื่องมือ-

แพทย์อย่างละเอยีด	 เพราะคอนแทคเลนส์	

ที่ผ่านการใช้แล้ว	 อาจมีการสะสมของ

เชื้ อ โรค ท่ี เลนส ์ 	 ซ่ึ งอาจก ่อให ้ เกิด									

ความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือติดเชื้อ

ของดวงตา	 และอาจน�าไปสู่การสูญเสีย

การมองเห็นอย่างถาวรได้

ค
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คู่มือ อย. น้อย
ชุด “รู้แล้ว...บอกต่อ”

	 	 ได้จัดท�าหนังสือคู่มือ	อย.	น้อย	“รู้แล้ว...บอกต่อ” 

							 						มาให้น้อง	ๆ	และเพื่อน	ๆ	ที่สนใจได้อ่าน	เพื่อ

อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เนื้อหาสาระมีอะไรบ้างตามมา

เลยค่ะ

	 คู่มือ	 อย.	 น้อย	 ชุด	 “รู้แล้ว...บอกต่อ”	 ได้รวบรวม

ข้อมูลในทุกหมวดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่	 อย.	 รับผิดชอบ	 โดย

มุ่งหวังให้	 อย.	 น้อย	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

เลือกซ้ือ	 เลือกบริโภค	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ตลอดจนให้ความรู้	

แก่ครอบครัว	 ชุมชน	 ตลอดจนเครือข่าย	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีต่อไป	

	 เนื้อหาจะแบ่งเป็น	9	ส่วน	ได้แก่	

	 1.		รู้จัก	 อย.	 น้อย	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่	 อย.						

รับผิดชอบ	

	 2.		ข้อควรรู้	ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ		เป็นการฝึกให้

อ่านฉลากก่อนซื้อ	

	 3.		รู้เล่ห์	ทันเหลี่ยม	โฆษณาเกินจริง	

	 4.		ผลิตภัณฑ์อาหาร	

	 5.		ผลิตภัณฑ์ยา	

	 6.		ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

	 7.		ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน	

	 8.		ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	

	 9.		ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด	

	 	คู่มือนี้	 อนาคตจะมีการน�ามาพัฒนาและปรับปรุง	

ให้เหมาะสมต่อการใช้งานและให้ประโยชน์สูงสุดต่อไป	อย.

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

m อ่านต่อหน้า 14

  รู้แล้ว...สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย



ครอบครองยาซูโดอีเฟดรีนให้ส่งคืนยา

แก่ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าเท่านั้น	 แต่หาก

ประสงค์จะครอบครองยาต่อต้องจัดท�า

บัญชี	 รับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ฯ	 รวมทั้ง	

รายงานเป ็นรายเดือนและรายป ี

เสนอ	ต่อ	อย.	

	 ส่วนโรงพยาบาลของรัฐสังกัด												

หน่วยราชการอื่น	เช่น	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	 โรงพยาบาล

เอกชน	 คลินิก	 ที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีไว้

ในครอบครองฯ	 หากไม่ประสงค์จะ

ครอบครองยา	 ให้ส่งคืนยาแก่ผู ้ผลิต

หรือผู ้น�าเข้าเท่านั้นเช่นกัน	 แต่หาก

ประสงค์จะมีไว ้ในครอบครองต้อง						

ขออนุญาต	 โดยโรงพยาบาล/คลินิก					

ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	 ให้ยื่นค�าขอที่

กองควบคุมวัตถุเสพติด	อย.	หากอยู่ใน

เขตปริมณฑล	 และส่วนภูมิภาค	 ให้ยื่น

ค�าขอท่ีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

รวมถึงต ้องจัดท�าบัญชีรับ-จ ่ายยา									

ซูโดอีเฟดรีน	 และจัดท�ารายงานท้ัง					

รายเดอืน	และรายปี	

	 การจัดท�าบัญชีรับ-จ่ายวัตถุ

ออกฤทธิ์ฯ	 จะช่วยให้ระบบการจ่ายยา

มีความรัดกุมยิ่งขึ้น	 โดยมีการแสดง	

เลขท่ีหรืออักษรของครั้งที่ผลิตยา	 ชื่อ	

เลขท่ีบัตรประชาชนและที่อยู ่ของ			

ผู้รับยา	 ปริมาณ	 ตลอดจนวันเดือนปี			

ทุกครั้งท่ีรับและจ่าย	 โดยให้จัดเก็บไว้	

ณ	 สถานพยาบาล	พร้อมแสดงต่อหน้า

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะ

เปิดด�าเนินการ	 ส่วนการจัดท�ารายงาน

ประจ� า เ ดื อ นและประจ� า ป ี เ ป ็ น

มาตรการในการตรวจสอบการใช้ยา

ช่วยป้องกันไม่ให้ยารั่วไหลออกนอก

ระบบอีกด้วย		
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m ต่อจากหน้า 1

และร้านขายยา	 รวมทั้งให้บริษัทระงับ

การขายหรือท�าลายยาจนกว่าจะได้รับ

แจ้งจาก	อย.	ให้ด�าเนินการ	โดย	อย.	จะ

เสนอกระทรวงสาธารณสขุเพือ่พจิารณา	

มอบหมายให้ผูผ้ลติ/ผูน้�าเข้า	เป็นผูไ้ด้รบั

มอบหมายให้ขายซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม

เฉพาะสูตรต�ารับที่ เคยได้รับการขึ้น

ทะเบียนในปริมาณคงคลังที่เหลืออยู ่

ภายในเวลา	 1	 ปี	 นับจากวันที่ประกาศ		

มีผลบงัคบัใช้		ในระหว่างนี	้หากตรวจพบว่า				

มกีารรัว่ไหลออกนอกระบบ	อย.	จะยกเลกิ	

ไม่ให้บริษัทนั้นๆ	 ขายยาสูตรผสมนี้			

และก่อนจ�าหน่ายผู ้ผลิตหรือผู ้น�าเข้า				

ที่ได้รับมอบหมายให้จ�าหน่ายต้องแก้ไข

ฉลากให้ถูกต้องตามที่	อย.	ก�าหนด	เช่น	

เพิม่ข้อความ	“วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2” 

ปิดทับเลขทะเบียนต�ารับยาเดิมทั้งที่

ฉลาก	เอกสารก�ากบัยา	และขวดยา	รวมท้ัง	

จัดท�ารายงานประจ�าเดือนและรายงาน

ประจ�าปีเสนอต่อ	อย.	

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน/คลินิก

	 ก ร ณี ส ถ า น พ ย า บ า ล ที่ มี														

ใบอนุญาตให้มีไว ้ในครอบครองหรือ			

ใช ้ประโยชน ์ซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ 	 และ								

โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวง	ทบวง	

กรม	 รวมทั้งสภากาชาดไทย	 องค์การ

เภสัชกรรม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์กร

มหาชน)	 กรุงเทพมหานครเฉพาะส�านัก

การแพทย์และส�านักอนามัย	 ซึ่งได้รับ

การยก เว ้ น ไม ่ต ้ อ งขอ ใบอนุญาต									

ครอบครองฯ	 	 หากไม ่ประสงค ์จะ	

อ่านต่อ

			 สามารถเข้ามาดาวน์โหลดคู่มือ

ได้ที่	 www.oryornoi.com	 (อาจจะ			

ช้าหน่อยแต่โหลดได้แน่นอนค่ะ)	

พวกเรา คือ อย. น้อย
อย. น้อย คือ ก้าวที่แกร่งของเด็กไทย

อย. น้อย จะเป็นหน่ึงใน                              
แรงขับเคลื่อนส�าคัญ

ที่ส่งเสริมให้คนไทยบริโภค              
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า

m ต่อจากหน้า 13

อย.	น้อย	สร้างสรรค์สุขภาพดี		

ผ่านเทคโนโลยี	Social	Media

			ร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับ																																									

							กด	like	ที่   

www.facebook.com/oryornoi
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ประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมยาที่มี                          
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ

นายวิทยา	 บุรณศิริ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมยาที่มี																

ส่วนผสมซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ หลังประกาศฯ	 ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 2	ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้น	 กทม.												

เมื่อวันที่		4	เมษายน		2555

เลขาธิการฯ อย. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
นพ.พิพัฒน์	 ยิ่งเสรี	 เลขาธิการฯ	 อย.	 รับมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณ	 บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการ

ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	 จาก	 ร.ต.อ.ดร.เฉลิม	 อยู่บ�ารุง          

รองนายกรัฐมนตรี	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2555

อย. ออกร้านงานกาชาด ปี 2555 
นพ.นรังสันต์	 พีรกิจ	 รองเลขาธิการฯ	 อย.															

พร้อมด้วย	 นางเพียงฤทัย	 เสารัมณี	 เลขานุการกรม									

มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี	 ที่ร ่วมตักไข่สวรรค์น�าโชค																

ร้านกระทรวงสาธารณสขุ	ในงานกาชาด	ประจ�าปี	2555  

ณ	สวนอัมพร	เมื่อวันที่	3	เมษายน		2555
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	 นพ.พิพัฒน์	ยิ่งเสรี	เลขาธิการฯ	อย.	และ	พ.ต.อ.	พฤทธิพงษ์	ประยูรศิริ	ผกก.4	บก.ปคบ.	ร่วมแถลงข่าว	หลังเจ้าหน้าที่	

อย.	ร่วมกับ	ต�ารวจ	บก.ปคบ.	บุกทลายโรงงานลักลอบผลิตยาเถื่อน	เลขที่69/100	ม.ฟ้านันทวัน	ถ.หทัยราษฎร์	มีนบุรี	กทม.				

ณ	ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	4	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2555

 นพ.พิพัฒน์	 ยิ่งเสรี	 เลขาธิการฯ	 อย.	 และ	 พล.ต.ต.	 นิพนธ์	 เจริญผล	 ผบก.ปคบ.	 ร่วมแถลงข่าว	 หลังเจ้าหน้าที่	 อย.									

ร่วมกับ	 ต�ารวจ	 บก.ปคบ.	 บุกทลายแหล่งลักลอบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ยา	 ผิดกฎหมาย	 ผ่านเว็บไซต์	 “มีดหมอ”								

www.meedmoh.com	 และ	 Facebook	 :	 “gluta12”	 ที่บ้านเลขที่	 288/146	 ม.14	 ถ.กิ่งแก้ว	 ต.ราชาเทวะ	 อ.บางพล	ี								

จ.สมทุรปราการ	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	4	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2555

ทลายแหล่งลักลอบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ยา ผิดกฎหมาย

ทลายโรงงานลักลอบผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ ย่านมีนบุร ี


