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05 อย. ดอทคอม
แค่คลิก WWW.ORYOR.COM...รับเลย

06 กินเป็นใช้เป็น           
ก้�วทัน...เครื่องสำ�อ�งสเต็มเซลล์

09 Q&A ถามมาตอบไป
ปล�ปักเป้�...เมนูแฝงพิษร้�ย อันตร�ยถึงชีวิต

10 รอบรู้เรื่องยา
“ร้�นข�ยของชำ�” ตัวอย่�งของก�รแข่งขันด้วยระบบคุณภ�พ

12 เกร็ดเล็กน่ารู้         
ทำ�อย่�งไร? ห่�งไกล “กรดไหลย้อน”

13 มุมเครือข่าย
ง�นมหกรรม  อย.น้อย’ 55

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

02

03 Hot Issue
“บิ๊กอ�ย” แฟชั่นบนดวงต� สวย (เสี่ยง) ที่ต้องระวัง

	 ะบบข้าราชการไทย	 ถือเอาวันที่	 30	 กันยายนของทุกปี	 เป็นวันสิ้นสุดของ
	 ปีงบประมาณ	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 นี้	 มีผู้บริหารระดับสูง
เกษียณอายุราชการหลายท่าน	ประกอบด้วย	ท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา		นพ.พิพัฒน์	ยิ่งเสรี	และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	2	ท่าน	
คือ	นพ.นรังสันต์	พีรกิจ	และ	นพ.พงศ์พันธ์	วงศ์มณี		นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ	
ผู้เชี่ยวชาญฯ	 ผู้อ�านวยการ	 และเจ้าหน้าที่	 รวมทั้งสิ้น	 15	 ท่าน	 และผู้เกษียณอายุ
ราชการก่อนก�าหนดอีก	9	ท่าน	ในนามของกองบรรณาธิการ	อย.	Report	ขอส่ง
ความสุขและความปรารถนาดีไปยังพี่	 ๆ	ทุกท่านที่เสียสละ	ท�างานด้วยความมานะ
อดทน	จวบจนเกษียณ	ต่อนีไ้ปพีก่จ็ะได้พกัผ่อนหลงัจากทีเ่หนด็เหนือ่ยมานาน	น้อง	ๆ	
ท่ีอยูข้่างหลงัพร้อมทีจ่ะสานต่องานของพี	่ งานคุม้ครองผูบ้รโิภคยงัคงต้องด�าเนนิต่อไป....
	 	 ส�าหรับ	อย.	Report	ฉบบันี	้พบกบัเรือ่งน่าสนใจในเล่มเริม่จาก	“บิก๊อาย”	
แฟชั่นบนดวงตา	สวย	(เสี่ยง)	ที่ต้องระวัง	ซึ่งหากใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจ
เสี่ยงต่อการติดเชื้ออาจถึงขั้นตาบอดได้	ดังนั้น	อย.	Report	จึงมีคาถาดี	ๆ	มาฝาก			
3	ข้อ	ติดตามอ่านกัน	เพื่อจะได้ใช้คอนแทคเลนส์ได้อย่างปลอดภัย
	 	 มีดีมาโชว์	 เผยโฉมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รางวัล									
อย.	ควอลิตี้	อวอร์ด	ปี	2555	เริ่มกันด้วยสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านอาหาร	2	รายได้แก่	 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	และ	บริษัท	ซี.พี.								
ค้าปลีกและการตลาด	จ�ากัด	ส�าหรับในฉบับหน้า	ก็จะทยอยมาแนะน�าต่อไป
	 	 กินเป็นใช้เป็น	 ก้าวทัน..เครื่องส�าอางสเต็มเซลล์	 ต่อนี้ไปจะเข้าใจมากขึ้น		
สเต็มเซลล์คืออะไร	 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงใด	จะได้ไม่หลงใหล					
ไปกับการอ้างสรรพคุณ
	 	 เก็บข่าวเล่าเรื่อง....	พบกับข่าวน่าสนใจกับผลงานส�าคัญของ	อย.	เริ่มด้วย
การเผยผลตรวจสอบกาแฟที่ลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศในช่วงรอบปีที่ผ่านมา	
พบสารไซบูทรามีน	 19	 ยี่ห้อด้วยกัน	 ใครชอบกินกาแฟน�าเข้าต้องระวัง!!	 ต่อด้วย				
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผักผลไม้ในเขต	กทม.	ช่วงเดือน	พ.ค.-มิ.ย.55								
...ข่าว	สสจ.นครพนมเผยผลวิเคราะห์น�้าแข็งหลอด	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ	
และอกีหลายข่าว	 แต่หากสนใจอ่านฉบบัเตม็	 อ่านเสรมิได้ใน	 www.fda.moph.go.th 
ถามมาตอบไป	 กับเรื่องที่ต้องระวัง	 ปลาปักเป้า...เมนูแฝงพิษร้าย	 อันตรายถึงชีวิต	
รอบรู้เรื่องยา	กับ	“ร้านขายของช�า”	ตัวอย่างของการแข่งขันด้วยระบบคุณภาพ		
เกร็ดเล็กน่ารู้	ท�าอย่างไร?	ห่างไกล	“กรดไหลย้อน”	น่าสนใจมากเลยทีเดียว
	 	 ปิดท้ายด้วยกิจกรรม	 อย.น้อย	 มีภาพบรรยากาศมาฝากกัน	 เด็ก	 ๆ											
อย.น้อย	ของเราน่ารักทุกคน	เป็นเด็กดี	เก่ง	มากความสามารถ	และกล้าแสดงออก	
สมเป็นเด็กยุคใหม่จริง	ๆ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
        
	 	 	 	 	 	 	 					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	

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�

30 กันยายน สิ้นปีงบประมาณ 2555         

“ร�งวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2555”            
สถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�ร ตอนท่ี 1          
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 มือ่ไม่นานมานี	้ปรากฏข่าวบนหน้า

	 หนงัสอืพมิพ์ว่า	มหีญงิสาวหลายคน

เข ้ า รั บก า ร รั กษาที่ โ ร งพยาบาล												

ด ้วยอาการตาอักเสบและเกิดแผล																	

ท่ีกระจกตาด�า	ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ	

      

      

      

      

      

     

แบคทีเรีย	 “สูโดโมแนส	 แอรูจิโนซ่า” 

โดยหญิงสาวเหล่านี้มีประวัติการใช้

คอนแทคเลนส์	“บิ๊กอาย” พาดหัว		

เช่นนีน่้ากลวัไม่ใช่น้อย	 คนทีใ่ช้บิก๊อายอยู่	

อาจเกิดอาการอกสั่น	 ขวัญผวา	แฟชั่น

สวยแต่เสี่ยงอันตรายเช่นนี้		หากใช้โดย

ขาดความรู้และความเข้าใจ	ดวงตาที่

ต้องการให้แบ๊วอาจถึงข้ันบอดกันเลย	

ทีเดียว 
รู้จักก่อนใช้	....คอนแทคเลนส์	

(Contact	 Lenses)	 หรือ	 เลนส์สัมผัส	

จั ด เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ แพทย ์ ที่ ต ้ อ ง																					

ขออนุญาตผลิ ตหรื อน� า เข ้ า จ าก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

(อย.)	มี	2	ชนิดด้วยกัน	คือชนิดที่ใส	่	

เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา	

และชนิดที่ใส่เพื่อความสวยงาม	 หรือ			

ที่ เรียกว ่าคอนแทคเลนส์แฟชั่น	ซึ่ง				

โดยปกตแิล้วการเลอืกใช้คอนแทคเลนส์				

คู่แรกควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุ

แพทย์เสยีก่อน	เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มปัีญหา

ในการใส่คอนแทคเลนส์	 เนือ่งจากดวงตา	

เป็นอวัยวะที่บอบบาง	 และกระจกตา

ในแต่ละคนมีระดับความโค้งที่แตกต่าง

กัน	ดังนั้น	ผู ้ ใช ้ควรได ้รับเลนส ์ที่ มี			

ความเหมาะสมพอดกีบัดวงตา	 มิเช่นนัน้	

กระจกตาอาจเป็นแผล	 เกิดการติดเชื้อ

หรือฉีกขาด	 และบางครั้งรุนแรงถึงขั้น

สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได ้	

ประกอบกับบางคนมีสภาวะดวงตาที่

ผดิปกต	ิเช่น	ตาแห้ง	กระพรบิตาไม่เตม็ที่	

ตาแดง	 ต้อลม	 เป็นต้น	 ซึ่งไม่เหมาะสม

กับการใส่คอนแทคเลนส์	 และที่ส�าคัญ

หากซ้ือคอนแทคเลนส์มาใช้เองโดย

ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือใช้

m อ่านต่อหน้า 14

เ

“บิ๊กอาย”
แฟชั่นบนดวงตา สวย (เส่ี่ยง) ที่ต้องระวัง 

ภาพจาก	http://bigeye-s.blogspot.com

www.hospitalhealthhit.com/2010/01/pseudomonas.html

บิ๊กอาย	-	พยาบาล	ร.พ.พระนั่งเกล้า	จ.นนทบุรี					
ใช ้ยาหยอดตาให้เด็กสาววัย	 14	 ปี	 ท่ีใส ่
คอนแทคเลนส์	 “บิ๊กอาย”	 ซ้ือจากตลาดนัด					
เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง	ล่าสุดมีเด็กวัยรุ่น				
เข้ารักษาตัวถึง	4	คน
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“รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555” 
สถานประกอบการด้านอาหาร ตอนที่ 1 

		 ดมีาโชว์ฉบบัเดอืนกนัยายนขอพาไป		
	 รู ้จักสถานประกอบการคุณภาพ					
	 ที่ได้รับรางวัล	อย.	ควอลิตี้	อวอร์ด						
ประจ�าปี	 2555	 เริม่จากสถานประกอบการ	
ด้านอาหาร	2	ราย	จากทั้งหมด	12	ราย	

สถานประกอบการแรก	 คือ	
โครงการส่วนพระองค์	สวนจติรลดา	หนึง่ใน	
โครงการด้านเกษตรกรรม	 ทีพ่ระบาทสมเดจ็	
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	พระราชทาน	
พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างขึน้	 ต้ังอยู่	
ภายในพื้นที่พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	
พระราชวงัดสุติ	โดยท�าการแปรรปูผลติภณัฑ์	
จากการเกษตรแบบครบวงจร	และ	มผีลติภณัฑ์	
อันหลากหลาย	อาทิ	ผลิตภัณฑ์นม	และ
ผลิตภัณฑ ์นมแปรรูป	 ประกอบด ้วย										
นมพาสเจอร์ไรส์	 นมยูเอชที	 เนยแข็ง					
เนยสด	 ไอศกรีม	 โยเกิร ์ต	 นมเปรี้ยว			
พร้อมดื่ม	นมข้นหวาน	นมผง	นมปรุงแต่ง
ชนิดเม็ด	 น�้าผลไม้	 โจ๊กกระป๋อง	 ผลไม้			
อบแห้ง	 น�้าผึ้ง	 เป ็นต้น	 ซึ่งโครงการ									
ส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 มีการควบคุม
คณุภาพมาตรฐานในการผลติ	 โดยมรีะบบ	

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ	 ระหว่าง
กระบวนการผลิต	และผลิตภัณฑ์สุดท้าย	
มกีารตรวจสอบคณุภาพทางเคม	ี กายภาพ	
และจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์	รวมทั้งมีระบบ
ประกันคุณภาพส�าหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด	
นอกจากจะมีการผลิตท่ีได้มาตรฐานแล้ว	
โครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	ยังมี
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมมากมาย	 อาทิ	
เปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชน					
ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน		เพื่อน�าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ	
จัดท�าโครงการสาธิตการใช ้พลังงาน
ทดแทน	ได ้แก่	พลังงานแสงอาทิตย	์
พลังงานลม	 และน�าวัสดุเหลือใช ้จาก
การเกษตรมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต		
น�า้เยน็	เพือ่ใช้ปรบัอากาศแทนการใช้ไฟฟ้า

สถานประกอบการรายที่	2	คือ	
บรษิทั	ซี.พี.	ค้าปลกีและการตลาด	จ�ากดั 
หรอื	CPRAM		บรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		
ด�าเนินธุรกิจผลิตอาหารส�าเร็จรูปพร้อม
รับประทานมากกว่า	 500	 ชนิด	 เช่น								

ปอเปี๊ยะทอด	ติ่มซ�า		ไส้เบอร์เกอร์	แบรนด์
เจดดราก้อน	 อาหารไทยแบรนด์เดลีไทย	
ข้าวกล่องแช่เยือกแข็งแบรนด์อีซี่โก	มีการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต	 โดย
ประเมินความเสี่ยง	 และตรวจประเมิน
พื้นท่ีแหล่งวัตถุดิบก่อนการส่ังซื้อ	 น�า
เครือ่งจกัร	อปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยัและ
มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต	
พร้อมทั้งน�าระบบการวิเคราะห์อันตราย
และควบคุมจุดวิกฤติมาใช้ในการควบคุม
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน	 นอกจากจะ
มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่ มี ความปลอดภัยต ่อผู ้ บ ริ โภคแล ้ ว	
CPRAM	 ยังได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
มากมาย	 อาทิ	 โครงการผลิตน�้าใช้จาก				
น�้ าทิ้ ง โรงงาน	โครงการผลิตน�้ าร ้อน									
จากพลังงานความร้อนทิ้งของปล่องไอเสีย
โครงการโรงเรียนในโรงงาน	 โครงการ	
ชุมชนพอเพียง	 โครงการให้ความรู้ด้าน															
ความปลอดภัยของอาหารแก่พนักงาน	
ลูกค้าและผู้บริโภค	เป็นต้น
	 	 น่าเสียดายท่ีพื้นท่ีของมีดีมาโชว์
ฉบับนี้หมดแล้ว	 พบกันใหม่ในฉบับเดือน
ตุลาคมนะคะ	 สัญญาว่าจะพาไปพบ
โฉมหน้าสถานประกอบการด้านอาหาร			
ที่ได้รับรางวัล	อย.	ควอลิตี้	อวอร์ด	ประจ�า
ปี	2555	กันต่อค่ะ	อย่าลืมติดตามนะคะ

มี

  ผ่�นม�สด ๆ ร้อน ๆ กับพิธีมอบร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำ�ปี 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18                
กรกฎ�คม  ที่ผ่�นม� ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติ
จ�ก นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข ม�เป็นประธ�น และมอบร�งวัลให้แก่
สถ�นประกอบก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พด้�นอ�ห�ร ย� เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำ�อ�ง วัตถุอันตร�ย และผลิตภัณฑ์
สขุภ�พชมุชน 32 ร�ย ทีม่กี�รประกอบก�รอย่�งมีคุณภ�พ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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แค่คลิก                                                                   
       ...รับเลย

กลุ่มเผยแพร่ความรู้

	 “แค่คลิก...ลุ้นรับเลย”	 .....ขอเชิญชวนพี่	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 มา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ	 WWW.ORYOR.COM	 ผ่าน

แบบสอบถามกันหน่อยนะคะ	ทางทีมงานจะได้น�าความเห็นทั้งหมด

ไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกใจผู้เข้าชมกันค่ะ	ส�าหรับผู้ที่

ร่วมตอบแบบสอบถามภายใน	30	กันยายน	2555	เตรียมลุ้นรับของ

รางวัลมากมาย	อาทิ	นาฬิกาแขวนผนังจากร้านภูฟ้า	เสื้อยืดสุดเท่ห์	

Limited	Edition	จากเว็บไซต์	ORYOR.COM	และของที่ระลึกอื่น	ๆ 	

อีกมากมายเลยค่ะ	 	 	 	 	 	

        

        

        

        

        

	 ไม่เพียงเท่านี ้นะคะ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2555	เป็นต้นไป							

ทางเว ็บไซต์ขอเชิญร่วมสนุก	ดู	 เล ่น	อ่าน	ตอบกับกิจกรรม											

“ตอบค�าถามคาใจ	ได้รางวัล”	เพียงแค่ดูการ์ตูนแอนิเมชั่น	เล่นเกม

กับ	อย.Game	และอ่าน	อย.	 e-Magazine	แล้วตอบค�าถามแสดง

ความคิดเห็น	ง่าย	ๆ 	แค่นี้	ก็ลุ้นรับของรางวัลจากทีมงานไปได้เลยค่ะ	

	 ส�าหรับใครที่ยังไม่จุใจ	 อยากร่วมสนุก

ลุ้นของรางวัลกันอีก	 ไม่ยากเลยค่ะ	 เพียงเข้าไป

คลิก	 LIKE	 ในหน้าเฟสบุค	 www.facebook.

com/oryorfan	เรามีสาระดี	ๆ	พร้อมเกมให้เล่น	

มากมาย	หรือสามารถเข้ามาให้ก�าลังใจหรือติชม

กันได้ค่ะ	ของรางวัลรออีกเพียบ	เข้ามาร่วมสนุก

กันเยอะ	ๆ 	นะคะ	ทีมงานพร้อมแจกไม่อ้ันอยู่แล้ว	

WWW.
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     โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์			
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 วยวิวัฒนาการในอุตสาหกรรม	
 เครือ่งส�าอางบวกกบัความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี	ท�าให้	“เครื่องส�าอาง				
สเต็มเซลล์”	ถือก�าเนิดขึ้นในวงการ
เคร่ืองส�าอาง	ซึ่งในปัจจุบันมีการน�า											
      
      
      
      
      
ค�าว่า	“เครือ่งส�าอางสเตม็เซลล์”	มาเป็น	
จุดขาย	เพื่อ เชิญชวนผู ้บริ โภคหัน								
มาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	โดยเน้น
การโฆษณาทีอ้่างองิสรรพคณุทีเ่กีย่วข้อง 
กับสเต็มเซลล ์ 	เช่น	สามารถท�าให	้			
เซลล์มนุษย์มีการแบ่งตัว	และเติบโตได้	
80%	 มีประสิทธิภาพเป็นสารต้าน
อนมุลูอิสระ	จึงท�าให้เข้าใจว่า	เครือ่งส�าอาง		
สเต็มเซลล์	สามารถสร้างและท�าให้เกิด
ผวิใหม่	และช่วยแก้ปัญหาริว้รอยต่าง	ๆ 	ได้

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ.... 
	 สเต็มเซลล์	 (Stem	 Cell)	 คือ	
เซลล์ต้นก�าเนิด	มีอยู่ในส่วนต่าง	ๆ	ของ
ร่างกายสิ่งมีชีวิต	มีความสามารถในการ
สร้างเซลล์ชนิดต่าง	ๆ	ของร่างกาย	โดย
สามารถแบ่งและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ตลอดเวลา	 เช่น	 เปลี่ยนแปลงไปเป็น
เม็ดเลือดแดง	 เม็ดเลือดขาว	 หรือเซลล์
อืน่	ๆ		ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร 
และยา	(อย.)	ได้ออกประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง			
การควบคมุ	ก�ากบั	ดแูลยาทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ 
เซลล์ต ้นก�าเนิด	และผลิตภัณฑ์จาก
เซลล์ต้นก�าเนดิ	เพือ่คุม้ครองความปลอดภยั 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก�าเนิด	และ
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นก�าเนิดที่อยู ่ใน
ระหว่างการศึกษาวิจัย	 ให้มีคุณภาพ	
มาตรฐาน	ตามหลกัวชิาการและจรยิธรรม 
โดยก�าหนดให้ผลติภณัฑ์เซลล์ต้นก�าเนดิ 
และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นก�าเนิด			

ในประเทศไทยได้นำ�เซลล์ต้นกำ�เนิด (Stem Cell) ม�ใช้ในก�รรักษ�โรคด้วยวิธีก�รปลูกถ่�ย
โดยแพทย์เฉพ�ะท�งเท่�นัน้ ดงันัน้ ขอเตอืนผูบ้รโิภคอย่�ได้หลงเชือ่ก�รโฆษณ�ผลิตภณัฑ์เครือ่งสำ�อ�ง   
ที่อ้�งว่�มีส่วนผสมของเซลล์ต้นกำ�เนิด (Stem Cell) เด็ดข�ด โดยเฉพ�ะก�รฉีดเซลล์ต้นกำ�เนิด   
เพื่อหวังผลในเรื่องคว�มง�มนั้น เป็นคว�มเสี่ยงที่อ�จทำ�ให้ร่�งก�ยได้รับอันตร�ยจ�กผลข้�งเคียง
ถึงชีวิตได้

ทุกชนิดที่มุ ่งหมายส�าหรับใช้ในการ
วินิจฉัย	 บ�าบัด	 บรรเทา	 รักษา	 หรือ
ป้องกันโรค	 หรือความเจ็บป่วยของ
มนุษย์	 หรือมุ่งหมายส�าหรับให้เกิดผล
แก่สุขภาพโครงสร้าง	 หรือการกระท�า
หน ้าที่ ใด	 ๆ	 ของร่างกายมนุษย ์											
จัดเป็นยา	 ตามพระราชบัญญัติยา			
พ.ศ.	 2510	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม					
ดังนั้น	 การผลิตหรือการน�าเข้าจะต้อง
ได้รับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยา
เสียก่อน	 ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มผีลติภณัฑ์
เซลล์ต้นก�าเนิด	 หรือผลิตภัณฑ์จาก
เซลล์ต้นก�าเนิด	ขอขึ้นทะเบียนต�ารับยา	
และส�าหรับประเทศไทยได้น�าเซลล์			
ต้นก�าเนิด	 (Stem	Cell)	 มาใช้ในทาง							
การแพทย์เพือ่รกัษาโรค	เช่น	การปลกูถ่าย 
เซลล์ต้นก�าเนิดในผู้ป่วยโรคเลือดจาง
ธาลัสซีเมีย	โรคมะเร็งเม็ดเลือด	เป็นต้น	
ซึ่งการรักษาโรคด้วยวิธีดังกล่าวจะต้อง
ท�าการปลูกถ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง

ก้าวทัน...             
เครื่องส�าอาง    

สเต็มเซลล์

ด้
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เท่านั้น	

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) กับ 
เครื่องส�าอาง    
	 ด ้ ว ย คุณสม บัติ พิ เ ศษของ			
เซลล์ต้นก�าเนดิ	(Stem	Cell)	ทีเ่ป็นเซลล์    
ไม่จ�าเพาะ	 สามารถสร้าง	 แบ่งและ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเซลล์ของ
เนื้อเยื่อชนิดต่าง	ๆ	ได้นี้เอง	จึงมีการน�า
มาพฒันาใช้ในอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอาง 
แต่เนื่องจากการน�าเซลล์ต ้นก�าเนิด	
(Stem	Cell)	มาผลติผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง 
น้ันมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ	อีกทั้ง
ผลติภณัฑ์เซลล์ต้นก�าเนดิ	และผลติภณัฑ์ 
ทีไ่ด้จากเซลล์ต้นก�าเนดิ	 ถกูจดัให้เป็นยา 
ซึ่งน�ามาใช้ในทางการแพทย์ด้วยวิธีการ
ปลูกถ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง	 ไม่ได้มี
วิธีการใช้ทาภายนอก	 เช่น	 ทา	 ถู	 นวด	
โรย	 พ่น	 เหมือนเครื่องส�าอางทั่วไป					
ดังนั้น	 เซลล์ต้นก�าเนิด	 (Stem	 Cell)			
จึงไม่สามารถมีชีวิตอยู ่ได้ในรูปแบบ
เครื่องส�าอาง		 	 	 	
 เมือ่เซลล์ต้นก�าเนดิ	(Stem	Cell) 
ยังคงมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพ
และความปลอดภยั	กระทรวงสาธารณสขุ 
จึงได้มีประกาศฯ	 เรื่อง	 ก�าหนดวัตถุ			
ที่ ห ้ามใช ้ เป ็นส ่วนผสมในการผลิต					
เครื่องส�าอาง	 โดยประกาศห้ามใช้เซลล์	
เน้ือเย่ือ	ส่วนประกอบ	สารที่มีแหล่ง
ท่ีมาจากมนุษย์	 หรือผลิตภัณฑ์มนุษย	์
(Cells,	 Tissues	 or	 products	 of	

			ข้อมูลอ้างอิง	:
  - ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	Stem	Cell	กลุ่มควบคุมเครื่องส�าอาง
	 	 -	 Fact	Sheet	เรื่อง	ก้าวทัน….เซลล์ต้นก�าเนิดในเครื่องส�าอาง	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
	 	 -	 Oryor	StemCell	ชุดความรู้เซลล์ต้นก�าเนิดเพื่อประชาชน	http://www.oryor.com/oryor_stemcell/main.html 
	 	 -	 http://www.healthcarenewsblog.com/wp-content/uploads/2010/05/cosmetic-lipshoot
	 	 -	 http//www.bangkokhospital.com/images/technology/Stem_Cell_Transplantation
	 	 -	 http//www.thebeautyrules.com/wp-content/uploads/2011/02/stem-cell-facelift-2
	 	 -	 http//www.the-big-sell-on-cosmetic-stem-cell-therapies	02
	 	 -	 http//www.health.kapook.com/view8020.html  

human	 origin)	 เป็นส่วนประกอบใน
เครือ่งส�าอาง	อย่างไรกต็าม	ในอตุสาหกรรม	
เครือ่งส�าอางยงัคงมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ 
ที่ได้จากเซลล์ต้นก�าเนิดจากพืช	รวมถึง
การใช้เทคนิคเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช	
เพื่อชักน�าให้เซลล์ของพืชผลิตสารท่ี
ต้องการในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่า
วิธีตามธรรมชาติ	จึงท�าให้มีผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางจากเซลล์ต้นก�าเนิดจาก
พืชออกมาจ�าหน่ายในท้องตลาดเป็น
จ�านวนมาก	 ซ่ึงแท้ที่จริงแล้วส่วนผสม
จากพชืในเครือ่งส�าอางพบว่า	 เป็นเพยีง	
สารสกัดจากส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 ที่ได้
จากพืชเท่านั้น	ดังนั้น	การกล่าวอ้างว่า
เครื่องส�าอางนั้น	ๆ	มีเซลล์ต้นก�าเนิด	
จึงเป็นการหลอกลวง	ผู ้บริโภคอย่า
หลงเชื่อเด็ดขาด

เครื่องส�าอางสเต็มเซลล์ กับ 
การอ้างสรรพคุณ

    
     
     
     
     
     
     
	 จากข้อมลูข้างต้น	จะเหน็ได้ว่า… 
ในประเทศไทยได้น�าเซลล์ต้นก�าเนิด	
(Stem	Cell)	 มาใช้ในการรักษาโรค
ด้วยวธิกีารปลกูถ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง

เท่านั้น	ดังนั้น	ขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้
หลงเชือ่การโฆษณาผลิตภณัฑ์เครือ่งส�าอาง  
ที่อ้างว่ามีส่วนผสมของเซลล์ต้นก�าเนิด	
(Stem	Cell)	เด็ดขาด	โดยเฉพาะการ	
     
     
     
     
     
     
ฉีดเซลล์ต้นก�าเนิด	 เพื่อหวังผลในเรื่อง
ความงามนัน้	 เป็นความเส่ียงทีอ่าจท�าให้ 
ร่างกายได้รับอันตรายจากผลข้างเคียง
ได้	 ซึ่งจะมีอาการตั้งแต่แพ้	 เป็นผื่นคัน	
ไปจนถึงขั้นรุนแรง	 เช่น	 แน่นหน้าอก				
มีอาการช็อก	และเสียชีวิตในที่สุด	หรือ
ในบางรายอาจเกิดการอุดตันของ
เส้นเลือดท่ีไปเล้ียงอวัยวะส�าคัญอย่าง	
สมอง	 ไต	 หัวใจ	 จนเนื้อเยื่อขาดเลือด
และตายไป	 ท�าให้เกิดการอักเสบ	 หรือ
กลายเป็นเซลล์ทีไ่ม่ถกูต้อง	เช่น	กลายเป็น 
เซลล์กระดกูเมือ่ฉดีเข้าไปในหวัใจ	อีกท้ัง 
เซลล์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน	
เมื่อน�าไปฉีดในผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงสูง
ที่ อ า จ จ ะ ก ล า ย ไ ป เ ป ็ น เ นื้ อ ง อ ก																				
ที่ส�าคัญ	หากกระบวนการในการผลิต																	
เซลล์ต้นก�าเนิด	(Stem	cell)	ไม่สะอาด 
อาจท�าให้มกีารปนเป้ือนของเชือ้ทีเ่กดิโรค 
และเมื่อน�ามาฉีดเข้าร่างกาย	อาจท�าให้
ร่างกายเกิดการติดเชื้อโรคดังกล่าวได้	
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ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ฉ

      
      
      
      
      
      
	 กลบัมาทีข่่าวฮอตฮติประจ�าเดอืน
ท่ีจะเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบ	 โดยข่าวแรก
เป็นข่าว	 อย.	 เผยผลตรวจสอบกาแฟ				
ที่ลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศในช่วง
รอบปีที่ผ่านมา	และส่งตรวจวิเคราะห์
พบผสมสารไซบูทรามีนอ้างลดน�้าหนัก	
19	ยีห้่อ	เช่น	กาแฟบรรจใุนกระป๋องกลม
ปิดสนิทสีม่วง	 ฉลากระบุ	 “SLIMMING	
COFFEE	REDUCE	WEIGHT	COFFEE”	,	
กาแฟบรรจุในกระป๋องสามเหลี่ยม					
ป ิ ดสนิทสี แดงน�้ าตาล 	ฉลากระบุ	
“SLIMMING	 COFFEE”	 และกาแฟ
บรรจุในกล่องกระดาษปิดสนิทสีแดง	
ฉลากระบ	ุ“Fashion	Slimming	Coffee	
AMERICANH.S-STRENGTH	HEALTH	
PRODUCE	INTERNATIONAL	GROUP	

CO.,	LTD.”	ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ
ซื้อกาแฟอวดสรรพคุณลดความอ้วน	
เพราะอาจได้รับอันตรายหากมีการผสม
สารไซบูทรามีน...ข่าวต่อไปเป็นการ
ตรวจวิ เคราะห ์คุณภาพผักผลไม 	้												
ในเขต	กทม.	ช่วงเดือน	พ.ค.–มิ.ย.55	
จ�านวน	 1,987	 ตัวอย่าง	 พบผักสดที่				
สุ่มตรวจจากตลาดสดที่มีสารพิษตกค้าง
มากที่สุด	 ได้แก่	คะน้า	 ,	กะหล�่าดอก	 ,	
ต้นหอม	 ส่วนที่เก็บจากซูเปอร์มาร์เกต
พบ	คะน้า	,	มะเขือพวง	,	พริกไทย	มี	
สารพิษตกค้างมากตามล�าดับ	 เพื่อ		
หลีกเลี่ยงสารพิษ	 ล้างผักผลไม้ด้วย				
น�้าสะอาดหลาย	ๆ	ครั้งนะคะ..กลับมาที่
ข่าว	 สสจ.นครพนมได้เผยผลตรวจวเิคราะห์
น�้าแข็งหลอดบรรจุถุงพลาสติกใสไม่มีสี	
ขนาดบรรจ	ุ1	กโิลกรมั	ชือ่อาหาร	น�า้แขง็	
ใช ้รับประทานได ้วารี เทพนครพนม	
ผลติโดย	บรษิทั	วารเีทพนครพนม	จ�ากดั	
พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ	 จัดเป็น
อาหารผิดมาตรฐาน	 หากรบัประทาน
อาหารดงักล่าว	 อาจท�าให้เกดิการแพร่ระบาด	

    

ของโรคอจุจาระร่วง		มอีาการไข้		ตวัเหลอืง	
ตาเหลืองจากเชื้อดังกล่าว	ซึ่งได้สั่งให้
งดการผลิตอาหารประเภทน�้าแข็ง
ชั่วคราวและด�าเนินคดีตามกฎหมาย
แล้ว...	มาถึงปัญหายาปลอมกันบ้าง	
ด่านอาหารและยาได้มีการตรวจสอบ	
ยาที่จะน�าเข้าอย่างเข้มงวด	 โดยสถิติ	
ยาปลอมท่ีจับได้ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่ม
รักษาอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ	
ส�าหรับยารักษามะเร็งและเบาหวาน	
พบการปลอมน้อย	 เนื่องจากเป ็น							
ยาควบคุมพิเศษ	 ผู้ป่วยสามารถได้รับ	
สวสัดิการจากรฐั	 ไม่ค่อยหาซือ้มาใช้เอง...
ปิดท้าย	อย.	ยังคงเดินหน้าคุมเข้มมิให้
มีการใช ้สารเร ่งเนื้อแดงในเนื้อหมู			
เด็ดขาด	 หากพบเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
ฝ่าฝืน	มีโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท	
เพื่อปกป้องคนไทยให้บริโภคอาหาร
ปลอดภัยค่ะ

 บบันี	้เก็บข่าวขอเกริน่ด้วยกลอน	เนือ่งจากจะบอกเล่าแฟนเกบ็ข่าวให้ทราบว่า	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	อย.	มีข้าราชการ	
	 เกษียณอายุราชการจ�านวน	15	ท่าน	และใน	15	ท่านเป็นผู ้บริหารระดับสูงถึง	9	ท่าน	ได้แก่	นพ.พิพัฒน์	ยิ่งเสรี	
เลขาธกิารฯ	อย.	,	นพ.นรงัสนัต์	พรีกจิ	รองเลขาธกิารฯ	อย.	,	นพ.พงศ์พันธ์	วงศ์มณ	ีรองเลขาธกิารฯ	อย.	,	ภญ.วไิล	บณัฑติานกุลู	
ผู ้ทรงคุณวุฒิฯ	 ,	 ภก.พงศธร	 วิทยพิบูลย์	 ผู ้เชี่ยวชาญฯ	 ,	 ภญ.นิตยา	 แย้มพยัคฆ์	 ผู ้เชี่ยวชาญ,	 ภญ.จันทนา	 ปานปรีชา																																		
ผู้เชี่ยวชาญฯ	,	ภก.วัฒนา	อัครเอกฒาลิน	ผู้อ�านวยการส�านัก	และ		ภญ.อัจฉรา	จารุศรีพันธ์	ผู้อ�านวยการกลุ่ม	ซึ่งผู้บริหารทุกท่าน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และฝากผลงานอันทรงคุณค่า	พัฒนางานให้แก่	อย.	มากมาย	พร้อมกับพี่ผู้เกษียณอีก	6	ท่าน	
ได้แก่	พี่สุภาภรณ์	อ�านวยกิจ	,		พี่ศรุตา	จันทวงษ์	,	พี่รัฐติยา	คุณจักร	,	พี่สิริแข	ข�าแป้ง	,	พี่ศิรินารถ	วาสนะวัฒน์.	และพี่ทิพวรรณ	
อัสสมงคล	 ตลอดจนพี่ส�าเริง	 ทองทาบรัตน์	 ลูกจ้างประจ�า	 นอกจากนี้	 ยังมีพี่อีก	 9	 ท่านที่เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด									
ได้แก่	พี่กัลยาณี	ดีประเสริฐวงศ์	,	พี่วิไล	พิสัชเพ็ญ	,	พี่ศิริมา	ชัยภักดี	,	พี่ธัญยธร	สนปั้น	,	พี่วรรณา	เทพอภิชัยกุล	,	พี่จิตปภา	
เจียรนัยศิลาวงศ์	,	พี่ดวงใจ	เวชวิรุฬ	,	พี่ผุสดี	ปิติเศรษฐ	และพี่อรพิน	ก้อยประเสริฐ	เก็บข่าวขอส่งใจอวยพรให้พี่ทุกท่านใช้ชีวิต
หลังเกษียณอย่างมีความสุข	ไร้ทุกข์	ไร้โศก	ไร้โรคา	น้อง	ๆ	ชาว	อย.	จะเก็บคุณงามความดีของพี่ไว้ในใจนิจนิรันดร

สามสิบ กันยา เวียนมาครบ    ขอนอบนบ ข้าราชการ วันเกษียณ 
  รับใช้ชาติ มานาน หมั่นพากเพียร    ต่างหมุนเวียน ก้าวไป ใน อย.
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 สำ�หรับคำ�ถ�มฉบับนี้ม�จ�กท่�นผู้อ่�นที่ให้
คว�มสนใจเรือ่งเกีย่วกบั “ปล�ปักเป้�” เมนูสดุอนัตร�ย 
ที่มีคนจำ�นวนไม่น้อยต้องได้รับอันตร�ยจ�กก�ร          
รับประท�นปล�ปักเป้�  ม�ติดต�มอ่�นกันเลย

Q :

Q&AQ&A

A :

ปลาปักเป้า...เมนูแฝงพิษร้าย อันตรายถึงชีวิต                           

	 		เมื่อไม ่นานมานี้ 	เห็น	อย.		

	 	 ออกข่าวว่า	จบัโรงงานทีผ่ลติ	

ปลาเส้นท่ีท�ามาจากปลาปักเป้า	 และ

เตอืนอย่าน�าปลาปักเป้ามารบัประทาน	

จึงอยากรู้ว่า	ถ้ากินเข้าไปจะมีอันตราย

อย่างไร	 และมีวิธีดูและสังเกตอย่างไร

จึงจะรู้ว่าเนื้อปลาสด	 หรือปลาเส้นนั้น

เป็นปลาปักเป้า                                      

       

  คนส่วนใหญ่เวลาไปเทีย่วทะเล	

	 	 ก็มักจะต้องซื้ออาหารทะเล

ติดไม้ติดมือกลับมา	 บ้างก็เป็นของฝาก	

บ้างก็ซื้อมากินเอง	โดยเฉพาะอาหาร

ทะเลแปรรูป	และเมื่อไม่นานมานี้	อย.	

ได้ตรวจพบโรงงานจ�านวน	2	แห่ง	ลกัลอบ	

ผลิตปลาเส้นโรยงา	และลูกชิ้นปลา	ที่ท�า

มาจากปลาปักเป้า	ซึ่ง	อย.	ได้ด�าเนินคดี

ทางกฎหมายกับโรงงานทั้ง	2	แห่งแล้ว	

  ท�าความรูจ้กักบั	“ปลาปักเป้า”… 

ปลาปักเป้า	ม	ี2	ชนดิ	ได้แก่	ปลาปักเป้า	

น�้ าจืด	 และปลาป ักเป ้าน�้ าเค็ม	 ซึ่ ง						

ปลาปักเป้าทั้ง	 2	 ชนิดมีพิษต่างกัน								

คือปลาปักเป้าน�้าจืดมีพิษ	 Paralytic	

Shellfish	Poisoning	(PSP)	เป็นพิษที่มี

ความรุนแรงกว่าพิษเตโตรโดท็อกซิน	

(Tetrodotoxin)	 ทีพ่บในปลาปักเป้าทะเล	

ซึ่งพิษของปลาปักเป ้าจะมากท่ีสุด					

ในส่วนของไข่	ตับ	ล�าไส้	หนัง	ส่วนที่มี

พิษน้อยที่สุด	คือ	เนื้อปลา	สารพิษ					

เตโตรโดทอ็กซนิ	(Tetrodotoxin)	เป็นพษิ	

ที่ทนความร้อนสูง	 ซึ่งความร้อนจาก

การประกอบอาหารไม่สามารถท�าลายได้	

ส�าหรับผู ้ ได ้รับพิษจะมีอาการมาก		

หรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณพิษที่ได้รับ	

โดยจะมีอาการตั้งแต่	ชาที่ริมฝีปาก		

ลิ้น	 ใบหน้า	 ปลายนิ้ว	 คลื่นไส้อาเจียน	

อ่อนเพลีย	แขนขาไม่มีแรง	กล้ามเนื้อ

กระตุกคล้ายชัก	กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต	

หายใจไม่ออก	 ไม่รู้สึกตัว	 และเสียชีวิต

ในที่สุด	และที่ส�าคัญ	ยังไม่มียาใดที่

รักษาพิษชนิดนี้ได้	

  ส�าหรับวธิสีงัเกตในการเลอืกซือ้	

เลือกบริโภคเนื้อปลา… 

   m	เนื้ อปลาแล่ 

	 	 	 ให้สังเกตลักษณะ		

	 	 	 ของเนือ้ปลา	หาก	

	 	 	 เป็นเนือ้ปลาปักเป้า				

จะมีลักษณะเนื้อนูนคล้ายสันในไก่	 

มีพังผืดหนาปกคลุมเนื้อปลา

 m ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา 

เช่น	 ลูกชิ้น	 ปลาเส้น	 ควรเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ท่ีอยู ่ ในภาชนะบรรจุท่ีมี

ฉลาก	 โดยมีชื่ออาหาร	 เลขสารบบ

อาหาร	ปริมาณสุทธิ	วันเดือนปีที่ผลิต		

      

      

      

      

     

หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการบริโภค	 

ชือ่สถานทีต่ัง้ของผูผ้ลติ	 หรอืผูแ้บ่งบรรจุ	

ในกรณีที่ผลิตในประเทศ	และชื่อที่ตั้ง

ของผู้น�าเข้า	 และประเทศผู้ผลิตในกรณี

น�าเข้าจากต่างประเทศ

	 รู ้ ถึ ง อั นตรายของพิษจาก												

ปลาปักเป้ากันแล้ว	 ก็ขอให้หลีกเลี่ยงกัน

นะคะ	อ้อ….	 แล้วอย่าลืมน�าวิธีเลือกซื้อ 

เนื้อปลาแล่	และผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา

ไปปฏิบัติกันด้วย	เพื่อความปลอดภัยใน

การบริโภคเนื้อปลาค่ะ 

	 หากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์

สุขภาพ	อย่าเก็บไว้ในใจ	ส่งจดหมาย				

มาถามเราที่ 	 กลุ ่มประชาสัมพันธ ์ 

กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค	 ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา		เลขที	่88/24	

ถนนติวานนท์	อ.เมอืง	จ.นนทบรุ	ี11000      

เรารอค�าถามของทุกท่านอยู่	แล้วพบ

กันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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 “ระบบคุณภ�พ” เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ “ร้�นข�ยของชำ�สมัยใหม่” 
นำ�ม�ใช้กบัก�รจดัรปูแบบร้�น และง�นบรกิ�ร  ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อคว�มนยิม 
ของผู้ม�รับบริก�ร ทำ�ให้มีลูกค้�ม�กขึ้น ธุรกิจเติบโต ขย�ยส�ข�ออกไป
เร่ือยๆ จนแทนที่ร้�นข�ยของชำ�แบบเดิม ๆ

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		ส�านักยา	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 “ร้านขายของช�า”	 นับว่าเป็น

ตัวอย่างที่ดีอันหน่ึงท่ีจะสามารถแสดง

ให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการน�า	 “ระบบ

คุณภาพ”	 มาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ	

จากรูปแบบร้านขายของช�าแบบเดิม	ๆ		

ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปในอดีต			สู่การ	

เป็นร้านขายของช�าที่ติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศภายในร้าน	และมรีปูแบบการบรกิาร	

ที่เป็นที่ยอมรับ	 กระจายตัวอยู ่ท่ัวทุก

ตรอกซอกซอยในปัจจุบัน

	 การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่ท�าให้

ร้านขายของช�าแบบใหม่ประสบความ

ส�าเร็จคือ	 การน�า“ระบบคุณภาพ”						

มาปรับใช้	อาทิ

 a	การจัดการสถานท่ี ท่ี ดู

สะอาดเรียบร้อย	เป็นสัดส่วน	

	 a	มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

ของร้าน	 และตู ้เย็น	 เพื่อให้แน่ใจว่า	

สินค ้ าจะถูก เก็บภายใต ้อุณหภูมิที่	

เหมาะสมในการเก็บรักษา

 a	อุปกรณ์	 เครื่องใช้ต่าง	 ๆ

ภายในร้าน	 มีระบบการบ�ารุงรักษา	

ซ่อมแซม	 เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 และมีไว้ตลอดเวลาที่

เปิดท�าการ

 a	พนักงานมีการแสดงตน	

ที่ชัดเจนด้วยการสวมเครื่องแบบของ

บริษัท

 a	พ นั ก ง า น มี รู ป แ บ บ									

งานบริการที่เป็นมาตรฐาน	 บริการด้วย		

รอยยิ้ม

“ร้านขายของชำา”                                 
ตัวอย่างการแข่งขัน
ด้วยระบบคุณภาพ
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 a	พนักงานมีความรู ้ เกี่ยว

กับสินค้า	 และรายการส่งเสริมการขาย

ต่าง	ๆ	ของบริษัท

 a	สินค้ามีการจัดเรียงที่เป็น

สัดส่วน	เป็นหมวดหมู่

 a	สินค้าภายในร้านมีระบบ

การควบคุมวันหมดอายุ

 a	มีระบบการจัดการคลัง

สินค้าที่มีประสิทธิภาพ

 a	มีรูปแบบร้าน	สินค้า	และ	

งานบริการของทุกสาขาที่เหมือนกัน		

ฯลฯ

ซึ่ งทั้ งหมดนี้ 	 คื อ 	 “ระบบ

คุณภาพ”	 ที่ท�าให้ผู ้บริโภคเลือกที่จะ

เข้าร้านขายของช�าแบบใหม่	 มากกว่า

ร้านขายของช�าแบบเดิม		เป็นเหตุให้

ร ้ านขายของช�าแบบใหม ่มีธุ รกิจ ท่ี

เติบโตขึ้น	 และการขยายสาขาออกไป

มากมายในปัจจุบัน

เหล่านี้จึงเป ็นสิ่งที่ร ้านขาย

ของช�าแบบเดิมจะต้องมีการปรับตัว	

ด้วยการน�าระบบคุณภาพมาใช้ด้วยการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้าน	ระบบการ

จัดการสินค้า	 และงานบริการ	 เพื่อ	

ความอยู่รอดทางธุรกิจ

กว่า	 200	 สาขานั้นเป็นร้านยาคุณภาพ

แล้ว	 และร้านยาเครือข่ายอื่นๆ	 อีก							

2	 แห่ง	 ได้วางเป้าหมายที่เป็นร้านยา

คุณภาพทั้งหมดภายในสิ้นปี	2555	นี้

หากหนัมามองที	่“ร้านขายยา”	

คงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ต้องมีการปรับตัว

แ ล้ว ใ น วั น นี้ 	 ก่อ นที่ จ ะ เ ป็น เช ่น															

“ร ้ านขายของช� าแบบเ ดิม”	 ท่ี ถูก			

ร ้านขายของช�าแบบใหม่เอาชนะไป

ด้วยระบบคุณภาพ		และในไม่ช ้าที่	

ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น	“ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน”	ที่จะมีชาติต่าง	ๆ		

ในอาเซียนเข้ามาลงทุนมากขึ้นด้วย			

ข้อกีดกันทางภาษี	 และอุปสรรคต่าง	 ๆ

ถกูขจดัออกไป		ตลาดในประเทศไทยเอง	

ก็ขยายออกไปสู ่ตลาดอาเซียน	 ผู ้ที่มี

การเตรียมตัวต ่อการเปลี่ยนแปลง

เท่านัน้ท่ีจะได้รบัโอกาส	 มากกว่าจะเผชญิ	

วิกฤตที่ท�าให้ร้านต้องปิดตัวลง

	ข ้ อ พิ สู จ น ์ ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร						

เตรียมการเพื่อน�า	 “ระบบคุณภาพ”	

เป็นเครื่องมือในการแข่งขันคือ	ร้านยา

เครือข่าย(Chain	 Store)	 แห่งหนึ่ง							

ได้ประกาศตัวว่าร้านยาของตนทั้งหมด

“ระบบคุณภาพ” 
เพื่อผู้บริโภค  

และการมีธุรกิจที่ยั่งยืน
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	 ด้วยความห่วงใย	อย.	รีพอร์ต		

จึงขอน�าวิธีดูแลสุขภาพมาฝาก	 เพื่อ							

ห่างไกลโรคกรดไหลย้อน	…		 	

 m	ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอด	

อาหารมัน	 ฟาสต์ฟูด	 เนย	 นม	 และ

เครื่องดื่มบางประเภท	เช่น	ช็อกโกแลต	

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	เพราะอาหาร

เหล่านีจ้ะท�าให้กล้ามเนือ้หรูดูผ่อนคลาย	

ไม่กระชับ	 	 	 	 	

 m	ควรหลีกเ ล่ียงอาหารที่

เพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร	 เช่น	 ชา	

กาแฟ	 น�้าอัดลม	 หัวหอม	 กระเทียม	

อาหารที่มีรสจัดหรือรสเผ็ดร้อน	 และ	

ผลไม้รสเปรี้ยว	 เช่น	 ส้ม	 มะเขือเทศ	

เป็นต้น		 	 	 	 	

 m	หลงักนิอาหารทนัท	ี	ไม่ควร	

นอนราบ		ออกก�าลังกาย		ยกของหนัก	

เอี้ยวตัว	หรือก้มตัว		 	 	

 m	ควรห ลีก เ ล่ี ย งการกิ น

	 จจุบัน	“โรคกรดไหลย้อน”	ก�าลัง		

	 จะกลายเป็นโรคฮิตในคนไทย		

อีกโรคหน่ึง	 สาเหตุของโรคนี้เกิดจาก

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยท่ี					

หันมาใช้ชีวิตแบบตะวันตก	 คือ	 ไม่ค่อย

กินอาหารม้ือเช้า	 ส่วนใหญ่จะดื่มแต่

กาแฟ	 แต่กลับมาจัดหนักกับอาหาร				

มื้อเย็น	 หรือไม่ก็กินอาหารมื้อดึก	 ใกล้

จะนอน	ท�าให้มีอาหารตกค้างอยู ่ใน

กระเพาะอาหาร	 ร่างกายจงึต้องหลัง่กรด	

ออกมาย่อยอาหารที่ยังตกค้างอยู่	 จึง

ท�าให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาที่

ล�าคอ	 และเกิดอาการแสบระคายเคือง

ขึ้นมาบนคอ	ทั้ งยังเป ็นสาเหตุให ้มี				

กลิ่นปากอีกด้วย	และหากปล่อยให้

หลอดอาหารส่วนปลายระคายเคืองไป

นาน	ๆ	อาจท�าให้หลอดอาหารเป็น

มะเร็งได้ 

 

ทำาอย่างไร? ห่างไกล 
“กรดไหลย้อน”

ปั

 ส�เหตุของ “โรคกรดไหลย้อน” เกิดจ�กพฤติกรรม                
ก�รบริโภคของคนไทยในปัจจุบน ที่หันม�ใช้ชีวิตแบบตะวันตก คือ    
ไม่ค่อยกินอ�ห�รมื้อเช้� ส่วนใหญ่จะดื่มแต่ก�แฟแต่ม�จัดหนัก
กับอ�ห�รมื้อเย็นหรือไม่ก็กินอ�ห�รมื้อดึก

แหล่งที่มา	:	 http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=11760

	 	 http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/10075

	 	 http://www.new.goosiam.com/variety/admin/my_documents/my_pictures/Z1F_กรดไหลย้อน

อาหารมือ้ดกึ	หรอือาหารใด	ๆ	อย่างน้อย	

3	ชั่วโมงก่อนนอน	 	 	

 m	ไม่ควรกนิอาหารอิม่เกินไป	

และอย่ากนิอย่างเร่งรบี	 ควรเค้ียวอาหาร	

อย่างละเอียด	และอย่าดื่มน�้ามากพร้อม

อาหาร	

	 ส�าหรับอาหารที่เป็นมิตรกับคน

ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน	 ได้แก่	 อาหารที่

ย่อยง่าย	มีไขมันต�่า	เช่น	ปลานึ่ง	ข้าวต้ม	

ขนมปังโฮลวที	 รวมทัง้อาหารทีไ่ม่กระตุน้	

ให้เกิดการหลั่งกรด	เช่น	มันฝรั่ง	มันเทศ	

กล้วยน�้าว้า	 ส่วนเครื่องดื่มแนะน�าให้ดื่ม

น�้าเปล่าจะดีที่สุด	 ที่ส�าคัญ	 อย่าเครียด

นะคะ	 เพราะความเครียดเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่ท�าให้มีกรดมากค่ะ	

	 ห า ก ป รั บ เ ป ลี่ ย น วิ ถี ชี วิ ต				

อาหารการกิน	 และรู ้จักจัดการกับ

ความเครยีด	 เพยีงเท่านีก้ส็ามารถห่างไกล	

โรคกรดไหลย้อนได้ค่ะ
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งานมหกรรม 

อย.น้อย’ 55

	 านมหกรรม	อย.น้อย’	55	ในวนัที	่		

	 14	 –	 16	 สิ งหาคม	 2555																			

ณ	 โรงแรม	 ทีเค	 พาเลซ	 กรุงเทพฯ						

ผ ่านพ้นไปแล้ว	อย.	ขอขอบคุณคร	ู	

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

m อ่านต่อหน้า 14

นักเรียนแกนน�า	 อย.น ้อย	 รวมถึง		

เจ ้าหน้าที่จากส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ท่ีมี	

ส ่วนร ่วมและช ่วยกันให ้งานครั้ งนี	้					

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี		ทาง	อย.	ขอน้อมรับ	

ค�าติชมและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมง

วันที่	15	สิงหาคม	2555	ศึกษาดูงาน	
ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่	15	สิงหาคม	2555

อย.น้อย	ปาร์ตี้	รวมมิตร	หรรษา	ลัลลา
วันที่	15	สิงหาคม	2555		
อย.น้อย	ปาร์ตี้	รวมมิตร	หรรษา	ลัลลา

ภญ.ศรีนวล	กรกชกร																												
รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรม	อย.น้อย’55	วันที่	14	สิงหาคม	2555																			

วันที่	14	สิงหาคม	2555																										
3. แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมความรู้	                  

วันที	่14	สิงหาคม	2555																										
2.	แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมความรู้	                  

วันที่	14	สิงหาคม	2555																										
1.	แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมความรู้	                  



ตาบอดได้เช่นกัน	ดังนั้น	เพื่อการใช้

คอนแทคเลนส์อย่างปลอดภัย	อย.							

จึงขอมอบคาถา	 3	 ข ้อ	 คือ	 1.ใช ้

คอนแทคเลนส์ที่ได้รับอนุญาตจาก	อย.	

2.	ใช้อย่างถูกวธิ	ี 	3.รักษาความสะอาด				

อยู่เสมอ	

ก า ร ใ ช ้ ค อ น แ ท ค เ ล น ส 	์													

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งการใช ้ที่ผิดวิธ	ี										

มี ค ว าม เ ส่ี ย งต่อก า รอั ก เ สบห รือ												

การตดิเชือ้ของดวงตา	 อาจรนุแรงถงึขัน้	

เสียสายตาอย่างถาวรได้	 ท้ังน้ี	 อย.							

ได้จดัท�าโปสเตอร์เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั		

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

การใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้อง		

แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 และ

ร้านขายแว่นตาทั่วประเทศ	 เพื่อให	้						

ผู ้บริโภคที่คิดจะใช ้คอนแทคเลนส์							

ได ้ศึกษาท�าความเข ้าใจ	 จะได ้ ใช ้

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้อย่างถูกต้อง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 ประจำ�เดือนกันย�ยน 2555หน้าต่อ

14

m ต่อจากหน้า 1

คอนแทคเลนส์อย่างไม่ถูกวิธีอาจท�าให้

เกิดอาการข้างเคียงต่าง	 ๆ	 ได้	 อาทิ			

เ กิ ดตุ ่มอั ก เสบบนหนั งตาด ้ าน ใน											

การอักเสบลักษณะเป็นจุดเล็ก	 ๆ	 ที่			

เยือ่บขุองกระจกตา	 ก่อให้เกดิความเสีย่ง	

ต่อการอักเสบหรือติดเชื้อของดวงตา	

บางรายอาจมีอาการลุกลามจนต้อง

ท�าการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนกระจกตาใหม่

และอาจน�าไปสู่การสูญเสียการมองเห็น

อย่างถาวรได้		

ก่อนตัดสนิใจใช้คอนแทคเลนส์... 

ควรปรึกษาจักษุแพทย์	 หรือผู้เชี่ยวชาญ

เพือ่การใช้งานอย่างถกูต้องและเหมาะสม	

รวมถึงศึกษาวิธีการใช้	 วิธีการเก็บรักษา	

ระยะเวลาการใช้งาน	ค�าเตอืน	ข้อห้ามใช้	

และข้อควรระวัง	 ที่ส�าคัญ	 เลือกซื้อ

คอนแทคเลนส์ทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก	อย.	แล้ว		

      

      

โดยสังเกตได ้จากเครื่องหมาย	 อย.							

บนฉลากกล่อง	 และควรสังเกตเดือน	 ปี	

ที่หมดอายุ	 ไม่ควรซื้อคอนแทคเลนส์

จากร้านค้า	 แผงลอยตามตลาด	 หรือ

ศูนย์การค้า	 เพราะอาจได้รับอันตราย

จากการใช ้คอนแทคเลนส ์ ท่ี ไม ่ ได ้

มาตรฐาน	 ก่อนการใช้ควรอ่านฉลาก

และเอกสารก�ากับเครื่องมือแพทย	์						

ให้เข้าใจเสียก่อน	 เพราะหากใช้ไม่ถูกวิธี	

อาจท�าให้เกิดการแพ้	ติดเชื้อ	กระจกตา

เป็นแผล	จนถึงขั้นตาบอดได้	

ปัญหาที่พบบ่อยส�าหรับผู้ใช้

คอนแทคเลนส์	คอื	การรกัษาความสะอาด	

อย่างไม่ถูกต้อง	ทั้งการล้าง	แช่	และเก็บ

รักษา	ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อแบคทีเรีย	 อันตรายถึงขั้นท�าให้

อ่านต่อ

กจิกรรมทกุท่าน		พร้อมจะน�าไปปรบัปรงุ	

การท�ากิจกรรมในครั้งต่อไป

	 ติ ดต ามข่า วส า ร 	 แวดว ง	

อย.น้อย	 ได้ที่	 www.oryornoi.com                

www.facebook.com/oryornoi   

แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
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น.xx/xx

	คาถา	3	ข้อ	
	 1.	ใช้คอนแทคเลนส์		
						ที่ได้รับอนุญาตจาก	อย.	
	 2.	ใช้อย่างถูกวิธี		
	 3.	รกัษาความสะอาด
						อยู่เสมอ

วันที่	16	สิงหาคม	2555	Update	ความรู้	
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ก่อนกลับ

วันที่	16	สิงหาคม	2555	ถ่ายภาพหมู่					
เป็นที่ระลึก	ก่อนกลับ
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ประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์
นพ.พงศ์พันธ์	 วงศ์มณี	 รองเลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์เกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมก�ากับดูแล	 ยา	 อาหาร	 เครื่องส�าอาง	 และเคร่ืองมือแพทย์	 ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ประเทศไทย	กับ	องค์การอาหารและยา	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	

(One	Stop	Service)	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2555

	 มลูนธิ	ิอย.	ร่วมกบั	สวสัดกิาร	อย.	โดย	นพ.พพิฒัน์	ยิง่เสร	ีเลขาธกิารฯ	อย.	พร้อมด้วย	นพ.นรงัสนัต์	พรีกจิ	รองเลขาธกิารฯ	อย.	

ภญ.ยุพิน	 ลาวัณย์ประเสริฐ	 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ	 นางเพียงฤทัย	 เสารัมณี	 เลขานุการกรม	 และ	 ภก.มรกต	 จรูญวรรธนะ																											

ผอ.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่	อย.	ประจ�าปี	2555	รวมทั้งสิ้น		99		ทุน	ๆ	ละ			

5,000	บาท	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	4	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2555

มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2555
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	 ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	รองเลขาธิการฯ	อย.	พร้อมด้วย	พ.ต.อ.พฤทธิพงษ์	ประยูรศิริ	ผกก.4	บก.ปคบ.	ร่วมกันแถลงข่าว	

หลังเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมกับ	ต�ารวจ	บก.ปคบ.	บุกทลายบริษัท	ซีสเซิล	อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ย่านอโศก	ลักลอบ

ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย	อ้างสรรพคุณสินค้าบ�ารุงสุขภาพ	ยึดของกลางมูลค่ากว่า	1.2	ล้านบาท	ณ	ห้องประชุม										

กอง	คบ.	ชั้น	6	อาคาร	4	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2555

 นายวทิยา	บรุณศริ	ิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสาธารณสุข	รวมพลังสร้างสุขภาพ 

เทิดพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ณ	 ลานเสาธง	 หน้าอาคารส�านักงาน																							

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2555

มหกรรมสาธารณสุข รวมพลังสร้างสุขภาพ

บุกทลายบริษัทขายตรงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย


