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03 Hot Issue
เร่งผลักดัน อ�ห�รแปรรูป อ�ห�รพื้นเมือง 
ของฝ�กทั่วไทย สู่ม�ตรฐ�น “Primary GMP”

	 Report	 ฉบบันี ้ มเีรือ่งทีน่่ายนิดมีาฝากค่ะ ดีใจกบัผูบ้รโิภคทัว่ไทย

 ที่ความปลอดภัยเข้าไปอย่างทั่วถึง ก็อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุ  

พร้อมจ�าหน่าย OTOP ของฝากทั่วไทย ได้รับการยกระดับมาตรฐานเพื่อให้เป็น      

ที่ยอมรับของผู ้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็จะ 

ได้รับอนุญาตให้ใช้เลขสารบบอาหาร เป็นการสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์อีกด้วย

พบกับเรื่องน่าสนใจในเล่ม...E-Learning ชุดใหม่ ชุดบ้านฉันปลอดภัย    

ไว้ก่อน (ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย) ซึ่งได้มีการจัดท�าในรูปของ CD แจกไปยังส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หรือ

ชมได้ทางเว็บไซต์ www.oryor.com ใน ORYOR Smarter Choice...คลิกชม        

ได้เลยจ้า...

ในคอลัมน์ “กินเป็นใช้เป็น” รู้จักเลือก รู้จักใช้...ยาจุดกันยุง ซึ่งก็ควรใช้

ให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัว

มข่ีาวเดด็มาฝาก กบั “เกบ็ข่าว...เล่าเรือ่ง” ตแีผ่อนัตรายจากยาไซบทูรามนี 

ผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายถึงชีวิต พร้อม อย. แฉ อันตราย ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเถื่อน อ้างลดน�้าหนัก และเสริมสมรรถภาพทางเพศ ที่ยึดได้ย่านมีนบุรี 

มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการจับตัวการรายใหญ่และยึดของกลางได้

เป็นจ�านวนมาก พร้อมกับข่าวการเผาท�าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย             

น�้าหนักรวมถึง 30,733 กิโลกรัม โอ้โฮ! แผ่นดินสูงขึ้นอีกเยอะ

“ถามมา	ตอบไป” ใครที่ไม่รู ้จักเครื่องส�าอางสเต็มเซลล์ หรือยังรู้จัก      

ไม่ดีพอ ก็จะได้รู้กระจ่างแจ้งก็คราวนี้ 

“รอบรู้เรื่องยา” กับ ภก.ทรงศักดิ์ “แพ้ยาซ�้า” ความเสี่ยงที่ป้องกันได้ 

โดยจดจ�าชื่อยาที่แพ้ พร้อมแจ้งให้คนใกล้ชิดทราบ เลือกรับบริการจากร้านยาที่มี

เภสัชกรให้ค�าปรึกษา และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
                                               
      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�

ยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูป  อาหารพื้นเมือง          
ของฝากทั่วไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

ร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554           
ตอน สถ�นประกอบก�รด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พชุมชน
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 ป ็นที่น ่ายินดีที่อาหารทั่ วไป ทั้ ง     
 ของฝาก อาหารพื้นเมือง และสินค้า
อาหารหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) 
ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุ
พร้อมจ�าหน่าย ถงึเวลายกระดบัมาตรฐาน 
การผลิต โดยกระทรวงสาธารณสุข   
มีนโยบายให้อาหารกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่
ระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของผู ้บริโภคทั้งภายในและ  
ต่า งประ เทศ เตรี ยมพร ้ อม เข ้ าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)    
ในปี 2558 ซ่ึงผู ้ประกอบการอาหาร
แปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ�าหน่าย
ทุกรายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุ
พร้อมจ�าหน่าย หรือ Primary GMP 

Primary GMP มีหลักเกณฑ์
ส�าคัญได้แก่ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
ต้องสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์				
ที่ใช ้ในการผลิต ต้องง ่ายแก่การท�า     
ความสะอาด ไม่เป็นสนิม การควบคุม
กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสม
ต่าง ๆ และภาชนะบรรจ ุ มีการคดัเลอืก 
เกบ็รกัษาอย่างเหมาะสม	การสขุาภบิาล 
เช่น น�า้ทีใ่ช้ในสถานทีผ่ลติเป็นน�า้สะอาด 
มีวิธีก�าจัดขยะท่ีเหมาะสม การบ�ารุง
รกัษาและท�าความสะอาด มวีธิกีารดแูล 
ท�าความสะอาดอาคารสถานที ่ เครือ่งมอื 
เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตอย่าง
เหมาะสม บุคลากรและสุขลักษณะ			
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ 
โรคที่น่ารังเกียจ มีการสวมหมวกตาข่าย
หรือผ้าคลุมผม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือ

น�าเข้ารายเก่าต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง   
อย. ได้ให้ระยะเวลาในการด�าเนินการ
นานถึง 3 ปี ส่วนผู ้ผลิตหรือน�าเข้า        
รายใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดตั้งแต่   
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
  การก�าหนดให้อาหารแปรรูป 
อาหารพื้นเมือง ของฝาก ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GMP ขั้นพื้นฐาน (Primary 
GMP) นี้ จะท�าให้ผู้ประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานได ้รับอนุญาตให้ใช ้      
เลขสารบบอาหารบนฉลาก ซึ่งจะสร้าง
ความเช่ือถือในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับ  
ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 

เร่งผลักดัน อาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง                  
ของฝากทั่วไทย สู่มาตรฐาน “Primary GMP” 

m อ่านต่อหน้า 14
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อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554 
ตอน สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
 ในก�รมอบร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด นอกเหนือจ�กผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 5 ประเภท อันได้แก่ อ�ห�ร ย�                             
เครื่องสำ�อ�ง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตร�ยที่ใช้ ในบ้�นเรือนแล้ว ผลิตภัณฑ์สุขภ�พชุมชน เป็นอีก 1 ประเภทที่ได้รับ         
ก�รพิจ�รณ�ให้ได้รับร�งวัล โดยในปี 2554 มีสถ�นประกอบก�รทั้งสิ้น  4  ร�ยจ�กทั่วประเทศที่ได้รับร�งวัล ได้แก่......

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ				

บ้านดอนไชย	จ.พะเยา       

 ผู ้ผลิต “กะละแมโบราณ”               

มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน โดยมี

การวางแผนงานที่ดี พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ    

มีความโดดเด่น ราคาไม่แพง และมี

มาตรฐานรับรอง โดยผ่านมาตรฐาน 

อย. และได ้รับการคัดสรรให ้ เป ็น

ผลิตภัณฑ์หน่ึงต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  

ระดับ 5 ดาว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคม อาทิ  เป็นศูนย์ศึกษา

เรียนรู ้ของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

และประชาชน ให้ทุนการศึกษาส�าหรับ

นักเรียนภายในหมู่บ ้านที่ เรียนดีแต่

ขาดแคลน เป็นต้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขียว	

จ.พัทลุง                                

 ผู้ผลิตกล้วยไข่กรอบแก้วและ

ลูกหยีสามรส มีการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของ อย. มผช. และฮาลาล  

ได ้รับการคัดสรรให้เป ็นผลิตภัณฑ์  

หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ ระดบั 5 ดาว 

นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขียว 

จ.พัทลุง ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

สังคม อาทิ สนับสนุนและร่วมกิจกรรม

ส�าคัญต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น วันขึ้น     

ปีใหม่ประจ�าปี วันกตัญญู วันสารท

เดือนสิบ และกีฬาเยาวชนประจ�าปี 

เป็นต้น

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร

บ้านซ�าตารมย์	จ.ศรีสะเกษ 

 ผู้ผลิตกระเทียมโทนดองน�้าผ้ึง     

มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานโดย  

ได ้ รั บการแนะน� าจากส� านั ก งาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ

ส� า นั ก ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด

ศรีสะเกษ ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี 

ได ้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส�าหรับ

กจิกรรมสร้างสรรค์สังคม กลุ่มวสิาหกจิ 

ชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านซ�าตารมย์ 

เป ็นแหล่งเรียนรู ้ของชุมชน ให้เด็ก

นักเรียน เยาวชน ได้เข ้ามาเรียนรู ้  

ขั้นตอนการท�าผลิตภัณฑ์กระเทียมโทน 

ดองน�้าผึ้ง

 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แม่บ้านเกษตรพุแค	จ.สระบุรี

          ผู ้ผลิตคุกกี้กระเจ๊ียบธัญพืช  

พายผลไม ้  มีการควบคุม คุณภาพ

มาตรฐาน โดยควบคุมกระบวนการผลิต

ให ้มีความสะอาดและปลอดภัยต ่อ   

การบริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

การคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว และมี

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยเป็น  

ศูนย ์การเรียนรู ้และศึกษาดูงานแก่     

ผู้สนใจในกิจกรรมของกลุ่ม 

 

 ในฉบับหน้า “มีดีมาโชว์” จะมี

เรื่องราวใดมาน�าเสนอ ต้องรอติดตาม

นะคะ
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เปิดโลกการเรียนรู้ครั้งใหม่ไปกับ
กลุ่มเผยแพร่ความรู้

  e-Learning ชุดใหม่ ชุด บ ้านฉัน
ปลอดภัยไว้ก่อน (ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย)

  กลับมาแล้วค่ะ…..ส�าหรับใครที่ติดตามการ์ตูน       e-Learning 

เป็นประจ�า เตรียมพบกับ e-Learning	 ชุดใหม่	 ชุด	 บ้านฉัน

ปลอดภยัไว้ก่อน	(ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย)	โดยจะน�าเสนอเร่ืองราว 

ของครอบครัวน่ารักอันแสนอบอุ่น พร้อมด้วยสัตว์เล้ียงน้องหมา   

สุดเท่ห์ ซึ่งจะมาน�าเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันที่  

คาดไม่ถึงเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้ได้อมยิ้มกัน ซ่ึง 

e-Learning ชุดใหม่นี้ มีนักแสดงน�าโดย คุณพ่อแสนใจดี คุณแม่  

แม่บ้านประจ�าบ้าน หนูเล็ก ลูกสาวแสนซน และน้องปลอดภัย           

ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยประจ�าบ้าน พร้อมท้ังแมลงและสัตว์ต่าง ๆ 

มากมาย ที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้น    

         

  ส�าหรับใครท่ีไม่อยากพลาดเรื่องใกล้ตัวที่เพื่อน ๆ ไม่เคย

ทราบมาติดตามความรู้จากน้องปลอดภัยกันนะคะ จะสนุกน่ารัก

ขนาดไหน เตรียมรับชม e-Learning ชุดใหม่นี้

กันได้ เราจัดท�าเป็น CD แจกไปยังส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนในส�านักงาน

เข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ               

เ พ่ือน ๆ สามารถเข ้ าชมได ้ทางเว็บไซต ์            

WWW.ORYOR.COM ใน ORYOR Smarter 

Choice ..... คลิกชม ได้เลยจ้า

www.
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     โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์			
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สารไพรีทรอยด์ (pyrethroids) คือ....

 สารไพรีทรอยด์ (pyrethroids) เป็นกลุ่มสารเคมี

สังเคราะห์ที่ เลียนแบบสารสกัดจากธรรมชาติไพรีทรัม 

(pyrethrum) หรือไพรีทริน (pyrethrins) ที่พบในพืชตระกูล

ดอกเบญจมาศ แต่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มความคงอยูได้

ในสิ่งแวดล้อม สารออกฤทธิ์ป ้องกันและก�าจัดแมลงใน           

ยาจุดกันยุงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ เช่น 

Allethrin, d-Allethrin, Esbiothrin, Bioallethrin เป็นต้น 

โดยสารไพรีทรอยด์ในยาจุดกันยุงจะไปรบกวนการท�างาน

ของระบบประสาท ท�าให้ยุงและแมลงบินเป็นอัมพาตอย่าง

รวดเร็ว และเกิดอาการ knock-down ดังนั้น ควันที่ปล่อย

ออกมาจากยาจุดกันยุงจึงช่วยป้องกันการรบกวนจากยุง    

รวมทั้งแมลงบินอื่น ๆ และลดอัตราการกัดของยุงในบริเวณที่

จุดได้มากถึง 80% แต่ประสิทธิภาพของยาจุดกันยุงจะมาก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราการเผาไหม้ของยาจุดกันยุง และ

ขนาดของห้องที่วางยาจุดกันยุงด้วย

อันตรายจากสารไพรีทรอยด์ในยาจุดกันยุง

 ในปัจจุบันผู ้ผลิตยาจุดกันยุงส่วนใหญ่จะพยายาม

ปรับแต ่งกลิ่นของยาจุดกันยุงให ้มีกลิ่นหอมเลียนแบบ

ธรรมชาติ แต่ควันที่ปล่อยออกมาจากยาจุดกันยุงนั้น หาก  

สูดดมเข้าไปอาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากสารไพรีทรอยด์ 

‘ย�จุดกันยุง’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ป้องกันและกำ�จัดยุงในบ้�นเรือนม�หล�ยยุค
หล�ยสมัย เน่ืองจ�กห�ซ้ือง่�ย ร�ค�ไม่แพง มีท้ังชนิดเป็นขดกลม และเป็นแท่ง อีกท้ังมีให้เลือก 
หล�กสีหล�ยกลิ่น เมื่อจุดไฟแล้ว ไอที่ระเหยออกม�มีฤทธิ์ขับไล่ยุงไม่ให้เข้�ม�ในบริเวณ      
ดังกล่�ว ซึ่งในย�จุดกันยุงส่วนใหญ่จะนิยมใช้ส�รเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) 
เป็นส�รออกฤทธิ์หลักในก�รป้องกัน กำ�จัดแมลง และไล่ยุง 

รู้จักเลือก รู้จักใช้...                       
ยาจุดกันยุง
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 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการ

ผลิตยาจุดกันยุงที่เป็นสูตรผสมระหว่าง

สารในกลุ ่มไพรีทรอยด์กับสมุนไพร 

และยาจุดกันยุงที่ท�าจากสมนุไพรล้วน ๆ   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ได้แก่ ผงจากใบตะไคร้หอม ผงจากใบยูคา

ลิปตัส ผงจากเหง้าขมิ้นชัน ผงจาก     

ใบสาบเสือ และผงจากใบสะเดา ออกมา 

จ�าหน่ายในท้องตลาดมากมาย เพื่อเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้บริโภค และ

เพื่อความปลอดภัยควรใช้ยาจุดกันยุง

อย่างถูกวิธีนะคะ เพ่ือสุขภาพที่ดีของ

ทุกคนในครอบครัว 

จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท 

และความรุนแรงของอาการพิษขึ้นอยู่

กับชนิดและปริมาณของไพรีทรอยด์ท่ี

เข้าสูร่่างกาย หากได้รบัสารไพรทีรอยด์ 

ในปริมาณสูงจะมีอาการพิษเฉียบพลัน 

ได ้แก่  มึนงง  ปวดศีรษะ  อาเจียน  

กล้ามเนือ้กระตกุ อ่อนเพลยี ชกั หมดสติ  

เสยีชวีติ ส่วนอาการพษิอืน่ ๆ ท่ีพบ ได้แก่     

      

      

      

      

      

      

      

อาการแพ้ทางผิวหนัง คัน มีผื่นแดง 

หากเข้าตา อาจก่อให้เกดิการระคายเคอืง 

ไ ด ้  นอกจากนี้  ห ากหาย ใจ รั บ                     

สารไพรทีรอยด์ในต�ารบัทีเ่ป็นของเหลว 

เข ้ า ไป อาจท�า ให ้ปอดอัก เสบได ้ 

(Chemical pneumonitis)   

 ถึงแม้ว่า  สารไพรีทรอยด์จะมี

ความเป็นพิษน้อยกว่าสารประเภทอื่น 

แต่ผู ้ ใช ้ก็ควรระมัดระวั ง ในการใช ้ 

เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 

โดยเฉพาะ ในรายท่ีเกิดอาการแพ้จะ

ท�าให้ผวิหนงั อกัเสบ บวม แดง   เยือ่จมกู 

อักเสบ และมีอาการจาม ไอ น�้ามูกไหล 

เอกสารอ้างอิง	:

- เอกสารเผยแพร่ความรู้ เร่ือง ปลอดยุง  

 ปลอดภัย ถ้าใช้ยาจุดกันยุงถูกวิธ ี

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

หายใจขัด เป็นต้น ดังนั้น ผู ้ใช้จึงควร

ปฏิบัติ ดังนี้                   

 1. ควรใช้ยาจุดกันยุงในห้อง

ที่มีอากาศถ่ายเทดี    

      

      

      

      

      

      

      

 2. ขาตัง้หรอืสิง่รองยาจดุกนัยงุ 

ต้องท�าด้วยวัสดุโลหะหรือวัตถุอื่นที่ไม่

ติดไฟ       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 3. ล ้างมือทุกครั้ งหลังการ

หยิบใช ้หรือสัมผัส  และควรเก็บ        

ยาจุดกันยุงไว ้มิดชิดและพ้นมือเด็ก 

รวมทั้งไม่วางไว้ใกล้หรือรวมกับอาหาร 

 4. ขณะใช้ควรวางให้ห่างจาก

ของไวไฟหรือของที่เป็นเชื้อไฟได้ เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้                                    
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ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

คุ

ตีแผ่ อันตรายจากยาไซบูทรามีนผสมในผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 

อนัตรายถงึชวีติ
 อย. แฉ อันตร�ย ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รเถื่อน อ้�ง
ลดนำ�้หนกั และเสรมิสมรรถภ�พท�งเพศ ท่ียดึได้ย่�นมีนบุรี 
มูลค่�กว่� 200 ล้�นบ�ท 

 ณเคยได้ยนิข้อความโฆษณาเหล่านี ้ 
 หรือไม่ “ลดฮวบฮาบ เร่งด่วน  
20 กิโล เห็นผลไวภายใน 7 วัน สะท้าน
ทั้งวงการ” , “อ่อนปวกเปียก ไม่สู้  หมด
สมรรถภาพ รับรองตัวนี้แข็งปั๋งแน่นอน” 
หรอื “รฟิูต หุน่เฟิร์ม ไร้กลิน่” และอีก
สารพัดข ้อความที่ เน ้นจุดขายเรื่อง      
การลดน�า้หนกั การเสรมิสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศ  ใบหน้าใส ผิวขาวสวย  เป็นต้น 
เก็บข่าวขอเป็นตัวแทนของ อย. ในการ
แจ้งเตือนมายังผู้บริโภค อย่าได้หลงเชื่อ
โฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ และซื้อหา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกาศขาย
ตามส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการ            
ขายตรง คอลเซ็นเตอร์ เคเบิลทีวี วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ เนื่องจาก
ส ่ ว น ใหญ ่ เ ป ็ น ผ ลิ ตภัณฑ ์ ที่ ไ ม ่ ไ ด ้                    
ขออนุญาตขึ้นทะเบียนถูกต ้องตาม
กฎหมายกับ อย. และมกัจะลกัลอบน�าเข้า 
จากต ่างประเทศ อีกทั้ งผลิตภัณฑ ์     
เสริมอาหารที่อวดอ้างลดน�้าหนักมักจะ
ผสมยาไซบทูรามนี ซึง่ถอืเป็นยาอนัตราย 
เพราะท�าให้เกิดผลข้างเคียงสูง มีผล  

กระทบต่อระบบการเต ้นของหัวใจ  
บางรายถึงกับเสียชีวิตตามที่เป็นข่าว
ปรากฏมาแล้วนั้น ซ่ึงปัจจุบัน อย. ได้
เพิกถอนยาไซบูทรามีนออกจากตลาด
แล้ว นอกจากนี้ หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผสมกลูตาไธโอน ก็จะเกิดผลข้างเคียงที่
เป็นอันตรายต่อระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย
ด้วย โดยเฉพาะการโฆษณาฉดีกลตูาไธโอน 
ขออย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด เพราะผู้ที่ 
ได้รับการฉีดกลูตาไธโอนขนาดสูง จะ
เกิดอาการช็อก ความดันต�่า หายใจ     
ไม่ออก และเสยีชวีติได้ ขณะนี ้อย. ไม่ได้
มีการรับขึ้นทะเบียนต�ารับยาที่ใช้สารนี้
แต่อย่างใด ซ่ึง อย. ได้มีการแถลงข่าว
เตือนผู ้บริโภคถึงอันตรายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเถื่อน อ้างลดน�้าหนักและ
เสรมิสมรรถภาพทางเพศ ที ่อย. ร่วมกบั 
ต�ารวจ ดส. กองก�ากบัการสวสัดภิาพเดก็
และสตรี บุกทลายแหล่งผลิตและขาย
ผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภาพ ผิดกฎหมายที่
ลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศรายใหญ่
ในย่านมีนบุรี ยึดของกลางมูลค่ากว่า 
200 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ 
เสรมิอาหารผสมยาไซบทูรามนี อวดอ้าง 
สรรพคุณลดน�้าหนัก เช่น Slim Express  
Slim Diet , LIPO 8 BURN SLIM , 
L-Carnitine 1200 และ Konjac 800 
ผงบุก เป ็นต ้น และยังมีผลิตภัณฑ์   
เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ในทางเพศ เช่น กระทิงทอง Bull Glod 

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VIAGRA by 
magic for men เป็นต้น นอกจากนี้   
ยงัพบยาลดความอ้วน Reduce-15 mg 
ผสมยาไซบูทรามีน รวมทั้ งยาฉีด           
กลูตาไธโอน GC 9600 Whitening Gold 
และ GC 3000 ด้วย ซึ่งการแถลงข่าว
ค ร้ั งนี้ ได ้น� าของกลางมาแสดงให ้
สื่อมวลชนได้เก็บรูปเพื่อไปเผยแพร่ข่าว
ให้ผู ้บริโภคระมัดระวังกันต่อไป.....    
ปิดท้ายกับข่าวการเผาและบดท�าลาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ซึ่งได้มี
การจดังานไปแล้วเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 
2555 ที่ผ่านมา ณ นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน   
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก
ส่ือมวลชนมาท�าข่าวเป็นจ�านวนมาก 
เนื่องจากของกลางที่ยึดได้ในรอบปี 
และคดสีิน้สดุมจี�านวนกว่า 221 ล้านบาท 
น�้าหนักรวม 30,733 กิโลกรัม ซึ่งเป็น
ผลงานที่ อย. ร่วมกับต�ารวจ บก.ปคบ. 
และเป็นปีแรกท่ีน�าอุปกรณ์เก่ียวกับ
ความงามที่ผิดกฎหมายมาบดท�าลาย
ด ้วยรถบดด ้วย ท้ั งนี้  อย .  จะน�า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมาเผา
และบดท�าลายอย่างต่อเนื่องต่อไป...

   

ตีแผ่ อันตรายจากยาไซบูทรามีนผสมในผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 

อันตรายถงึชวีติ
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 “เครื่องสำ�อ�งสเต็มเซลล์” เครื่องสำ�อ�งที่มีก�รโฆษณ�สรรพคุณว่� ใช้แล้วหน้�เด้ง และลดริ้วรอย        
ว่�แต่...เจ้�เครื่องสำ�อ�งชนิดนี้ใช้แล้วจะได้ผลดังคำ�โฆษณ�จริงหรือ?? ต้องไปติดต�มอ่�นกัน

A :

Q :

Q&AQ&A

รู้จัก...                            
เครือ่งส�ำอำงสเตม็เซลล์

 		เ พ่ื อน ดิ ฉันแนะน� า ให ้ ใช ้ 		
	 	 เครื่ องส�าอางที่ท� ามาจาก			
รกแกะ	 เพื่อนบอกว่า	 ใช้แล้วหน้าเด้ง		
ลดริ้ วรอย	และรอยตีนกา	แต่ดิฉัน																					
ไม่กล้าใช้เพราะไม่รู้ว่าเครื่องส�าอางนั้น	
ผสมรกแกะหรือผสมสารอะไร	และถ้า	
ใช้แล้วจะเป็นอนัตรายหรอืไม่	 จงึรบกวน				
ขอความรู้จาก	 อย.	 เกีย่วกบัเครือ่งส�าอาง	
สเต็มเซลล์ด้วยค่ะ                                 
  “เครื่องส�าอางสเต็มเซลล์”  
  ววิฒันาการใหม่ในอตุสาหกรรม 
เครื่องส�าอาง คือ การน�าวิทยาการทาง 
การแพทย์ในด ้านการรักษาโรคด ้วย         
สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์-    
ต้นก�าเนิด มาพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องส�าอาง ซึ่งวิทยาการในการรักษา  
โรคด้วยสเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ 
เซลล ์ต ้นก�าเนิด เป ็นวิทยาการที่ ใช ้   
เซลล์ต้นก�าเนดิจากเนือ้เยือ่จ�าเพาะ ได้แก่       
สเต็มเซลล์จากไขกระดูก เซลล์ต้นก�าเนิด
เม็ดเลือด และสายสะดือ มาปลูกถ่ายเพื่อ
รักษาโรค เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษของ
เซลล์ต้นก�าเนิดที่เป็นเซลล์ไม่จ�าเพาะ 
สามารถแบ่งตัวให้เป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อ
ชนิ ด ต่า ง  ๆ  ร ว มทั้ ง ส า ม า ร ถ แบ่ง       
เซลล์ต้นก�าเนดิทีเ่ป็นเซลล์ต้นก�าเนดิเหมอืนเดมิ    
ได้อีกด้วย และด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้เอง 
จึงมีการน�าวิทยาการดังกล่าวมาพัฒนาใช้
ในอุตสาหกรรมเครือ่งส�าอาง แต่เนือ่งจาก 
การน�าเซลล์ต้นก�าเนิดมาผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางนั้นมีความเสี่ยงในการ       

ตดิเชือ้ อีกทัง้เป็นปัญหาทางด้านจรยิธรรม 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) จึงประกาศห้ามใช้เซลล์และผลติภณัฑ์
จากเซลล์มนุษย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอาง  ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เซลล์สัตว์ เช่น วัว แกะ ผู้ประกอบการ
จะต ้องแสดงเอกสารต ่อพนักงาน          
เจ้าหน้าที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ปราศจาก
เชื้ อที่ อ าจ เป ็นอันตรายต ่อม นุษย ์   
อย่างไรกต็าม ในอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอาง     
ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เซลล์ต้นก�าเนิดจากพืช รวมถึงการใช้
เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อชักน�า
ให ้ เซลล ์ของพืชผลิตสารท่ีต ้องการ                                                                                                                                          
ในปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้นกว ่าวิธีตาม
ธรรมชาต ิจงึท�าให้มีผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง 
จากเซลล ์ต ้นก�าเนิดจากพืชออกมา 
จ�าหน่ายในท้องตลาดเป็นจ�านวนมาก  
 และด้วยความน่าสนใจของ
วิทยาการเซลล์ต้นก�าเนิดนี้เอง ท�าให้มี
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีการกล่าวอ้าง
สรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นก�าเนิด 
เช่น สามารถท�าให้เซลล์มนษุย์มกีารแบ่งตวั 
และเติบโตได้ 80% มีประสิทธิภาพ  
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อายุของเซลล์
ยาวขึน้ สามารถป้องกนัการท�าลายเซลล์ 
จาก Hydrogen Peroxide ได้ เป็นต้น 
ซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าว ล้วนเป็นการ
กล่าวอ้างคุณลักษณะของยา ไม่ใช่ 
เครื่องส�าอาง ดังนั้น การอวดอ้าง
คุณสมบัติ หรือสรรพคุณเกินจริงว่า   

เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสม
ของเซลล์ต้นก�าเนิดจึงเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง  
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่ใช้
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นก�าเนิดจากพืช   
ยังคงมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย อีกทั้งงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช ้เซลล์ต ้นก�าเนิด 
จากพืชที่มีคุณภาพยังมีไม่มากนัก ดังนั้น 
ผู้บริโภคควรเพิ่มความระมัดระวังในการ
เลือกซื้อเลือกใช้เครื่องส�าอาง ควรเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน โดยเฉพาะ
เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขอให้สังเกตฉลาก
ผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีภาษาไทย และต้อง
ระบุข ้อความ อาทิ เลขที่ใบรับแจ้ง          
ช่ือเครื่องส�าอางและช่ือทางการค ้า        
ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม ชื่อที่ตั้ง
ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า เดือนปีที่ผลิต เดือนปี
ทีห่มดอาย ุวธิใีช้ ค�าเตอืน(ถ้าม)ี นอกจากนี้ 
ควรซือ้เครือ่งส�าอางจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืได้ 
มีใบเสร็จถูกต้อง เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ
ได้เมื่อมีป ัญหา และหากท่านผู ้อ ่าน           
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
ส ามารถส ่ ง จดหมายมาถาม เร าที่  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขท่ี 88/24 ถนนติวานนท์ 
อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  แล้วพบกนัใหม่ 
ฉบับหน้านะคะ
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 ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ย�จำ�นวนหนึ่งอ�จเคยมีประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�ร “แพ้ย�ซำ้�” และ                        
ในบ�งร�ยอ�ก�รแพ้อ�จรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะต้องมีคว�มระมัดระวัง                
ทั้งแพทย์ เภสัชกร บุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยและญ�ติที่จะต้องร่วมมือป้องกัน
ไม่ให้เกิดก�รแพ้ย�ซำ้�

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ก  ารแพ้ยาซ�้า เป ็นเหตุการณ์ท่ี   

  ผู ้ป่วยเกิดอาการแพ้ยา โดยที่     

ผู้ป่วยเคยเกิดอาการแพ้ยาแบบเดียวกัน

น้ีมาก่อนจากยาที่มีชื่อสามัญทางยา

แบบเดียวกัน หรือยาท่ีมีโครงสร ้าง     

ทางเคมีคล้ายคลึงกัน 

   สาเหตุที่ท�าให้การ “แพ้ยาซ�้า” 

อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิ

		 	a	ผู้ป่วยจ�าชื่อ หรือลักษณะยา

ที่ตนเองมีประวัติแพ้ยาไม่ได้

		 	a	แพทย์ หรอืเภสชักร ไม่ทราบ 

ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย

		 	a	ผูป่้วยซือ้ยาชดุ หรอืได้รบัยา 

จากผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยา

เป็นอย่างดี

		 	a	ความผดิพลาดจากการได้รบั 

ยาผิดตัว เน่ืองจากเป็นยาที่มีลักษณะ

“แพ้ยาซ�้า” 
ความเสี่ยงที่ป้องกันได้       

รูปลักษณ์คล้ายคลึงกัน หรือชื่อยา   

ออกเสียงคล้ายกัน

		 	a	การปนเปื ้อนของผงยาที่

แพ ้จากกระบวนการแบ่งบรรจุยา     

ถาดนับเม็ดยา ช้อนตักยา

		 	a	ยานั้นมีโครงสร้างทางเคมี

แบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับยาที่

แพ้  เป็นต้น

   ซึ่งสาเหตุดังข้างต้นสามารถที่

จะแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพ้ยา

ซ�้าได้ดังนี้

   1. ผู ้ป่วยควรจะต้องจดจ�าช่ือ

ยาที่ตนแพ้ให้ได้ พร้อมทั้งแจ้งให้ญาติ 

หรือบุคคลรอบข้างท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

แ ล ะ ค ว ร จ ด ร า ย ก า ร ย า ที่ ต น แ พ ้           

พร้อมด้วยอาการที่แพ้ยานั้น ๆ ไว้กับตัว 

หรือในกระเป๋าสตางค์ เพราะหากเกิด

เหตุฉุกเฉิน แพทย์ หรือผู ้ที่เก่ียวข้อง    

จะสามารถทราบได ้                                                         

   2. เ มื่ อ ไ ด ้ รั บย าควรมี ก า ร

สอบถามกับเภสัชกรที่จ ่ายยาอีกครั้ง

เกี่ยวกับยาที่ตนได้รับ เปรียบเทียบกับ

ยาที่ตนแพ้ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่  

ยกตัวอย่างเช ่น ในผู ้ป่วยที่แพ ้ยา     
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อะม๊อกซีซิลิน(Amoxicillin) ซึ่งจัดเป็น

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลิน(Penicillin)     

ผู ้ป่วยมีความเสี่ยงค่อนข้างมากท่ีจะ  

แพ้ยาในกลุ่มเพนิซิลินทั้งหมด ดังนั้น   

ผู้ป่วยจึงไม่ควรได้รับยาในกลุ่มเพนิซิลิน 

เช่น แอมพิซิลิน(Ampicillin) คล็อกซา-

ซิลิน(Cloxacillin) ไดคล็อกซาซิลิน 

(Dicloxacillin) เป็นต้น รวมถงึหลกีเลีย่ง 

การใช้ยาปฏชิวีนะในกลุม่เซฟาโลสปอรนิ 

(Cephalosporin) ซ่ึงมีโครงสร้างทาง

เคมีใกล้เคยีงกบัยาปฏชิวีนะกลุม่เพนซิลินิ 

เน่ืองจากมีโอกาสที่จะแพ้ยาข้ามกลุ่ม

เนื่องจากเป็นยาที่มีโครงสร้างทางเคมี

ใกล้เคียงกัน  โดยโอกาสที่ผู ้มีประวัติ 

แพ้ยากลุ ่มเพนิซิลินจะแพ้ยาในกลุ ่ม 

เซฟาโลสปอรินด้วย  มีประมาณ 8-18%

   3 .หลี ก เลี่ ย งการ ใช ้ ย า ท่ี มี

โครงสร้างทางเคมีแบบเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกันกับยาที่แพ้ เช่นกรณีการ

แพ้ยากลุ่มซัลฟาก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ยาที่มีโครงสร้างเคมีของกลุ่มซัลฟา เช่น 

      3.1 ยาปฏชีิวนะท่ีมโีครงสร้าง 

เคมีของกลุ่มซัลฟา ได้แก่  ซัลฟาเมทอก

ซาโซน(Sulfamethoxazole) ซิลเวอร์

ซัลฟาไดอะซีน(Silver sulfadiazine) 

แดพโซน(Dapsone) 

        3.2 ยารักษาอาการปวดข้อ

ท่ีมีโครงสร้างเคมีของกลุ่มซัลฟา ได้แก่ 

เซเรคอกซิบ(Celecoxib)  วาเดค็อกซิบ 

(Valdecoxib) ซัลฟาซาลาซิน (Sulfa 

salazine)  โพรเบเนสิด(Probenacid)

        3 .3ยาขับป ัสสาวะหรือ      

ยาลดความดันโลหิตที่มีโครงสร้างเคมี

ของกลุ่มซัลฟา ได้แก่ ฟูโรซีไมด์ (Furo 

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลิน  กลุ่มยาที่

มีโครงสร้างทางเคมีกลุ่มซัลฟา  กลุ่ม

ยาแก้ปวดเอ็นเสด(Non-Steroidal 

Anti-Inflammatory Drugs : NSAIDs) 

แต่หากไม่แน่ใจควรเลือกใช้ยาที่บรรจุ  

เป็นแผงแทน

   โดยสรุปจะเห็นว ่าข ้อควร

ปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพ้ยาซ�้า คือ  

การจดจ� าชื่ อยาที่ ตนแพ ้นั้ น ให ้ ได ้   

พร ้อมทั้ งแจ ้ ง ให ้คนใกล ้ชิดทราบ

เลือกรับบริการจากร้านยาที่มีเภสัชกร

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และก่อนที่จะ     

ใช้ยาทุกครั้งจะต้องแจ้งให้แพทย์ หรือ

เภสัชกรทราบทุกครั้งด้วย

   แพ้ยาซ�้า...ป้องกันได้

ด้วยการจดจ�าชื่อยาที่แพ้

และปรึกษาแพทย์	 หรือ

เภสัชกรก่อนที่จะใช้ยา 

semide)  อินดาพาไมด์(Indapamide)  

ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochloro- 

thiazide : HCTZ)  เป็นต้น

    3.4 ยาลดระดับน�้ าตาล   

ในเลือดกลุ่มซัลโฟนิลยู เรีย ได ้แก่    

ไกลเบนคลาไมด์(Glibenclamide) 

หรือไกลบูไรด์(Glyburide) ไกลพิไซด์ 

(Glipizide) ไกลมิพิไลด์(Glimepiride) 

ไกลคลาไซด์(Glicazide) โทลบูตาไมด์ 

(Tolbutamide)  คลอโพรพาไมด ์ 

(Chlorpropamide) เป็นต้น

    3.5 ยารักษาไมเกรนที่มี

โครงสร้างเคมีของกลุ่มซัลฟา ได้แก่ 

เช ่น ซูมาทริปแทน(Sumatriptan)     

อีรีทริปแทน(Eletriptan)  โทพิราเมท 

(Topiramate)

   4. กรณีจะต้องซ้ือยาจากร้าน

ขายยาควรเลือกยาจากร ้านยาที่มี

กระบวนการแบ่งบรรจยุาทีม่คีวามระวงั 

การปนเปื้อนของผงยา เช่น การจัดให้มี

ถาดนบัยา และช้อนนบัยาเฉพาะส�าหรบั 
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 “ถั่วเหลือง” ถือเป็นหนึ่งใน
ธัญพืชหลาย ๆ ชนิดที่เป็นแหล่งรวม
โปรตีนและให้ประโยชน์แก่ร ่างกาย 
ได้แก่      
 c	ช่วยลดและป้องกันโรค
มะเร็ง เต ้านม และบรรเทาอาการ  
ข้างเคียงจากภาวะหมดประจ�าเดือน 
 c	ช่วยป้องกันและยับยั้ง
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งนักวิจัยพบ
ว่าผู ้ชายที่รับประทานผลิตภัณฑ์จาก  
ถัว่เหลอืงยิง่มากเท่าไร การเป็นโรคมะเรง็ 
ต่อมลูกหมากยิ่งพบน้อยลง  

ถั่วเหลือง...                                                  
อร่อยดี มีประโยชน์
 ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ม�จ�ก “ถั่วเหลือง” ไม่ว่�จะเป็นเต้�หู้ นำ้�เต้�หู้ และฟองเต้�หู้ กลับม�

ได้รับคว�มนิยมอีกครั้ง เนื่องจ�กคนส่วนใหญ่หันม�ดูแลสุขภ�พตัวเองกันม�กขึ้น เพร�ะ

นอกจ�กอ�ห�ร 5 หมู่ และผัก ผลไม้ต่�ง ๆ แล้ว ธัญพืชอย่�ง “ถั่วเหลือง” นี่แหละที่ให้คุณค่�

ท�งโภชน�ก�รอยู่ไม่น้อย

แปรสภาพเป็นไขมัน ท�าให้เยื่อบุล�าไส้
ท�างานดีขึ้น และการดูดซึมอาหาร
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีเส้นใย
อาหารที่ไม่ละลายน�้า ช่วยท�าให้รู ้สึก 
อิ่มเร็ว      
 ถึงแม้ว่า “ถั่วเหลือง” จะมี
ประโยชน์และให้คุณค่าทางโภชนาการ
อยู ่ไม่น้อย แต่เราก็ควรรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกก�าลังกาย
เป็นประจ�า เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ   

      
ที่มา		:	 http://lifestyle.th.msn.		
	 com/health/eatingwell/	
	 article.aspx?cp-				 	
 documentid=6205112

						 http://women.mthai.	 	
	 com/women-	 	 	
	 variety/105585.html

			 http://www.showded.	 	
	 com/myprofile/mainblog.	
	 php?user=woman_	 	
	 talk&jnId=72764

 c ช ่วยป ้องกันโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เนื่องจากถั่วเหลืองมี
ไฟเบอร์สูง ซึ่งจะช่วยท�าความสะอาด
ระบบทางเดินอาหาร   
 c	ช ่วยลดความเสี่ยงต ่อ
การเป็นมะเร็งล�าไส้ได้   
 c	ถั่วเหลืองมีสารอะมิโน  
เอซิด ที่จ�าเป็นต่อร่างกาย   
 c	ในเด็กที่แพ้นมวัวและแพ้
แลคโตสในนม เราสามารถใช้น�้านม  
ถั่วเหลืองแทนน�้านมวัวได้   
 c	ใช ้ เป ็นอาหารส�าหรับ     
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะถั่วเหลืองมี
น�้าตาลเป็นส่วนประกอบน้อย และยัง
ไม่มีคอเลสเตอรอล   
 นอกจากนี้  ในถั่วเหลืองยัง
ประกอบด้วยสารส�าคัญหลายชนิด อาทิ 
สารไอโซฟลาโวนส์ ช่วยลดการสะสม  
ไขมันในร่างกาย สารซาโพนิน ช่วย
ป้องกันน�้าตาลที่ร่างกายดูดซึม ไม่ให้
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แผ่นพับ และสติ๊กเกอร ์    
ติดกล่องรับแจ้งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. น้อย

  ได้มีการจัดท�าแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ส�าหรับ 
  ติดกล่องรับแจ้งข้อมูล ในการตั้งศูนย์รับแจ้ง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. น้อย เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิก อย. น้อย     
ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
โฆษณาเกินจริงมายังศูนย์รับแจ้งข้อมูลฯ โดยสติ๊กเกอร์และ
แผ่นพับดังกล่าวฯ  ได้ส่งไปยังส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั่วประเทศ และโรงเรียน อย. น้อย ในกรุงเทพมหานคร       
บางแห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนใดสนใจหรืออยาก
จะเห็นหน้าตาของแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ส�าหรับติดกล่อง
รบัแจ้งข้อมลู สามารถคลิก๊เข้าไปดไูด้ที ่www.oryornoi.com 
หรือ www.facebook.com/oryornoi 

 ต่อไปเป็นกิจกรรมการจัดอบรมครูและนักเรียน
แกนน�า อย. น้อย กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ การอบรมคร้ังนี้ได้เชิญครูและนักเรียนแกนน�า  
อย. น้อย จากโรงเรียน ๓ สังกัดในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
๔๕ โรงเรียน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศกึษาเอกชน (สช.)  และส�านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
โดยมกีจิกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทเิช่น การ Update  ความรู้ 
เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญฯ อย. ได้ให้เกียรติ          

อย.

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
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  แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ส�าหรับติดกล่องรับแจ้งข้อมูล ในการตั้ง

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. น้อย เรียบร้อยแล้วนะคะ

ช่องทาง/วิธีการ

 พบเหน็สิง่ที่ไม่ถกูตอ้ง ไมป่ลอดภัย โฆษณาโออ้วด

เกินจริง หรือได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ 

แจ้งข้อมูลดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแจ้งได้ที่

+ กล่องรับแจ้งข้อมูล ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 อย.น้อย

+ แจ้งข้อมูลด้วยตนเอง ที่ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์

 สุขภาพ อย.น้อย บริเวณชมรม/ชุมนุม อย.น้อย

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย

 เปน็ศนูย์กลางในการรบัแจ้งข้อมลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑ-์

สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส อาง เครื่องมือแพทย์ 

วตัถอุนัตรายทีใ่ชใ้นบา้นเรอืน และวตัถเุสพตดิ และโฆษณา

โอ้อวดเกินจริง สามารถช่วยในการตรวจสอบ แก้ไขหรือ 

สง่ตอ่ปญัหาไปยงัผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้ประชาสมัพนัธข์อ้มลู

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม

ปลอดภัยให้แก่สมาชิก อย.น้อย และประชาชนทั่วไป 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้เท่าทัน

ภัยอันตราย และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย

Ó

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณา

สามารถแจง้ขอ้มลูไดท้ีศ่นูยร์บัแจง้ขอ้มลูผลติภณัฑส์ขุภาพ 

อย.น้อย ได้แก่

+	 พบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น 

 เสยีกอ่นหมดอาย ุไมม่ฉีลากภาษาไทย การแสดงฉลาก 

 ไม่ครบถ้วน เป็นต้น

+	 พบการผลิต หรือขาย ผลิตภัณฑ์ที่ห้าม หรือมีสารที่ห้ามใช้ 

 เช่น ยาชุด ครีมทาฝ้า ที่มีสารปรอทแอมโมเนีย หรือ

 ไฮโดรควิโนน หรือกรดวิตามินเอ อาหารที่ผสมสาร- 

 บอแรกซ์ สารฟอกขาว หรือกรดซาลิซิลิค เป็นต้น

+	 ไดร้บัอนัตรายจากการบริโภค หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพ 

 ทั้งที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้ ค แนะน  หรือข้อควรระวัง 

 ตามที่ระบุบนฉลากแล้ว

Ó Ó

Whitening
Sun cream

FACE CREAM

กล่องรับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย 



1. กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ชาลี-วรรณ 
ชุมชนพัฒนา 2. บริษัท แม่พิมพ์เทรดดิ้ง 
จ�ากัด 3. โรงงานเชอรี่ฟู ้ด อินดัสตรี้ส์     
4. บริษัท ตะวันพืชผล จ�ากัด 5. บริษัท 
ร่วมเกิด จ�ากัด จ.	สมุทรสาคร จ�านวน	
2	 ราย ได้แก่ 1. บริษัท พิชญ์สินี            
ฟูด้ส์ จ�ากดั 2. ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั จพูร 
มหาชัย ซีฟู้ด จ.นครปฐม	2	ราย	ได้แก่  
1. กลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์       
2. บริษัท เคชีเอฟ โพรเซสซิ่ง แอนด์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด  จ.เพชรบุรี	จ�านวน		
3		ราย  ได ้แก ่   1 .  กลุ ่ มขนมหวาน    
พื้นเมือง 2. ขนมหม้อแกงลูกเจ๊ียบ       
3. บรษิทั เพชรบ้านแจม จ�ากัด จ.ราชบุรี	
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี ฟู๊ดส์โปรดักส์ 
จ�ากัด	 จ.อ่างทอง	 นิตยาวุ้นมะพร้าว 
จ .อยุ ธยา  ร ้ านครูนุ สรา  สายไหม 
จ.สระบุ รี  ร ้ านกระหรี่ พั ฟคุณหริ 
จ.ลพบุร ี ร้านชวน ลพบรุ	ี จ.นครนายก			
บริษัท เทพปทุม ฟู ้ด จ�ากัด	จ.ชลบุร	ี
จ�านวน	2	ราย ได้แก่  1. เอื้อมพร      
แตงแก้ว  2. บริษัท สมายล์มี ล  จ� ากั ด 
จ.ระยอง ร้านอ�าไพ จ.ระนอง	 บริษัท 
เก้าดาวฟาร์ม(2005) จ�ากดั	 จ.จันทบุร	ี
ห้างหุ ้นส ่วนจ�ากัด เกษตรเทพทอง 
จ.ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม่า
แปรรูปบ ้ านน�้ าอ ้อม 	 จ .ศรีสะเกษ 
กลุ ่ม วิสาหกิจ ชุมชน บ้านซ�าตารมย์ 
จ.เลย	 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์   
ผู ้ ใ ช ้ น�้ า บ ้ า น น ้ อ ย 	 จ . ส ก ลนค ร		
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ข ้าวหอมทอง    
สกลทวาปีบ้านนาบ่อ    
	 	 จ.เชียงใหม่ บริษัท นิธิฟู ้ดส์ 
จ�ากดั	จ.	ล�าปาง วสิาหกจิชุมชนข้าวแต๋น 
น�้าแตงโม อ�าพัน จ.พะเยา	 กลุ่มอาชีพ 
กล ้ ว ยอบ เรื อน ไทย  จ .พิ ษณุ โ ลก        
ร้านกล้วยตากจิราพร จ.ก�าแพงเพชร   
บริษัท เฉาก๊วยซากังราว จ�ากัด  

จ . ภู เ ก็ ต  บ ริ ษั ท  ฟ ร า น ซ ์ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2555หน้าต่อ
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อย. จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อ   
เป็นขวัญและก�าลังใจแก่สถานประกอบการ 
อาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง ของฝาก
ที่ได้มาตรฐาน GMP ขั้นพื้นฐาน Primary 
GMP ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เข้ารับ
การประเมินมาตรฐานโดยความสมัครใจ 
จ�านวน 65 ราย โดยมีรายนามดังนี้ 

กรุงเทพฯ จ�านวน	 19	 ราย 
ได้แก่ 1. บรษัิท จนัทร์ทองเพช็ร มาร์เกต็ติง้ 
จ�ากัด 2. บริษัท สุวิมล ฟู ้ดส์ จ�ากัด     
3. บริษัท บี เอส อาร์ มาเก็ตติ้ง ฟูดส์  
โปรดักส์ จ�ากัด 4. บริษัท บางกอก     
โนเบิล เทรดดิ้ง จ�ากัด 5. บริษัท ยูนิฟู้ด 
ซัพพลาย จ�ากัด 6. บริษัท อาหารน�าไทย
พัฒนา จ�ากัด 7. บริษัท อุตสาหกรรม
อาหารไทย(1964) จ�ากัด 8. บะหมี่ไทเป-
เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 9.บริษัท เอสเอสโปรดั๊กส์
แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด 10. บริษัท ง้วน
อินเตอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 11. บริษัท 
อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนล เพพเพอร์
แอนด์สไปซ์ จ�ากัด 12. บริษัท มัลติมีเดีย 
โปรโมชั่น กรุ ๊ป จ�ากัด 13. สุทธิภัณฑ์  
14. บรษิทั กวงเม้ง จ�ากดั 15. ห้างหุน้ส่วน 
จ�ากัดชยัณรงค์ฤทธิ ์16. บรษิทั ข้าวหมาก 
รส สุคนธ ์  จ� ากั ด  17 .ร ้ าน คุณเบญ       
18. บริษัท แฮปปี้แลนด์ มีท ซัพพลาย 
19.บรษัิท สยามออสทรชิ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั  
	 	 จ.นนทบุรี	จ�านวน	5	ราย ได้แก่ 
1. ห ้างหุ ้นส ่วนจ�ากัด สุนันทา ฟู ๊ด               
โปรดักส์  2. บรษิทั เมอืงไทย ฟูด้ โปรดกัส์ 
จ�ากัด 3. ร ้านพรชัย 4.กลุ ่มแม ่บ ้าน
เกษตรกรและ สภ.ต.ปลายบาง 5.บรษิทั 
ทวีผลผลิตภัณฑ์ จ�ากัด  จ.ปทุมธานี	
จ�านวน	3	ราย	ได้แก่ 1. บริษัท พรานไพร 
อินเตอร์เทรดดิ้ง จ�ากัด 2.บริษัท วัชมน
ฟู ้ดส ์  จ�ากัด 3. ร ้านรุ ่ ง เจริญทรัพย ์               
จ.สมุทรปราการ	 จ�านวน	 5	 ราย ได้แก่  

อ่านต่อ

มาถ่ายทอดความรู้พร้อมประสบการณ์
ให้ครูและนักเรียน แกนน�า อย. น้อย  
กิจกรรมกลุ่มย่อยแบ่งกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติ 
๕ กลุ ่ม เ ร่ือง “ศูนย ์ รับแจ ้ งข ้อ มูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. น้อย” เป็นการ
จ�าลองเหตุการณ์ภายในศูนย์รับแจ้ง    
ข้อมูลฯ ตามแบบฉบับของแต่ละกลุ่ม 
(เหมือนกับการแสดงละครเวทีย่อม ๆ) 
ครูและนักเรียนแกนน�า อย. น้อย ทุกคน 
ได้ความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้ง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แถมยังได้
เพื่อนใหม่กลับบ้านกันทุกคน            
 ทาง อย. ขอขอบคุณครูและ
นักเรียนแกนน�า อย. น้อย ทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีหวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่าทุกคนจะช่วยกันเป็นหูเป็นตา ให้กับ 
อย. เหมือนที่ทุกคนได้รับสมญานามว่า 
“อย.น้อย”       สวัสดีค่ะ
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อินเตอร์เทรด จ�ากัด  จ.ชุมพร	 จ�านวน			
2	ราย ได้แก่  1. บริษัท ชายน้อยฟูดส์    
จ�ากัด 2. บริษัท เอส ทีไอ จ�ากัด จ.ตรัง	
จ�านวน	 2	 ราย	 ได้แก่ 1. ร้านจะโหรม
เครื่องแกง (บริษัท ดีแอนด์จี ฟู้ดซัพพลาย 
จ�ากัด) 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรท ่าข ้ามสัมพันธ ์	 จ.พัทลุง			
เครื่องแกงพริกขี้นกบ้านล�าพาย

อย .ขอแสดงความยิ นดี กั บ         
ผู ้ ประกอบการผลิตอาหารแปรรูป             
ในภาชนะพร ้อมจ� าหน ่ ายทุกรายที่        
ผ่านเกณฑ์ Primary GMP ขอให้รักษา
คุณภาพมาตรฐานและเป็นแบบอย่าง      
ที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป และ
สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็น           
ที่ ย อ ม รั บ แ ก ่ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท้ั ง ใ น แ ล ะ                    
ต่างประเทศ
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ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือการก�ากับดูแลซูโดอีเฟดรีนและพิธีลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมเพื่อความร่วมมือการก�ากับดูแลซูโดอีเฟดรีน                         

และพธิลีงนามข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน  ณ  โรงแรมรชิมอนด์ จ.นนทบรุ ี เมือ่วนัที ่ 18  พฤษภาคม  2555

ประชุมวิชาการฯ 
นพ.พงศ ์พันธ ์  วงศ ์มณี รองเลขาธิการฯ อย.                   

เป็นประธานโครงการประชุมวิชาการ เร่ือง “แนวทางการ     

ลดความเสี่ยงส�าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ   

วัตถุ เสพติดที่ ใช ้ ในการแพทย์” ประจ�าป ีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2555  ณ โรงแรม  มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ 

เมื่อวันที่ 13-14  พฤษภาคม  2555

ประชุมสัมมนาฯ
นพ.นรงัสนัต์ พรีกจิ รองเลขาธกิารฯ อย. เป็นประธาน

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ อย. ประจ�าปี       

งบประมาณ พ.ศ. 2557” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4           

ตกึ อย.  เมือ่วนัที ่ 29  พฤษภาคม  2555
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 นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย พ.ต.อ. วิวัฒน์ ค�าช�านาญ  ผกก.ดส.บช.น. ร่วมแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าที่ 

อย. ร่วมกับ ต�ารวจ ดส. บุกทลายแหล่งผลิตและขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศรายใหญ่ 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ย่านมีนบุรี กทม. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดให้มีพิธีท�าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางผิดกฎหมาย น�้าหนักรวม 

30,733 กิโลกรัม รวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นกว่า 221 ล้านบาท ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม

บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยมีนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานในพิธี

การท�าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายครั้งใหญ่

อย. แฉ อันตราย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อน มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท 


