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

ระวงั! อันตราย 
จาก ‘น�า้มนัทอดซ�า้’        
เพื่อคว�มปลอดภัย
ปฏบิตัติ�มข้อแนะนำ�
ในก�รใช้นำ�้มนัทอด 
อ�ห�ร 

“ระบบคุณภาพ”       
หนทางรอดของ
การเข้าสู่ AEC     
ปี 2015                
โอก�สของผู้บริโภค 
ที่มีตัวเลือกเข้�ถึง
สินค้�และบริก�ร...                 

ท�าอย่างไร     
เมื่อถูกยุงกัด          
เมื่อถูกยุงกัดให้รีบ
ล้�งนำ้�ถูสบู่และ     
ใช้ผ้�เย็นหรอืเจลเยน็
ประคบลดบวม

เผยโฉม สุดยอด 32 สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น 
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05 อย. ดอทคอม
e-Magazine โฉมใหม่ของ WWW.ORYOR.COM

06 กินเป็นใช้เป็น           
ระวัง! อันตร�ยจ�ก ‘นำ้�มันทอดซำ้�’

09 Q&A ถามมาตอบไป
เป็นหวัด เจ็บคอ ต้องกินย�แก้อักเสบหรือไม่?

10 รอบรู้เรื่องยา
“ระบบคุณภ�พ” หนท�งรอดของก�รเข้�สู่  AEC ปี 2015

12 เกร็ดเล็กน่ารู้         
ทำ�อย่�งไร เมื่อถูกยุงกัด

13 มุมเครือข่าย
ก�รดำ�เนินกิจกรรม ผ่�น Social Media (Facebook อย.น้อย)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

02

03 Hot Issue
เผยโฉม สดุยอด 32  สถ�นประกอบก�รด ีจริยธรรมเด่น 
“ร�งวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ประจำ�ปี 2555

	 	 Report	 ฉบับนี้	 ขอเชิดชูและสนับสนุนคนดี โดย อย.ได้จัดพิธี
  มอบรางวลั อย.ควอลติี ้อวอร์ด ประจ�าปี 2555 ให้แก่สถานประกอบการ  
ที่ท�าดี โดดเด่นทางด้านจริยธรรม รวม 32 ราย เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่ผู้ประกอบการ
ที่ตั้งใจท�าดี ค�านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ อย.Report   
ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับรางวัล และขอให้รักษาความดีนี้
ไว้เพือ่เป็นตัวอย่างทีดี่แก่ผูป้ระกอบการรายอืน่ต่อไป พร้อมน�าบรรยากาศชืน่มืน่ภายในงาน 
มาฝากกัน ติดตามได้ในเล่มจ้า…

และในปีนี้ อย. ได้เพิ่มโครงการพิเศษ “ฟื้นฟู	 ฟื้นไทย	 สู้ภัยน�้ำท่วม”										
โดยมอบประกาศนียบัตรให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ 
มากถึง 486 ราย ด้วยกัน เพื่อเป็นก�าลังใจในการฟื้นฟูกิจการหลังน�้าท่วม  ซึ่ง อย.      
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้ไม่มากก็น้อย ขอให้สู้ต่อไป.....

ตดิตามความคืบหน้าการเดนิสายให้ความรู้ก่อนบงัคับใช้จรงิของ  Primary GMP 
มาตรฐานอาหารแปรรูป ที่ อย. เร่งผลักดัน เพื่อให้อาหารพื้นเมืองของฝากทั่วไทย         
มีคุณภาพมาตรฐาน จัดไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และ 23-24 
กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

พบกับ	e-magazine	โฉมใหม่		ไฉไลสุดๆ	กับความรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของ
เรื่องราวผลิตภัณฑ์สุขภาพสุดอินเทรนด์ คลิกด่วน www.oryor.com พลาดแล้วจะ
เสียใจ ชอบก็กด like ใช่ก็กด love ... คอลัมน์กินเป็นใช้เป็น มีค�าแนะน�าดี ๆ เช่นเคย  
“ระวัง! อันตรายจากน�้ามันทอดซ�้า” เก็บข่ำว..เล่ำเรื่อง		มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น  
การจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์ หากไม่มีหนังสือรับรองประกอบการน�าเข้า จะมีความผิด
และถูกจ�าคุกสูงสุดถึง 5 ปี  การด�าเนินคดีกับ “โรงแล่เจ๊ดา” ย่านสมุทรสาคร ลักลอบ
น�าปลาปักเป้ามาผลิตอาหารแปรรูป เรื่องแปรงสีฟันส�าหรับเด็ก ที่พบว่ามีแปรงสีฟัน
จ�านวนหนึ่งไม่ระบุช่วงอายุที่เหมาะสมในการใช้แปรงสีฟันไว้บนฉลาก เป็นต้น  

เรื่องน่ารู้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้... ใครที่เข้าใจว่า ถ้ามีอาการเจ็บคอ เป็นหวัด 
ซื้อยาแก้อักเสบมากินเดี๋ยวก็หาย อ่านด่วนใน ถำมมำ	ตอบไป จะได้รับความกระจ่าง
อย่างแน่นอน....	รอบรู้เรื่องยำ พบกับเรื่อง “ระบบคุณภาพ” หนทางรอดของการเข้าสู่ 
AEC ปี 2015 เกร็ดเล็กน่ำรู้	พบกับเรื่อง ท�าอย่างไร เมื่อถูกยุงกัด และมุมเครือข่ำย   
พบกับ กิจกรรม อย.น้อย ทาง Facebook 

เรื่องดี ๆ ทั้งหลายเหล่านี้บรรจุแน่นอยู ่ใน อย. Report ฉบับนี้ ซึ่ง                     
กองบรรณาธิการภูมิใจน�าเสนอ รักคนอ่านเสมอ

	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณำธิกำร

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 

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�

“รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ประจ�าปี 2555         

Primary GMP ม�ตรฐ�นอ�ห�รแปรรูป อ�ห�รพื้นเมือง  
ของฝ�กทั่วไทย สร้�งมูลค่� นำ�พ�คว�มปลอดภัยสู่ผู้บริโภค          
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 มื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2555 

 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ได้จดัพธิมีอบรางวลั  

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�าปี 2555 

อย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการ

ท่ีโดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและ

จริยธรรมจากทั่วประเทศรวม 32 ราย  

เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่ผูป้ระกอบการ 

ที่ตั้งใจท�าดี ค�านึงถึงความปลอดภัย 

และประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ 

ซ่ึงปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 แล้ว  โดย

ได้รบัเกยีรตจิาก นพ.สรุวทิย์ คนสมบรูณ์ 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ท่ีห้อง

แกรนด์ บอลรมู โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ บรรยากาศของ

งานเป็นไปอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางความ

ปลาบปลื้มยินดีของผู ้ประกอบการ

ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับรางวัล

รวม 32 ราย และแขกผู้มีเกียรติที่มา

ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ท้ัง    

ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ  ผูบ้รหิาร อย. 

เจ้าหน้าที ่อย. เครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ด้านสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด สมาคมต่าง ๆ และสถาน-

ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

รวมทั้งสิ้น 404 ราย

  สถานประกอบการท่ีได ้ รับ

รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555  

ในประเภทต่าง ๆ จ�านวน 32 ราย       

มีดังนี้

ด้ำนอำหำร จ�านวน 12 ราย ได้แก่  

  

  1. โครงการส ่ วนพระองค ์                  

สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ   

  2. บริษัท ซี .พี .ค ้าปลีกและ

การตลาด จ�ากัด จ.ปทุมธานี   

  3. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น

โปรดักส์ จ�ากดั (มหาชน) จ.สมทุรสาคร  

  4.  บริษัท แปซิฟ ิคแปรรูป  

สัตว์น�้า จ�ากัด จ.สงขลา    

  5. บริษัท พิบูลย์ชัยน�้าพริกเผา

ไทยแม่ประนอม จ�ากัด กรุงเทพฯ  

  6. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 

จ�ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ   

  7. บริษัท แฟชั่นฟู้ด จ�ากัด 

จ.นครปฐม 

m อ่านต่อหน้า 14

เ

เผยโฉม สดุยอด 32  สถานประกอบการด ีจรยิธรรมเด่น 

“รางวลั อย.ควอลติี ้อวอร์ด” ประจ�าปี 2555
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Primary GMP มาตรฐานอาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง ของฝากทั่วไทย 
สร้างมูลค่า น�าพาความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 ก็บเรื่องดี ๆ มาโชว ์อีกแล้วค ่ะ  
 เรื่องนี้เป็นข่าวดีส�าหรับผู้บริโภค
ทุกคน และผู้ประกอบการผลิตอาหาร
แปรรปูทีบ่รรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย     
ทุกราย  เพราะส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธี      
การผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อม
จ�าหน่าย (Primary GMP) ก�าหนดให้      
ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ�าหน่ายต้องปฏิบัติตาม และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
343) พ.ศ. 2555 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 3) 
ก�าหนดให้อาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�าหน่ายท่ีผ่านมาตรฐาน 
P r ima r y  GMP  ส ามา รถแสดง    
เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ได้ ซึง่จะมี  
ผลบงัคบัใช้กบัผูป้ระกอบการผลติอาหาร
แปรรปูฯ รายใหม่ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 
2555 และให้เวลาผู้ประกอบการผลิต
อาหารแปรรูปฯ รายเก่าในการพัฒนา 
ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป ็นไปตาม     
ข้อก�าหนด 3 ปี

เหตทุีบ่อกว่าเป็นข่าวดกีเ็พราะ 
การออกประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ เป็น
มาตรการในการก�ากับดูแลอาหาร  
แปรรปูฯ ให้มคีณุภาพ ปลอดภยั ส�าหรบั 
ผูบ้รโิภค  และยงัเป็นการยกระดบัคณุภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้  ซึ่งที่มาของประกาศฯ ทั้ง 
2 ฉบับนี้ มาจากการที่ อย. เล็งเห็นว่า
อาหารแปรรูปที่ บรร จุ ในภาชนะ
ประ เภทพร ้อมจ� าหน่าย  ซึ่ งมีทั้ ง 
อาหารพืน้เมอืง สนิค้าอาหารหนึง่ต�าบล 
หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ซ่ึงเป็นของฝาก 
ที่ ได ้รับความนิยมอย ่างแพร ่หลาย      
และเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน แต่
กฎหมายที่ใช้ก�ากับดูแลสุขลักษณะ 
ด้านสถานทีผ่ลิตอาหาร  ยงัไม่ครอบคลุม 
อาหารกลุ ่มดังกล่าว   จึงอาจท�าให้      
ผู ้บริ โภคไม ่ ได ้ รับความปลอดภั ย         
ในการบริ โภค ประกอบกับกรอบ 
ข้อตกลงอาเซียน ซึ่งน�าไปสู่การรวม
กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 
ใน ปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้มีสินค้า
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย  
มากขึ้น หากผู ้ประกอบการอาหาร    
แปรรปูฯ ไม่ปรบัปรงุคณุภาพ มาตรฐาน
การผลิต จะท�าให้ไม่สามารถแข่งขัน   

ในตลาดได้ อย. จึงได้มีมาตรการดี ๆ 
เช่นนี้ออกมาบังคับใช้

แต่ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จริง 
อย. ได้เดินหน้าจัดอบรมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP 
แก ่ผู ้ประกอบการอาหารแปรรูปฯ          
ณ โรงแรมริชมอนด ์  เ ม่ือวันที่  6 
กรกฎาคม 2555 และได้จัดอบรม        
เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิต 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อย. เจ้าหน้าที่ สสจ.   
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ในวันที่  23-24 กรกฎาคม 2555              
ที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถน�า
ความรู้ไปถ่ายทอดอบรม และกระตุ้น    
ผู ้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบให้
ด�าเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  

หากคณุผู้อ่านเป็นผูป้ระกอบการ 
อาหารแปร รูปที่ บ ร รจุ ใ นภาชนะ      
พร้อมจ�าหน่าย หรือสนใจจะประกอบ
ธุรกิจอาหารแปรรูปฯ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ Primary GMP ได้ที่ อย. 
ห รือส� านักงานสาธารณสุขจั งหวัด         
ทั่วประเทศนะคะ จะได้ผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย เป็นที่เชิดหน้า    
ชูตาของชุมชน และประเทศชาติค่ะ
  

เ
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e-Magazine โฉมใหม่ของ

กลุ่มเผยแพร่ความรู้

 

 อนนี้ ใ ค ร ท่ี เข ้ า ชม เว็ บ ไซต ์ . .
 .www.oryor.com คงได้เห็น 
“อย.	e-Magazine” เมนูใหม่ที่ เรา
ตั้ ง ใจและภูมิใจน�าเสนอกันแล้วนะคะ 

ซึ่ ง เป ็นรูปแบบใหม่ของการเผยแพร ่ความรู ้ ในรูปแบบ
แมกกาซีน ออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเนื้อหาสาระไว้อย่างน่าสนใจ
  เริ่มต้นคอลัมน์ด้วย Product	 In	 trend	 โดย	 ไฉไล     
ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ก�าลังได้รับ  
ความนยิม, Biggest	Interview เป็นการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร อย. 
กับประเด็นร ้อนร ้อนในช ่วงนั้น ,  ข ่ำวเด ่นประเด็นดัง              
ดูวิดีโอคลิปกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจ, อย.	Channel	น�าเสนอ
การ์ตูนแอนิเมชั่นน่ารัก ๆ ชุด ชุมชนสุขภาพดีกับ อย.,                   
อ่ำนเพลิน	ๆ มาอ่านคอลัมน์การ์ตูนน่ารักแฝงสาระกัน,              
สืบเน่ืองจำกข่ำว น�าเสนอข่าวสด ๆ ร้อน ๆ ของ อย. และ
คอลัมน์สุดท้ายกับ อย.	แฟนคลับ มาร่วมเล่นเกมหรือพูดคุย  
กับทีมงานกันได้นะคะ 
  ฉบับนี้เป็นฉบับแรก เพื่อน ๆ คนไหนไม่อยากพลาด
และไม่อยากตกเทรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รีบคลิกเลยค่ะ     
www.oryor.com หรือสามารถเข้ามาให้ก�าลังใจหรือติชม    
กันได้ ทาง www.facebook.com/oryorfan มาคลิก LIKE 
กันเยอะ ๆ นะคะ

WWW.

ต
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     โดย	รมิดำ	ธนธนวัฒน์			
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

อันตรำยจำก	“น�้ำมันทอดซ�้ำ”…

 น�า้มนัทีผ่่านการทอดซ�า้หลาย ๆ 

ครั้ง จะมีคุณค่าทางโภชนาการลดลง 

และมีคุณภาพเสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น 

รสชาต ิและมคีวามหนดืมากขึน้ ทีส่�าคญั

จะก่อให้เกิดสารประกอบโพลาร์สะสม

ในน�า้มนัทอดอาหาร ซึง่จะส่งผลกระทบ 

ต่อการท�างานของเซลล์ โดยจะเป็น

สารก่อกลายพันธุ ์ ท่ีท�าให้เกิดมะเร็ง

ผิวหนังในสัตว์ทดลอง ส่วนไอระเหย      

จากน�้ามันทอดอาหาร หากสูดดมเป็น

เวลานานอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 

ท�าให้เกิดโรคมะเร็งที่ปอด และพบว่ามี

สารกลายพันธุ์ในไอระเหยของน�้ามัน

ทอดอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดเนื้องอกในตับ 

ปอด และมะเร็ ง เม็ด เลือดขาวใน          

หนทูดลอง ซึง่การเกดิโรคในสตัว์ทดลองน้ี 

ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดในมนุษย ์ได ้    

เช่นกัน  

 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของ    

ผู้บริโภค จึงควรปฏิบัติตามข้อแนะน�า

เบ้ืองต้นในการใช้น�้ามันทอดอาหาร 

โดย…      

m	ไม่ควรใช้น�้ามันทอดซ�้าเกิน 2 ครั้ง 

m	ควรใช้น�้ามันที่ทนความร้อนสูง 

เช่น น�้ามันปาล์ม ในการทอดอาหาร

m	ซับน�้าบริเวณผิวหน้าอาหารดิบ

ก่อนทอด เพื่อชะลอการเสื่อมของ

น�้ามัน  

m	ไม่ควรทอดอาหารด้วยไฟแรงเกนิไป 

และควรรักษาระดับน�้ามันในกระทะ

ให้เท่าเดิมเสมอ 

m	หมั่นกรองอาหารทิ้งระหว่างและ

หล�ยคนมักคิดว่� นำ้�มันทอดอ�ห�รใช้ทอดซำ้�ได้หล�ยครั้ง สีนำ้�มันดำ�
เมื่อไหร่แล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ ห�กใครที่คิดแบบนี้ ขอให้รีบเปลี่ยนคว�มคิด   
เสียใหม่ เพร�ะก�รใช้นำ้�มันทอดอ�ห�รซำ้�กันหล�ย ๆ ครั้งจะก่อให้เกิด
ส�รประกอบที่เป็นอันตร�ยต่อร่�งก�ยอย่�งร้�ยแรง 

หลังการทอดอาหาร 

m	เปลี่ยนน�้ามันทอดอาหารบ่อยขึ้น 

หากทอดอาหารที่มีส่วนผสมของเกลือ

หรือเครื่องปรุงรส  

m	เก็บน�้ามันที่ผ่านการทอดอาหาร

ไว้ในภาชนะสแตนเลส หรือแก้วปิดฝา

สนิท

นอกจากนี ้การเลอืกซือ้น�า้มนัพชื 

ส�าหรับประกอบอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ท่ีส� าคัญ เนื่ องจากในป ัจจุ บันพบ 

การลักลอบน�าน�้ามันพืชใช้แล้วมาผ่าน

กระบวนการท�าให้น�้ามันใส แล้วน�ามา

บรรจุป ี ๊บขายอีกค ร้ังหนึ่ ง  ดั งนั้น                

ผู ้บริโภคจึงควรเลือกซื้อน�้ามันพืชที่

ฉลากมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก  

อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. และมี       

ระวัง! อัันตราย

น�้ามันทอดซ�้า
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รายละเอียดของวัตถุดิบที่น�ามาผลิต สถานที่ผลิต และวันผลิต และต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมในน�้ามันพืช เช่น ผงสีด�า หรือ

ตะกอน ขุ่นขาว ส�าหรับคุณแม่บ้านขอแนะน�าให้มีน�้ามันพืชสองแบบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร คือ น�้ามันส�าหรับใช้ทอด

อาหาร และน�้ามันส�าหรับใช้ผัดอาหาร โดยพิจารณาเลือกได้ ดังนี้

เอกสำรอ้ำงอิง	:

	 	 -	 แผ่นพับเรื่อง อันตรายจากน�้ามันทอดซ�้า ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค      

  - แผ่นพับเรื่อง ภัยร้าย...น�้ามันทอดซ�้า ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค      

  - คูม่อืการด�าเนนิงานอาหารปลอดภยัจากการใช้น�า้มนัทอดซ�า้ ผลติโดย หน่วยตรวจสอบเคลือ่นทีเ่พือ่ความปลอดภยัด้านอาหาร   

   ส�านกัอาหาร             

  - http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2012/05/633      

  - http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews_1315995789_868       

  

 ชนิดของน�้ามัน                    ข้อแนะน�าการใช ้

 

 น�้ามันปาล์มโอเลอิน      ทอดอาหาร

 น�้ามันมะพร้าว แบบน�้ามันท่วม

 

 น�้ามันปาล์มโอเลอิน ทอดอาหารใช้ไฟแรง และใช้ระยะเวลานาน

 น�้ามันถั่วเหลือง

 น�้ามันข้าวโพด

 น�้ามันดอกค�าฝอย

 น�้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน ผัดอาหาร

 น�้ามันร�าข้าว

 น�้ามันมะกอก

 น�้ามันงา
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ดนิตำ	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เ มื่อเร็ว ๆ นี้ อย. แถลงข่าวการบุกจับ 
 บริษัท ศริยาแกลลอรี่ จ�ากัด ตั้งอยู่
เลขที ่731 พ.ีเอม็.ทาวเวอร์ ชัน้ 23 ดนิแดง 
กรุงเทพฯ ตรวจพบเครื่องมือแพทย์          
ที่ไม่แจ้งรายการละเอียดและไม่มีหนังสือ
รบัรองประกอบการน�าเข้า ได้แก่  เครือ่งบ�าบดั 
ด้วยแสงความเข้มสูง (IPL) เครื่องนวดตัว
ด ้ วยสูญญากาศ เครื่ อ งกระตุ ้ น ผิว            
ด ้ วยกระแสไฟฟ ้ า  เพื่ อลดริ้ ว รอย           
เครื่องสลายไขมันด้วยระบบคลื่นวิทยุ
และอุลตร้าโซนิค รวมทั้งพบเครื่องส�าอาง
ลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีฉลาก
ภาษาไทย ไม่ได้จดแจ้งรายการละเอียด
และไม่ได้ขออนุญาตน�าเข้า ยี่ห้อ Sariya 
Gallery ได้แก่ เซรัม่เข้มข้น อ้างลดริว้รอย 
ทุกชนิด (Beauty Concentrate Eye/
Face Serum) , โลชั่นซากุระ (Sakura 
Veil-lotion) , โลชั่นกุหลาบ (Rose Petal 
Lotion) , ผงมาร์ค , แผ่นมาร์คหน้า และ
ครีมบ�ารุงผิว พร ้อมทั้งพบผลิตภัณฑ์        
สเต็มเซลล์ วิตามินซี โบท็อกซ์ ผลิตภัณฑ์
โกรท แฟคเตอร์ มูลค่าของกลางกว่า        
3 ล้านบาท แจ้งข้อหาโทษสูงสุดทั้งจ�า
และปรับ ขอให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องส�าอาง

จากร้านค้าทีม่หีลกัแหล่งแน่นอน มฉีลาก
ภาษาไทยครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย 
ส�าหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ นพ.นรังสันต์ 
พรีกจิ เป็นประธาน และได้รบัความสนใจ 
จากสื่อมวลชนจ�านวนมากรายงานข่าว
เผยแพร่ ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ 
โทรทัศน์ 

เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ยังน�าข่าว 
น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังต่อค่ะ..เริ่มด้วย
ข่าว อย. ด�าเนินคดีท้ังโทษจ�าและปรับ
กับ “โรงแล่เจ๊ดา” ตั้งอยู่ที่สมุทรสาคร 
หลังพบผลิตอาหารแปรรูปโดยไม่ได ้     
รับอนุญาต พร้อมทั้งลักลอบผลิต (แล่) 
ปลาปักเป้าสายพันธุ์ L.spadiceus และ 
L.lunaris ซึ่งเน้ือปลาแล่ พบสารพิษ     
เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin :TTX) 
ปริมาณ 2.89 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รวมทั้ง
ผลิตผลิตภัณฑ ์ปลาเส ้นโรยงาจาก         
เนื้อปลาปักเป้า ทั้งแบบดิบและอบแห้ง 
พบสารพิษเตโตรโดท็อกซิน ปริมาณ 
2.79 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งนี้ ปริมาณค่า
ความปลอดภยัของสารพษิเตโตรโดทอ็กซนิ 
ที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีก�าหนดมีค่า
ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขอให้            
ผู้บริโภคสังเกตว่า หากเป็นเน้ือปลาแล่    
ที่เป็นปลาปักเป้า ลักษณะเน้ือจะนูน
คล้ายสันในไก่ อย่าเสี่ยงซื้อมาบริโภค
เด็ดขาด ส่วนปลาเส้นและลูกชิ้น ควรซื้อ
ที่อยู ่ในภาชนะบรรจุ แสดงฉลากระบุ
แหล่งผลิตชัดเจนและมีเครื่องหมาย อย. 
...เกบ็ข่าว ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี ้อย. 

ได้เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายให้เภสัชกร  
อยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่ลอดเวลาเปิดท�าการ ซึง่
จากการสุม่ตรวจร้านขายยาในเขตกรงุเทพฯ 
ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา จ�านวน 498 แห่ง 
พบเภสัชกรไม่อยู ่ปฏบิตัหิน้าที ่ 16 ราย 
จ�าหน่ายยาอนัตราย ในขณะเภสชักรไม่อยู่
ปฏบิตัหิน้าที ่8 ราย ไม่จดัท�าบญัชีซ้ือ-ขาย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 48 ราย จึงขอความ
ร่วมมือจากผู ้บริโภคให้ซื้อยาจากร้าน
ขายยาในขณะทีม่เีภสชักรปฏบิตัหิน้าที.่..
ปิดท้ายกบัข่าวเรือ่งแปรงสฟัีนส�าหรบัเดก็ 
พบว่า    มแีปรงสฟัีนจ�านวนหนึง่ทีไ่ม่ได้ระบุ     
ช่วงอายุท่ีเหมาะสมในการใช้แปรงสีฟัน
ของเด็กไว้บนฉลาก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัยและ
เลือกใช้แปรงสีฟันได้เหมาะสมกับวัย 
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากของ สคบ. จึง
ได้ออกประกาศฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555) 
เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก   โดยก�าหนดช่วงอายุเด็กซึ่งใช้
แปรงสีฟันได้อย่างเหมาะสม เช่น เริ่ม    
มีฟันถึง 3 ปี หรือ 3 ปี ถึง 6 ปี หรือ 6 ปี 
ถึง 12 ปี และนยิามค�าว่า “แปรงสฟัีน” 
หมายถงึ อปุกรณ์ ที่ใช้แปรงฟันเพื่อขจัด
คราบจุลินทรีย ์ หรือเศษอาหารออก
จากฟัน ท�าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี
คุณสมบัติ เทียบเท่า ทั้งนี้ เพื่อให้
ส อดคล ้ อ ง กั บ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม เกบ็ข่าว จงึน�ามาเล่าให้ทราบ 
หากต้องซื้อแปรงสีฟันให้บุตรหลาน ควร
สังเกตฉลากด้วยค่ะ

     

อย.เตือนผู้ประสงค์จะจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องนวดตัว 
เครื่องสลายไขมัน เครื่องกระตุ้นผิวด้วยกระแสไฟฟ้า ฯลฯ หากไม่มีหนังสือ
รับรองประกอบการน�าเข้า จะมีความผิดและถูกจ�าคุกสูงสุดถึง 5 ปี
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 ใครที่เข้าใจว่า... ถ้ามีอาการเจ็บคอ เป็นหวัด             

ซื้อยาแก้อักเสบมากินเดี๋ยวก็หาย โปรดอ่านด่วน!      

“ถามมา   ตอบไป” มีข้อเท็จจริงมาฝาก...

Q :

Q&AQ&A

A :

  เป็นหวัด เจ็บคอ ต้องกินยาแก้อักเสบหรือไม่?                           

   เมื่อไหร ่ ท่ีดิฉันรู ้สึกเจ็บคอ    
	 	 และเป ็นหวัด	มักจะไปซื้อ		
ยำแก้อักเสบ จำกร้ำนขำยยำมำกิน	และ
ตัวดิฉันเองเป็นคนที่กินยำไม่เคยครบ
ตำมขนำดและเวลำที่ก�ำหนด	คือหำย
เมือ่ไหร่ก็หยุดกินเม่ือน้ัน	น้องสำวกเ็ตอืนว่ำ 
กนิยำแบบนีอ้นัตรำยมำก	แต่ดฉินัไม่เชือ่ 
จงึรบกวนถำม	อย.	ว่ำ	ถ้ำกนิยำแก้อกัเสบ
แบบนี้บ่อย	ๆ	จะเป็นอันตรำยหรือไม่คะ	
แล้วถ้ำเป็นหวัด	และเจ็บคอ	จะต้องกิน
ยำแก้อักเสบทุกครั้งหรือไม่  
       
   หลายคนมักเข ้าใจผิดคิดว ่า 
  “ ยาปฏชิวีนะ” คือ “ยาแก้อักเสบ” 
และสามารถรักษาอาการเจ็บคอจาก   
โรคหวัดได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ถูกต้องนัก 
เพราะยาปฏชิวีนะรกัษาไม่ได้ทกุการอกัเสบ 
เนื่องจากยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็น
ยารกัษาโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี 
ซึ่งยากลุ่มนี้จะมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น 
เพนนซิลิลิน อะมอ็กซิซลิลนิ เตตร้าซยัคลนิ 
อิริทโทรมัยซิน โคทรัยม็อกซาโซล ซัลฟา 
เป็นต้น โดยแต่ละชนิดใช้รักษาแบคทีเรีย
ต่างชนดิกนั ฉะน้ัน หากต้องใช้ยาปฏชิวีนะ 
รักษาอาการเจบ็ป่วยทีเ่กดิจากการตดิเชือ้
แบคทีเรีย จะต้องใช้ยารักษาให้ตรงกับ 
เชื้อที่เป็นสาเหตุ ไม่ใช่จะใช้ยาชนิดใดก็ได้
 ส�าหรบักรณีทีม่อีาการเจบ็คอมาก 
และมีไข้สูง โดยไม่มีอาการหวัดหรือไอ   
มีจุดสีขาวที่ต่อมทอนซิล หรือคล�าบริเวณ 
ขากรรไกรแล้วพบต่อมน�า้เหลอืงโต กดเจบ็ 

แนะน�าให้ไปพบแพทย์ เพือ่รบัการวนิจิฉยั
โรคและเช้ือท่ีเป็นสาเหตุ ซึ่งแพทย์จะ
เลอืกใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์แคบ และ
เจาะจงต่อเช้ือเพื่อป้องกันปัญหาเช้ือ
ดื้อยา และลดอนัตรายจากยาทีอ่อกฤทธิ์
กว้าง อีกทั้งเพื่อรับการรักษา หรือใช้
ยาปฏชิวีนะทีเ่หมาะสมทัง้ชนดิ ขนาด และ 
ระยะเวลาทีร่กัษา ทีส่�าคญัไม่ควรหาซือ้ยา
มากินเองอย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้ยา
ปฏชิวีนะไม่เหมาะสม อาจเกดิอนัตรายได้  
อาทิ
a กำรแพ้ยำ ที่มีตั้งแต่อาการผื่น คัน 
จนรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอก และช็อก 
เสียชีวิตได้
a  อำกำรข้ำงเคยีง เช่น คลืน่ไส้ ท้องเดนิ 
ไปจนถึงอาการรุนแรง อย่างตับอักเสบ 
หรือตาบอด
a เชื้อดื้อยำ ท�าให้ต้องเปลี่ยนไปใช้    
ยาปฏิชีวนะอ่ืนท่ีแพงข้ึน มีผลข้างเคียง 
หรืออันตรายมากขึ้น สุดท้ายไม่มียาใด
รักษาให้หายได้  ที่ส�าคัญเชื้อที่ดื้อยานั้น
สามารถติดต่อสู่คนรอบข้างได้ทางการ
ไอ จาม กิน และสัมผัส ซึ่งเป็นอันตราย
ร้ายแรงมากต่อสังคม
a ติดเชื้อแทรกซ ้อน  เช ่น เชื้อรา 
ท�าให้มีตกขาว เป็นฝ้าขาวในช่องปาก 
หรือติด เชื้ อแบคที เรี ยที่ รั กษายาก
ท� า ให ้ป่วยหนัก  จนต้อง เข้ารั กษา              
ในโรงพยาบาล

ที่ส�าคัญ ขอบอกเป็นข้อมูลไว้
ก่อนนะคะว่า อาการเจบ็คอหรอืคออกัเสบ 

เกิดข้ึนได ้จาก 3 สาเหตุส�าคัญ คือ    
ติดเช้ือไวรัส ซึ่งพบบ่อยท่ีสุด ติดเชื้อ
แบคทีเรีย พบได้น้อยกว่าร้อยละ 20 
และสาเหตุอื่น ๆ เช่น ภูมิแพ้ การใช้
เสียงมาก สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เป็นต้น    
ดังนั้น หากมีอาการเจ็บคอ ซึ่งพบบ่อยว่า
เกดิจากเชือ้ไวรสั แล้วรบีไปซือ้ยาปฏิชีวนะ 
มากินก็เป็นการรักษาที่เปล่าประโยชน์ 
เป็นการใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะ

อ่านมาถึงตรงนี้… หลายคนเกิด
ความสงสัยข้ึนว่า หากจ�าเป็นต้องใช้ยา
ปฏชีิวนะจะต้องใช้อย่างไรจงึจะปลอดภยั? 
ไม่ต้องกงัวลค่ะ เราน�าเรือ่งนีม้าฝากด้วย… 
เมื่อจ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของแพทย์หรือเภสัชกร 
โดยกนิยาให้ครบตามขนาดและตามก�าหนด 
อย่างเคร่งครัด,  อย่าหวังดีแบ่งยาให้ผู้อื่น 
เพราะจะท�าให้ได้รับยาไม่ครบตามขนาด
ทั้งคู่, อย่าเก็บไว้กินครั้งต่อไป เพราะยา
อาจหมดอายุ และอย่าใช้ยาปฏิชีวนะ
ตามที่คนอื่นแนะน�า เพราะอาจเป็น
อันตรายกับเราได้ค่ะ  

ได ้ความรู ้ เรื่อง ยาปฏิชีวนะ
กันไปเต็ม ๆ แล้ว อย่าลืมน�าไปบอกต่อ   
คนรอบข้าง เพือ่ส่งต่อความห่วงใยกนัด้วย
นะคะ และหากท่านผู ้อ่านมีข้อสงสัย        
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่ง 
จดหมายมาถามเราที ่ กลุม่ประชาสมัพนัธ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที ่88/24 
ถนนตวิานนท์ อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000  
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 “ระบบคุณภ�พ” เป็นเง่ือนไขสำ�คัญที่จะตัดสินว่�ก�รก้�วเข้�สู่ก�รเป็น
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน  จะเป็น วิกฤต หรือ โอก�ส  ของผู้ประกอบธุรกิจ  
แต่สำ�หรับผู้บริโภคแล้วจะเป็นโอก�สที่มีตัวเลือกม�กขึ้น ที่จะเข้�ถึงสินค้� และ
บริก�รที่มีคุณภ�พในร�ค�ที่เหม�ะสม 

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 ในปี 2015 หรือ พ.ศ.2558 

ประเทศไทยพร้อมกบัชาตสิมาชิกอาเซยีน 

รวม 10 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกัน

ประมาณ 500 ล้านคน ก�าลงัจะผนกึก�าลงั

ร ่วมกัน ก ้าวสู ่การเป็น “ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN  

Economic Community หรือ AEC  

โดยภายในชาติสมาชิกอาเซียนจะมีการ

เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 

แรงงานฝีมือ และเงินทุนที่เสรี  และ  ใน

อนาคต AEC จะเป็น “อาเซียน+3” โดย

จะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา 

“อาเซียน+6” จะมีประเทศจีน เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ 

อินเดีย พร ้อมที่ จะก ้าวสู ่การเป ็น         

กลุ่มเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งในอันดับต้นๆ

ของโลก 

     

 

 

 ในการรวมกลุม่กนันี ้“ระบบยา” 

ของประเทศไทย จึงจ�าเป็นที่จะต้องมี

การเตรยีมการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การน�า “ระบบคุณภาพ” มาใช ้ใน

กระบวนการผลิต และการบริการ   

     

   

 

 ในมิติของ “ผลิตภัณฑ์ยา” ซึ่ง

เป็นสินค้าที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวเสรี

ในระหว่างชาติสมาชิก จึงจ�าเป็นที่จะ

ต้องมีการเจรจารวมถึงการปรับปรุง  

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ     

ขึ้นทะเบียนยา ของชาติสมาชิกให ้

สอดคล้องกนั  เป็นทีย่อมรบัในมาตรฐาน 

สินค้าซ่ึงกันและกัน เพ่ือรองรับการ

เคลื่อนไหวของสินค้าอย่างเสรี โดย     

ในช่วงวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555            

“ระบบคุณภาพ”                                 
หนทางรอดของการเข้าสู่  

AEC ปี 2015
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ท่ีผ่านมา อย. ได้เป็นเจ้าภาพในการ   

จัดประชุม “คณะท�ำงำนอำเซียนด้ำน

ยำแผนปัจจุบัน	 ครั้งที่	 19	 ภำยใต้	

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนคุณภำพ	

และมำตรฐำน” (The 19Th ASEAN 

Consultative Committee on 

Standards and Quality - Pharma- 

ceutical Product Working Group 

(The 19th ACCSQ - PPWG Meeting) 

ณ โรงแรมเดอะสโุกศลกรงุเทพ (สยามซติี)้ 

ถ.ศรอียธุยา กรงุเทพฯ เพือ่ปรบักฎระเบียบ 

หลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดต่าง ๆ เกีย่วกบั 

การขึ้นทะเบียนต�ารับยาภายในภูมิภาค

อาเซียนให้สอดคล้องกัน โดยมีผู ้เข้า 

ร ่วมประชุมเป ็นเจ ้าหน ้าที่ภาครัฐ             

ที่ เกี่ยวข ้องกับการออกกฎระเบียบ   

ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์  ข ้ อ ก� า ห น ด ใ น ก า ร 

ขึ้นทะเบยีนยา นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ     

ผูป้ระกอบการด้านยา ตลอดถึงภาคเอกชน 

ที่ เกี่ ยวข ้อง ทั้ ง ในประเทศ และ              

ชาติสมาชิกอาเซียน รวม 450 คน

 ซึง่ทีผ่่านมาคณะท�างานอาเซยีน 

คณะนี้ได้บรรลุข้อตกลงส�าคัญเกี่ยวกับ

ชุดเอกสารที่ใช้ในการยื่นข้ึนทะเบียน

ต�ารับยา อันได้แก่ ASEAN Common 

Technical Dossier (ACTD),  ASEAN 

Common Technical Requirement 

(ACTR) และ Technical Guidelines 

ต่าง ๆ เป็นต้น

ความส�าเร็จในการด�าเนินกิจการ โดย

ค� านึ ง ถึ งความปลอดภัยด ้ านยาที่             

ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส�าคัญ  โดยในการ

ประชุมวิชาการคร้ังนี้ ได ้มีการถอด     

บทเรียนความส�าเร็จของ “เดอะกิลด์” 

หรือ The Pharmacy Guild of 

Australia ซึ่งเป็นการรวมกลุ ่มของ 

“เภสชักรชมุชน” หรอื “เภสชักรร้านยา” 

ที่สามารถแสดงให้รัฐบาลออสเตรเลีย

ยอมรับ และน�าร้านยาท่ีเป็นสมาชิก

ของ “เดอะกิลล์” ซึ่งครอบคลุมกว่า  

ร ้อยละ 90 ของร ้านยาในประเทศ

ออสเตรเลีย เข้าร่วมดูแลสุขภาพภายใต้

หลักประกันสุขภาพของประเทศได้  

     

 การรวมอาเซียนเป ็นตลาด

เดียวกันเท่ากับว่าเราจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น

จากประมาณ 64 ล้านคน (ประชากรไทย) 

เป็นเกือบ 500 ล้านคน (ประชากร 

ประเทศกลุ ่มประเทศอาเซียน) แต่ 

ขณะเดียวกันเราก็จะต้องพบกับคู่แข่ง 

ท่ี จ ะมาจากต่า ง ช า ติ ด ้ ว ย เช่นกั น

“ระบบคุณภาพ” จึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญ 

ที่จะตัดสินว่าการก้าวเข้าสู่การเป็น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็น 

วิกฤต หรือ โอกาส ของผู้ประกอบธรุกจิ 

แต่ส�าหรับผู้บริโภคแล้วจะเป็นโอกาส

ท่ีมีตัวเลือกมากข้ึน ท่ีจะเข้าถึงสินค้า 

และบรกิารทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม 

 ในมิติของ “งานบริการ”      

โดยเฉพาะการให้บริการของร้านยา           

สภาเภสชักรรม ส�านกังานคณะกรรมการ 

อาหารและยา สมาคมเภสชักรรมชมุชน 

(ประเทศไทย) และกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ ได้มีการจัดประชุม

วิชำกำร		“กำรพัฒนำคุณภำพร้ำนยำ

แห่งชำติ	 ครั้งที่	 2” เนื่องในสัปดาห์

เภสัชกรรม 2555 ขึ้น ในวันที่ 24 

มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมนารายณ์ 

กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “ความพร้อมสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) : 

ทางรอดหรือทางเลือก” เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้เภสัชกร และผู้ประกอบการ

ร้านยาได้ตระหนกั และเหน็ถงึความส�าคญั 

ของระบบคุณภาพ ที่จะท�าให ้การ

ด�าเนนิกจิการร้านยาสามารถก้าวต่อไปได้ 

อย่างมั่นคง ด้วยการท�าให้การประกอบ

วิชาชีพ(Professional Practice) น�าสู่
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 เลอืดแขง็ตวั ซึง่

 จะช่วยให้ดดูเลอืด

 ได้ง่าย ในบางคน

 จะเกดิอาการแพ้ 

และรู้สึกคันท�าให ้บริเวณที่ถูกยุงกัด

เป็นตุ ่ม บวม และแดง

ส�าหรับวิธีแก้คันและป้องกัน

การเกิดแผลบวมแดงนั้น ท�าได้ไม่ยาก 

เพียงแค่…. เมื่อถูกยุงกัดให้รีบล้างน�้า

และถูสบู่บริเวณที่ถูกกัด แล้วใช้ผ้าเย็น

หรื อ เจล เย็ นประคบลดบวมและ          

รอยแดง หากยงัมอีาการคนัให้ใช้วธิลีบูเบาๆ 

แทนการเกาบริเวณที่ถูกกัด เพราะอาจ

ท�าให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดมา

กับเล็บจนอาจกลายเป็นแผลอักเสบได้ 

 นดับแรกควรรู้ก่อนว่า ‘ยุง’ ชอบ 

 กัดใคร?.... หลายคนมักสงสัยว่า

ท�าไมยุงถึงชอบมารุมกัดแต่ตัวเอง คนที่

น่ังอยู่ข้าง ๆ ท�าไมไม่ถูกกัดบ้าง จาก   

ข้อสงสยันีไ้ด้น�าไปท�าการวจิยัได้ข้อสรปุว่า

ยุงมักจะบินไปกัดคนที่มีเหงื่อมาก และ 

คนทีม่รีปูร่างใหญ่ ซึง่รวมถงึคนท้องด้วย 

เนื่องจากคนกลุ ่มนี้มีการปล่อยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ   

เผาผลาญของร ่างกายออกมามาก   

จึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ยุงเข้ามากัดได้

ท�าไมยุงกัดแล้วต ้องคัน?.... 

เน่ืองจากระหว่างที่ยุงก�าลังดูดเลือดนั้น 

ยุงจะปล ่อยของเหลวที่คนเรียกว ่า 

น�า้ลายยงุ ออกมาท�าปฏกิริยิาเพือ่ป้องกนั

ท�าอย่างไร
เมื่อถูกยุงกัด

อั

 ช่วงฤดฝูนแบบนี ้ ปัญห�ทีม่กักวนใจคณุแม่บ้�นคงจะหนไีม่พ้นเรือ่ง ‘ยงุ’ 
เพร�ะฤดูน้ีเป็นฤดูแห่งก�รเพ�ะพันธุ์และแพร่พันธุ์ของยุงจริง ๆ ไม่ว่�จะนั่ง
ที่ไหน เวล�ใด ยุงก็ยังม�รุมตอมรุมกัด เกร็ดเล็กน่�รู้ฉบับนี้จึงนำ�วิธีแก้คัน
หลังยุงกัดม�ฝ�ก ไปดูกันเลย... 

แหล่งที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=8850

 http://www.babyandmommyshop.com

 http://www.werihuzz.com/2012/06/29/สาเหตุที่เกิดอาการคัน

 http://www.clipmass.com/movie/1217706002322589
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การด�าเนินกิจกรรม
ผ่าน Social Media 
(Facebook อย.น้อย)

  1.	 “กิจกรรมฟ้องด้วยภาพ” 

  เป็นกจิกรรมส่งเสรมิภาพถ่าย

เกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ ์สุขภาพที่

พบเห็นว่าไม่ถูกต้อง (สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได้ทุกคน ทุกเพศทุกวัย) ให้ผู้ที่

สนใจส่งภาพ (ฉลากอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง 

ทีไ่ม่ถกูต้อง) พร้อมค�าช้ีแจงด้วยว่าไม่ถกูต้อง 

อย่างไร พบเจอที่ใด ส่งมาที่ Facebook 

อย. น้อย เพื่อลุ ้นรับรางวัล เดือนละ   

๕ รางวัล  จับรางวัลทุกวันจันทร์แรก   

ของเดือน  กิจกรรมนี้จะเริ่มในเดือน

ตุลาคม 2555 นี้ 

 2.	 “การตอบค�าถามประจ�า

สัปดาห์”

  กจิกรรมร่วมสนกุตอบปัญหา 

เกี่ยวกับ อย. และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคนค่ะ)     

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
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กิจกรรม อย. น้อย ท�ง facebook อย. 

ไ ด ้ มี ก � ร เ ริ่ ม ดำ � เ นิ น ก � ร ตั้ ง แ ต่            

ต้นปีงบประม�ณ  พ.ศ. 2555  และ              

แผนในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 นี้           

ท�ง อย. ได ้มีกิจกรรมที่น่�สนใจ

หล�ยกิจกรรมด้วยกัน  ได้แก่ 

ลุ้นรับรางวัลประจ�าทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 

รางวลั ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับรางวลั และ 

เปลี่ยนค�าถามทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2555    

 3.“การประกวดคลิปวิดีโอ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  (เฉพาะ

นักเรียน อย. น้อย นะคะ) 

  คลิปการแสดง/ละคร/เพลง

เชิญชวนให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี ความยาวไม่เกิน 

3 นาที เกี่ยวกับเรื่อง

  a การหลกีเลีย่งการบรโิภค 

อาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) 

	 	a	การอ่านฉลากผลติภณัฑ์ 

สุขภาพ (อาหาร ยา เครื่องส�าอาง) ก่อน

ซื้อหรือใช้ 

	 	a	การหลกีเลีย่งการบรโิภค 

อาหารขยะ หรือบริโภคแต่น้อย

  a	หลีกเลี่ยงการบริโภค 

น�้าอัดลม หรือบริโภคแต่น้อย 

	 	a	น�้ามันทอดซ�้า 

	 	a	การโฆษณาโอ้อวดเกนิจรงิ 

	 	a	ฉลากหวาน มนั เค็ม (GDA)

 กิจกรรมในข้อ 3 นี้  จะเริ่ม

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ กิ จ ก ร ร ม เ ดื อ น

พฤษภาคม 2556 และให้ส่งคลิปมาที่ 

Facebook อย.น้อย ในเดือนมิถุนายน- 

กรกฎาคม 2556 จากนั้นจะคัดเลือก

คลิปจากผลการกด Like ใน Facebook 

มากที่สุด ตามล�าดับไว้ไม่เกิน 10 เรื่อง 

และน�ามาแสดงให้นักเรียนที่มาร่วมงาน

มหกรรม อย.น้อย ปี’56 ช่วยกันโหวต 



แลบบอราทอรีส์  จ�ากดั  จ.สมทุรปราการ 

  5. บริษัท เอส แอนด์ เจ 

อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 

จ�ากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี           

ด้ำนเครื่องมือแพทย์  จ�านวน 3 ราย 

ได้แก่  

  1. บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ�ากัด 

จ.สุราษฎร์ธานี 

  2. บรษิทั เอม็.อ.ีนคิคโิซ จ�ากดั  

จ.ฉะเชิงเทรา 

  3.  บริษทั เอม็.อ.ีเมดิเทค จ�ากดั 

กรุงเทพฯ 

ด้ำนวัตถอัุนตรำยทีใ่ช้ในบ้ำนเรอืน 

จ�านวน 2 ราย ได้แก่  

  1. บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา  

  2. บรษิทั ลดัดา จ�ากดั กรงุเทพฯ 

ผลิตภัณฑ์สุขภำพชุมชน จ�านวน  

4 ราย ได้แก่ 

  1. วิสาหกิจชุมชนมันเกรียบ

สามเหลี่ยมทองค�า จ.เชียงราย           

  2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร

บ้านหนองคู จ.ศรีสะเกษ  

  3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต

พืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย จ.จันทบุรี 

  4. วิสาหกิจชุมชนบ้านขนม

ปั้นขลิบเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง 

   อย.ขอแสดงความยินดีกับ

สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ได้รับรางวัลทั้ง 32 ราย ขอให้

รักษาความดีนี้ไว้และเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่สถานประกอบการรายอื่นต่อไป  

  พเิศษในปีนี ้อย.ได้เพิม่โครงการ 

“ฟื้นฟู	 ฟื้นไทย	 สู้ภัยน�้ำท่วม” โดย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2555หน้าต่อ
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  8. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม

การอาหาร จ�ากัด กรุงเทพฯ   

  9. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ 

จ�ากัด จ.ปทุมธานี    

  10. บริษัท เสริมสุข จ�ากัด 

(มหาชน) จ.ชลบุรี    

  11.  บรษิทั อิมพเีรยีลเยนเนอรลั 

ฟูดส์อินดัสทรี่ จ�ากัด จ.สมุทรปราการ 

  12 .  บริษัท เอฟแอนด ์ เอ็น 

ยูไนเต็ด จ�ากัด กรุงเทพฯ 

ด้ำนยำ จ�านวน 6 ราย ได้แก่ 

  1. บรษิทั ฟาร์ม่า อนิโนวา จ�ากดั 

จ.ปทุมธานี      

  2 .  บ ริ ษั ท  ยู นี ซั น  จ� า กั ด

จ.ฉะเชิงเทรา     

  3. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ 

คอสเมติค จ�ากัด จ.ราชบุรี 

  4. บริษัท ไบโอแลป จ�ากัด 

จ.สมุทรปราการ 

  5.  บรษิทั องค์การเภสชักรรม- 

เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ากัด จ.ฉะเชิงเทรา 

  6. บริษัท อ้วยอันโอสถ จ�ากัด 

กรุงเทพฯ 

ด้ำนเครื่องส�ำอำง จ�านวน 5 ราย 

ได้แก่ 

  1. บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ 

แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จ�ากัด จ.ฉะเชิงเทรา  

  2. บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี          

  3. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอรา

ทอรีส์ จ�ากัด จ.สมุทรปราการ 

  4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

อ่านต่อ

เหลือเพียง 3 รางวัล รางวัลที่ 1, 2 และ 

3 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท,  

3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามล�าดับ 

 สุดท้ายนี้  น ้อง ๆ อย.น้อย 

สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ และ

ประมวลภาพงาน	“มหกรรม			อย.	น้อย’55”  

ในวันที่  14 – 16 สิงหาคม 2555             

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพฯ  ได้ที่  www.oryornoi.com  

www.facebook.com/oryornoi   

m ต่อจากหน้า 13

มอบประกาศนี ยบั ตร ให ้ แก่สถาน

ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 486 ราย ได้แก่ 

ด้านอาหาร จ�านวน 404 ราย ยา จ�านวน 

4 ราย เครื่องส�าอาง จ�านวน 2 ราย 

เครื่องมือแพทย์ จ�านวน 58 ราย และ

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน จ�านวน 

18 ราย เ พ่ือ เป ็นก� า ลัง ใจในการที่      

สถานประกอบการแต่ละแห่งได้ฟื ้นฟู

กิจการหลังน�้ าท ่วมให ้กลับมาผลิต

ผลิตภัณฑ ์สุ ขภาพอย ่ าง มี คุณภาพ

มาตรฐานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า โครงการด ีๆ เช่นนี้  

จะเป ็นความหวังและก�าลังใจให ้แก ่

สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ ์

สุขภาพในการประกอบการอย ่างมี

คณุธรรมและจรยิธรรม นอกจากนี ้ยงัจะ

ส ่งผลดีไปถึง ผู ้บ ริโภคให ้ ได ้บริ โภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

และปลอดภัยอีกด้วย
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นายวทิยา บรุณศิร ิรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานการประชุมวชิาการงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ 

ประจ�าปี ๒๕๕๕  เรือ่ง “Quality Health Product to be SMART toward AEC 2015” ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

เมือ่วนัที ่19-20 กรกฎาคม  2555

อบรม  Primary GMP
ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธกิารฯ อย. เป็นประธาน 

การอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูป       

ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่ายตามมาตรฐาน Primary GMP     

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่ 23-24  

กรกฎาคม 2555

ประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 19
นพ.สุรวทิย์ คนสมบรูณ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นประธานการประชมุ The 19Th MEETING OF THE ASEAN CONSULTATIVE 

COMMITTEE FOR STANDARDS AND QUALITY(ACCSQ)  PHARMACEUTICAL 

PRODUCT WORKING GROUP (PPWG) ณ โรงแรมเดอะสโุกศลกรงุเทพ 

(สยามซิตี้) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม 2555

ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2555
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 นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย พ.ต.อ. พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ  ผกก 4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว 

หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ ต�ารวจ ปคบ. บุกจับแหล่งลักลอบน�าเข้าเครื่องมือแพทย์และเครื่องส�าอางผิดกฎหมาย ย่านดินแดง            

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 

ประจ�าปี 2555 ให้แก่สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากทั่วประเทศ                       

จ�านวน 32 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

พิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�าปี 2555

บุกจับแหล่งลักลอบน�าเข้าเครื่องมือแพทย์และเครื่องส�าอางผิดกฎหมาย


