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03 Hot Issue
เปิดตัวเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข

	 อต้อนรับเข้าสู่ปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	พร้อมกับเรื่องน่ายินดีของชาว	อย.	
	 ที่ได้ต้อนรับเลขาธิการฯ	 อย.	 คนใหม่สู่บ้านเดิม	 ที่กล่าวเช่นนี้เพราะท่าน					
เคยเป็นรองเลขาธิการฯ	อย.	เมื่อปี	2542-2545	และย้ายไปด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ผู้ตรวจราชการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ตามล�าดับ	และกลับมาเป็นเลขาธิการฯ	อย.	จึง
ขอน�าประวตัขิองท่านมาแนะน�าให้สมาชกิชาว	อย.	และผูอ่้าน	อย.	Report			ทกุท่าน	
ได้รู้จัก….

ก่อนอื่นทางกองบรรณาธิการต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ได้น�าภาพจาก
เว็บไซต์มาลงภาพหน้าปกประกอบเรื่อง	“บิ๊กอาย”	แฟชั่นบนดวงตา	สวย	(เส่ียง)				
ที่ต้องระวัง	ใน	อย.	Report	ปีที่	3	ฉบับที่	36	ประจ�าเดือนกันยายน	2555	ซึ่ง	อย.
ไม่ได้มีเจตนาก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของบุคคลในภาพ	 เพียงมุ่งหวังที่จะเผยแพร่
ความรู้เพื่อเตือนประชาชน	จึงขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้

อย. Report ฉบบันี	้พบกบัเรือ่งน่าสนใจในเล่ม เริม่จาก	มดีมีาโชว์	เผยโฉม	
สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รางวัล	อย.	ควอลิตี้	อวอร์ด	ปี	2555	เริ่ม
กนัด้วยสถานประกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพด้านอาหาร		ตอนที	่2	ซึง่ได้ทยอยแนะน�า	
ต่อไปตามสัญญา	มี	3	บริษัท	ด้วยกัน	คือ	บริษัท	ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า	จ�ากัด	และ	บริษัท	พิบูลย์ชัยน�้าพริกเผาไทย
แม่ประนอม	จ�ากัด		
 สนุกหรรษากับ อย. Game Zone	 ซึ่งยังคงมีของรางวัลมากมายแบบ		
จัดเต็มเช่นเคย	กินเป็นใช้เป็น 	รู้ทัน..ภัย	“สเตียรอยด์”	โดยเฉพาะยาลูกกลอนที	่	
ลักลอบใส่สเตียรอยด์แล้วโฆษณาว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค	 ต้องระวังเพราะ
เป็นอันตรายต่อร่างกาย

เก็บข่าวเล่าเร่ือง....	 ส�าหรับชายไทยท่ีมีปัญหานกเขาไม่ขันได้เฮแน่นอน	
เพราะ	อย.	เปิดเผยว่า	“ซิเดกร้า”	ซึ่งเป็นยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ในเพศชาย	ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนต�ารับยาแล้ว	โดย	อภ.	เป็นผู้ผลิตยาดังกล่าว			
เพื่อให้ชายไทยได้เข้าถึงยาราคาถูก	 ป้องกันปัญหายาปลอม	 และอีกเรื่องที่	 อย.						
ให้ความส�าคัญคือ	การเปิดประตูสู่อาเซียน	2558	กับ	อย.	โดย	อย.	มีการเตรียม
ความพร้อมรองรับอย่างเตม็ทีใ่นหลายมติแิละเน้นในเรือ่งการเชือ่มโยงข้อมลูข่าวสาร	
  ถามมาตอบไป	 บริโภคอย่างไรให้ปลอดภัย	 หากเกิดวิกฤตภัยน�้าท่วม		
รอบรู้เรื่องยา	 ร้านยาพร้อมสู้	 AEC	 ด้วยมาตรฐานร้านยา	 ซึ่งระบบคุณภาพจะเป็น
เรื่องส�าคัญในการแข่งขันอย่างแน่นอน	 เกร็ดเล็กน่ารู้ “นอนกรน”	 ส่งผลร้าย										
ต่อสุขภาพ	มีวิธีแก้ไขอย่างไร	อยากรู้ต้องอ่าน	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับเน้ือหา
ดีๆ	สวัสดีค่ะ
        
            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

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร	มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์		โภคัย											นางศิริกุล	อ�าพนธ์

นางสาวจิตรา		เอื้อจิตรบ�ารุง				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�

เริ่มปีงบประมาณใหม่กับเลขาธิการฯ อย. คนใหม ่        

“ร�งวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2555”            
สถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�ร ตอนท่ี 2         
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2. ประวัติการศึกษา
 ปีพ.ศ. วุฒิ สถานศึกษา ประเทศ
พ.ศ.	2524		 แพทยศาสตร์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		 ประเทศไทย				
พ.ศ.	2533	 MASTER	OF	TROPICAL	HEALTH	 University		of		Queensland		 ประเทศออสเตรเลีย
	 	 Brisbane,	Queensland	
พ.ศ.	2534	 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน	 แพทยสภา	 ประเทศไทย
พ.ศ.	2539	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหาร	 กระทรวงสาธารณสุข	 ประเทศไทย
	 การแพทย์และสาธารณสุข		ระดับสูง
พ.ศ.	2540	 Graduate	Studies	in	Development	 The	Australian	National		 ประเทศออสเตรเลีย		
	 Administration	(Human		Resource			 University	Canberra,	Australia	 	
	 Management)
พ.ศ.	2543	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ประเทศไทย
	 (นบส.กพ.)
พ.ศ.	2544	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน	 คณะนิติศาสตร์			 ประเทศไทย
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.	2547					 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 แพทยสภา	 ประเทศไทย
พ.ศ.	2551					 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 ประเทศไทย
	 รุ่น	2550
พ.ศ.	2553	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	“การสร้าง	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ประเทศไทย
	 ความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการ”		 ร่วมกับส�านักนายกรัฐมนตรี	
3. ประวัติการท�างาน 
          ปี พ.ศ.                  ต�าแหน่ง สถานที่
พ.ศ.	2524	–	2525	 แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลปาย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ.	2525	–	2527	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ.	2527	–	2531	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม	 จังหวัดล�าปาง
พ.ศ.	2531	–	2534	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก	 จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.	2534	–	2534	 ผู้ช�านาญการพิเศษด้านสาธารณสุข	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

m อ่านต่อหน้า 14

เปิดตัวเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข

เริ่มต้นปีงบประม�ณ พ.ศ.2556 กับเลข�ธิก�รฯ อย. คนใหม่ อย. Report 
ฉบับนี้  จึงขอนำ�ประวัติของท่�นม�บอกกล่�วเพื่อจะได้รู้จักกันม�กขึ้น

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
   1.1  ชื่อ – สกุล	 นายแพทย์บุญชัย		สมบูรณ์สุข
   1.2  ต�าแหน่ง					 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
	 																														 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
																																							 กระทรวงสาธารณสุข	
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“รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555” 
สถานประกอบการด้านอาหาร ตอนที่ 2 
 มีดีม�โชว์ฉบับน้ีจะพ�ไปรู้จักกับสถ�นประกอบก�รคุณภ�พท่ีคว้�ร�งวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด 
ประจำ�ปี 2555 ด้�นอ�ห�ร 3 ร�ย ต�มที่สัญญ�ไว้ค่ะ เริ่มจ�ก...

 บ ริ ษัท  ไทยยู เ นี่ ย น โฟร เซ่น         

โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ	 TUF	 เริ่ม

ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง 

ในปี	พ.ศ.	2531	จากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง								

ท้ังในและต่างประเทศ	ท�าให้เป็นผูผ้ลติปลาทนู่า	

บรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 และยังเป็น	

หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของโลก

อีกด้วย	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ี	 TUF	 ผลิต	 มีท้ัง						

ปลาทนู่าสกุแช่แขง็และปลาทนู่าบรรจกุระป๋อง	

กุ ้งแช่แข็ง	 ปลาหมึกแช่แข็ง	 ปลาแซลมอน				

แช่แข็ง	ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล

บรรจุกระป๋อง	เป็นต้น	มีการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานโดยเน ้นการผลิตสินค ้ าที่ ได ้

มาตรฐานและมีคุณภาพสูง	 ด้วยเครื่องจักรที่

มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีในการผลิตท่ีด	ี

มีการประกันคุณภาพ	โดยตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าทุกขั้นตอนการผลิต	 นอกจากน้ี	 TUF	

ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคม	 ภายใต้กรอบนโยบาย					

การพัฒนาอย่างยั่ งยืน 	 ได ้แก่	Protect	

ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล ้ อม																

จดัโครงการ	1,000,000	ต้นกล้า	คนืความสมดลุ	

สู ่ป่าชายเลน	 Provide	 สร้างงานท่ีดี	 เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับพนักงานทุกคน	 และ	

Propel	ขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน	

จัดโครงการช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	

เป็นต้น	

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า   

จ�ากัด หรือ	 PFP ก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2527	

ด�าเนินกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล

แปรรูปแช่แข็ง	 มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด

มากมาย	อาท	ิลูกช้ินปลา	ปอูดั	ซาลาเปาปลา	

เต้าหู้ปลา	ก้ามปูเทียม	หอยจ๊อ	ชิกูว่า	เป็นต้น	

มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	 โดยใช้

เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย	 ภายใต้			

การควบคมุดแูลของบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์	

มีการค้นคว้าวิจัยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ	์	

จากสายการผลิตเป็นระยะ	 เพื่อตรวจสอบ

ทางกายภาพ	 ชีวภาพ	 และเคมี	 รวมไปถึง			

ข้ันตอนการบรรจหุบีห่อ	อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญั	

กับการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม			

โดยสนับสนุนกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน	

เช่น	 ช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 ผู ้ป่วย					

ปากแหว่งเพดานโหว่		มอบสิ่งของเพื่อใช้เป็น

เสบียงให้กับทหารใน	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	

เปิดโอกาสให้กบันกัเรยีน	 นกัศกึษาเข้าเยีย่มชม	

ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง	และจัดโครงการ

วทิยาลยัในโรงงาน	 เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชน	

ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา	 ได้มีการพัฒนา

ความรู ้ 	 เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน									

ในชุมชน	และสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท พิบูลย์ชัยน�้าพริกเผาไทย

แม่ประนอม จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2502			

มีผลิตภัณฑ์เริ่มต ้น	 คือ	 น�้าพริกเผาไทย								

จากการด�าเนินธุรกิจอย่างมุ ่งมั่นผนวกกับ

วิสัยทัศน์ที่ก ้าวไกล	 จึงได้พัฒนาศักยภาพ			

การผลิตอย่างต่อเนื่อง	จนในปัจจุบันผลิตและ

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้าพริกส�าเร็จรูป	น�้าจิ้ม

ส�าเร็จรูป	และเครื่องปรุงรสต่าง	ๆ	ภายใต้

เ ค รื่ อ ง หม ายก า รค ้า ต ร า แม่ป ร ะนอม					

และ	 ตราครัวสยาม	 มีการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการผลิต	 โดยใช้เทคโนโลยีและ

เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั	 มห้ีองตรวจสอบวเิคราะห์	

ทางกายภาพ	 เคมี	 และจุลชีววิทยา	พร้อมทั้ง

น�าระบบมาตรฐานสากล	GMP,	HACCP,	ISO	

9001	:	2008	และฮาลาล	เข้ามาควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ ์ทุกขั้ นตอนการผลิต	

นอกจากนี้ 	บ ริ ษั ท ไ ด ้ ด� า เ นิ นกิ จ ก ร รม

สร้างสรรค์สังคมควบคู่กับการประกอบธุรกิจ	

โ ดยจั ดกิ จ ก ร รม ให ้ ค ว ามรู ้ ผ ลิ ตภัณฑ ์																		

แก่ผู้บริโภค	นิสิต	 นักศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรม							

ที่สร้างประโยชน์	 ทั้งทางด้านศาสนา	 กีฬา	

การศึกษา	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ

สังคมอย่างสม�่าเสมอ	

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
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สนุกหรรษากับ อย.Game Zone
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 ำหรบัเกมชุดใหม่นี	้ชือ่ชดุ	“ดใูห้ด	ีตอบให้ได้”	เป็นเกมสนกุ	ๆ	

	 ที่ให้เพื่อน	ๆ 	ช่วยกันหาของตามภารกิจภายในเวลาที่ก�าหนด	

หลังจากนั้นเข้าไปตอบค�าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้อง

จ�านวน	5	ข้อ	แล้วกลบัมารบัภารกจิหาของใหม่อกีครัง้	โดยความยาก	

ของเกมจะเพ่ิมขึ้นตามล�าดับนะคะ	 ส�าหรับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด	

10	อันดับแรก	เตรียมรับของรางวัล	limited	Edition	จากเว็บไซต์	

ORYOR.COM	ไปได้เลยค่ะ	

ง่าย	ๆ	แค่นี้	เข้ามาร่วมสนุกลุ้นรางวัลพร้อมรับสาระความรู้

เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ ์สุขภาพ	 ทั้ งสนุก	 ทั้ ง ได ้ความรู ้ 	 ทั้ งร่วม												

ลุ ้นรับของรางวัล	 จัดหนักจัดเต็มแบบนี้มีที	่														

WWW . O R Y O R . C OM 	เ ท่า นั้ น น ะ ค ะ															

คลิกเลยค่ะ...อย. Game Zone…	

ส�าหรับใครที่ยังไม่จุใจ	 อยากร่วมสนุก

ลุ้นของรางวัลกันอีก	 ไม่ยากเลยค่ะ	 เพียงเข้าไป	

คลิก	 LIKE	 ในหน้าเฟซบุค	 www.facebook.

com/oryorfan	เรามีสาระดี	ๆ	พร้อมเกมให้

เล่นมากมาย	 หรือสามารถเข้ามาให้ก�าลังใจหรือ

ติชมกันได้ค่ะ	

 มาแล้วจ้า !!! มมีาให้สนกุกนัอกีแล้วนะคะ… กับ อย. Game Zone 
ส�าหรับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ก�าลังรอคอยเกมชุดใหม่ล่าสุด ไม่ต้องรอลุ้น   
กนัแล้ว มาคราวนีที้มงานจดัเตม็พร้อมมขีองรางวลัแจกให้ด้วยนะคะ ขอย�า้ว่า 
ห้ามพลาด…

ส
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     โดย รมิดา ธนธนวัฒน์   
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 คนจ�านวนไม ่น ้อยที่หลงเชื่อ  

	 และซื้อยาสมุนไพร	ยาลูกกลอน	

หรือยาแผนโบราณตามแผงลอย	 หรือ

ตลาดนัดมารับประทาน	 เพราะเข้าใจ

ว่าเป็นยาที่ท�ามาจากสมุนไพร	ไม่น่าจะ

เป็นอันตราย	อีกทั้งหวังผลในการรักษา

โรคดังค�าโฆษณา	 ซึ่งจากการติดตาม	

ตรวจสอบ	 และเฝ ้าระวัง เกี่ยวกับ	

ผลิ ตภัณฑ ์ยาแผนโบราณ	 พบว่า             

ในปัจจบุนัยงัมกีารลกัลอบใส่	“สเตยีรอยด์” 

ลงในยาแผนโบราณ	 ยาสมุนไพร	 หรือ

ยาลูกกลอน	เพื่อต้องการให้ผู ้ที่ใช้ยา	

ดังกล่าวรู ้สึกว่าอาการป่วยดีขึ้นและ

หายเรว็ทนัใจ	อ่านมาถึงตรงนี…้	หลายคน 

เกดิความสงสยัว่า	“สเตยีรอยด์”	คอือะไร	

ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วจะมีอันตราย

หรือไม่	อย่างไร	

“สเตียรอยด์” คือ ....
 

 

 “สเตยีรอยด์”	เป็นสารทีร่่างกาย 

สร้างข้ึนได้เองจากต่อมหมวกไต	และ

ออกฤทธิ์ต่อร่างกายได้ในหลายระบบ	

โดยมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุม

การใช้/สะสมพลังงานของร่างกาย	และ

ปรับสภาพร่างกายเมื่อเผชิญกับภาวะ

เ ค รี ย ด 	 ด ้ ว ย คุ ณสมบั ติ ดั ง ก ล่า ว								

ทางการแพทย ์จึงมีการสังเคราะห	์							

สารสเตียรอยด์ขึ้นมา	 เพื่อน�ามาใช ้

ประโยชน ์ ในทางการแพทย ์ 	อาทิ				

ยาส�าหรับต่อต้านการอักเสบ	 (Anti-

 “ยาลูกกลอนสมุนไพร ตราหมอเทวดา 
ท�ามาจากสมุนไพร 100% สามารถรักษาได้
สารพดัโรค ทัง้โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
โรคมะเร็ง รูมาตอยด์ หอบหืด อัมพฤกษ์ 
อัมพาต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย กินแล้ว
หายทันใจ” ค�าโฆษณาเหล่านี้คุ้นหู  ใช่ไหม?..

inflammatory)	 ยาลดภูมิคุ ้มกันใน					

ผู ้ป ่วยที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะ	 และ			

โรคภูมิแพ้ตัวเอง	เป็นต้น	โดยส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาก�าหนดให	้

“ยาสเตียรอยด์”	 เป็นยาควบคุมพิเศษ		

เนื่องจากเป็นยาที่มีความเป็นพิษสูง	

และมีผลต่อระบบต่าง	 ๆ	 ในร่างกาย			

ดังนัน้	 การใช้ยาสเตียรอยด์จงึต้องอยูใ่น 

ความดูแลของแพทย์	 หรือให้แพทย์	

เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น

อนัตรายจาก “สเตยีรอยด์”....
	 เ นื่ อ ง จ า ก ส เ ตี ย ร อ ย ด ์ มี

คุณสมบั ติ ในการลดภาวะของการ

อักเสบได้อย่างรวดเร็ว	 จึงท�าให้มีการ

ลักลอบใส่ในยาสมนุไพร	ยาแผนโบราณ	

ยาลูกกลอน	ท�าให้ผู้ได้รับยานี้มีอาการ

ข้างเคียงต่าง	ๆ	ตามมา	ได้แก่	มีอาการ

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร   

รู้ทัน...ภัย  “สเตียรอยด์”

มี
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 เอกสารอ้างอิง :

   - เอกสารความรู้	เรื่อง	รู้จักรู้ทัน…	สเตียรอยด์	ผลิตโดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 	 	 -	 เอกสารความรู้	เรื่อง	รอบรู้สู้ภัย…	สเตียรอยด์		ผลิตโดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 	 	 -	 เอกสารความรู้	เรื่อง	มารู้จักกับ…	สเตียรอยด์		ผลิตโดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
   

ในบางรายรนุแรงถงึขัน้กระเพาะอาหาร 

ทะลุหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร		

นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดภาวะของการ

ติดเชื้อได ้ง ่ าย	ภาวะระดับน�้ าตาล

ในเลือดสูง	กระดูกพรุน	กล้ามเนื้อ			

อ่อนแรง	 หัวใจเต้นผิดจังหวะ	 หรือ			

หยุดเต้น		ท�าให้กลไกการท�างานต่าง	ๆ					

ของร ่ า งกาย เสี ย ไปและอาจ เป ็น

อันตรายต ่อชีวิตได ้ 	และหากใช ้ยา

สเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 จะ

ท�าให้มีอาการไม่พึงประสงค์	เช่น	ขนดก	

ระบบประจ�าเดือนผิดปกติ	 มีรูปร่าง

อ ้วนจากการสะสมของไขมันผิดที่	

ใบหน ้ ากลมบวมแบบพระจันทร ์	

(Moon	Face)	มีไขมันสะสมหลังคอ

เหนือกระดูกไหปลาร้า	(Buffalo	Hump)	

ความดันโลหิต สูง 	 ระดับโซเ ดียม	

ในเลอืดสงูขึน้	เป็นต้น	อกีทัง้สเตยีรอยด์

จะมีผลในการกดภูมิต ้านทานของ

ร่างกาย	บดบังการแสดงอาการของ

โรค	 ท�าให้เกิดการติดเชื้อง่าย	 และ					

ส่งผลให้ร่างกายลดปริมาณการผลิต			

สารสเตียรอยด์ลง	หรือไม่ผลิตเลย	ซึ่ง

หากหยดุยาสเตยีรอยด์ทนัท	ีจะท�าให้เกดิ

ภาวะชอ็ก	และถงึขัน้เสียชีวิตได้	ดังนั้น	

หากต้องการหยุดยาสเตียรอยด์	ควร

ปรึกษาแพทย์เสียก่อน	 เพื่อป้องกัน		

การเกิดภาวะช็อก	และแก้ไขอาการ	

ข้างเคียงที่เกิดขึ้น 

วธิหีลกีเลีย่ง “สเตยีรอยด์”.... 
 c อย่า!	ซือ้ยาชดุ	ยาลกูกลอน 

หรือยาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียน

ต�ารับยา	หรือซื้อยาจากรถเร่	ตลาดนัด	

หรือแผงลอย

 

	 c	อย่า!	 ซ้ือยาตามค�าโฆษณา 

ชวนเชื่อ	 โดยเฉพาะค�าโฆษณาที่โอ้อวด

สรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบ

จักรวาล	หายขาดทันใจ

 c	อย่า!	หยุดใช้ยากะทันหัน	

เพราะอาจเกิดอันตราย	 หากมีอาการที่

สงสัยว่าอาจเกิดจากการรับประทาน

ยาที่ผสมสเตียรอยด์	 ขอให้น�ายานั้น	 ๆ	

ไปปรึกษาแพทย์ก่อน

 c	ควรซ้ือยาจากร้านขายยา 
ที่มีใบอนุญาตจาก	อย.	หรือจากร้านยา

คุณภาพเท่านั้น

 c	หากสงสัยว่ายานั้นผสม	

สเตียรอยด์หรือไม่	 สามารถส่งตัวอย่าง

ยาเพือ่ตรวจสอบได้ที	่รถหน่วยตรวจสอบ 

เคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	ของส�านักงาน

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า		

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และ	

ก รมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวง

สาธารณสุข



ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ประจำ�เดือนตุล�คม 2555เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ข	 อเริ่มด้วยข่าว	ครม.	มีมติแต่งตั้ง	
	 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	อธิบดี			
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	เป็นเลขาธกิาร	
คณะกรรมการอาหารและยา	แทน	
นพ.พิพัฒน์	ยิ่งเสรี	ซึ่งเกษียณอายุราชการ	
เก็บข่าวก็ขอต้อนรับท่านเลขาธิการฯ	อย.	
คนใหม่	ซึ่งท่านจะเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	เป็นต้นไปค่ะ	
และเก็บข ่ าวก็พร ้อมที่ จะท� าหน ้ าที่
รายงานข ่าวภารกิจของท ่านในการ
ด�าเนนิงานคุม้ครองผู้บรโิภคอย่างต่อเน่ือง	
ติดตามอ่านในฉบับต่อ	 ๆ	 ไปได ้ค่ะ . .						
เก็บข่าวพาดหัวเรื่องยาซิเดกร้า	 เพื่อจะ	
แจ ้งให ้ชายไทยท่ีมีป ัญหาการเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศได้มีช่องทางในการ
รักษามากขึ้น	 โดยองค์การเภสัชกรรมได้
ขอขึ้นทะเบียนยาซิเดกร้า	ซึ่งเป็นยารักษา
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย	
และขณะนีผ่้านการรบัขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา	
กับ	อย.	แล้ว	ขนาด	50	มก.	เม็ดละ	25	
บาท	และขนาด	100	มก.	เม็ดละ	45	บาท	
ซึ่งถูกกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ	
โดยจ�าหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน	
แต่การสั่งซื้อยาต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะ	
เป็นมาตรการหน่ึงท่ี	อย.	มุง่แก้ปัญหายาปลอม	
ให้ชายไทยเข้าถึงยาที่ถูกกฎหมายค่ะ..
เมือ่วนัท่ี	26	ก.ย.	55	ทีผ่่านมา	อย.	แถลงข่าว	
ลงนาม	MOU	กับองค์การเภสัชกรรมและ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร	 ให้เป็นผู้ผลิต					

ซูโดอีเฟดรีนสูตรเดี่ยว	เพื่อช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนยาซู โดอี เฟดรีนและ
ป้องกันปัญหาการรั่วไหลค่ะ	มาที่ข่าว	อย.	
เตือนหญิงสาววัยรุ่นระวังการใช้	 “ทิ้นท์”	
ที่มีลักษณะน�้าใสสีแดง	 น�ามาทาด้านใน
ของริมฝีปาก	 หากเจอผลิตภัณฑ์ที่ใช้สี
ห้ามใช้หรือใช้สีที่ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่ผ่าน	
อย.	อาจได้รับอันตรายจากการกลืนหรือ
กินโลหะหนักที่ปนเปื ้อนอยู ่ในสี	 ท�าให้		
ริมฝีปากปวดแสบปวดร้อน	คัน	เห่อแดง	
บวม	ลอกเป็นขุยได้	ขอให้สาว	ๆ	วัยรุ่น		
ทั้งหลายสังเกตเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลาก
และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดก่อน
ตัดสินใจซื้อนะคะ	กลับมาที่ข่าวการตรวจ
จับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกันบ้าง	
คราวนี้ถึงคิวของบริษัทขายตรงชื่อ	บริษัท	
ซีสเซิล	อินเตอร์เนชั่นแนล	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 อยู่ที่อาคารอโศกทาวเวอร์	 ชั้น	 18	
สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	โดย	อย.	บุกจับร่วมกับ
ต�ารวจ	ปคบ.	พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
eternity	และ	SPECTRA	บรรจุขวดสีแดง	
ลักษณะเป็นเครื่องดื่ม	 ความผิดมีการ
แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	 ไม่มฉีลากภาษาไทย	
โฆษณาอวดสรรพคุณในทางบ�ารุงสุขภาพ	
คืนความอ่อนเยาว ์	 ลดน�้าหนัก	 ฯลฯ				
ของกลางมูลค่ากว่า	 1,200,000	 บาท				
ซึ่ง	อย.	ได้จัดแถลงข่าวพร้อมน�าของกลาง		
มาโชว ์ 	 โดยมี	 ภญ.ศรีนวล	 กรกชกร									
รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธาน	งานนี้

       

ได ้รับความสนใจจากสื่อทุกช ่องมา								
ท�าข่าว	ยังไงฝากเตือนมายังผู ้บริโภค		
ให้ตระหนักว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไม่ใช่ยา		จงึไม่สามารถรกัษาโรคได้	อย่าตก	
เป็นเหยื่อบริษัทขายตรงต่าง	ๆ	นะคะ

เปิดประตูสู่อาเซียน 2558 กับ 
อย. เก็บข่าวขออินเทรนด์ไม่รีรอที่จะ
บอกเล่าเร่ือง	AEC	อย.	ได้เตรียมพร้อม
ก้าวสู ่	 AEC	 ในหลายมิติ	 ติดตามไปที	่		
การพัฒนาระบบ	e-logistic	ส�านักด่าน
อาหารและยาได้ลงนามเชื่อมโยงข้อมูล
กบักรมศลุกากร	 โดยจะส่งข้อมูลการอนญุาต	
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นรายการในเอกสาร
ก�ากับสินค้า	 (License	per	 invoice)				
ให ้กรมศุลกากรในรูปแบบเอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่ได้เปิดใช้ระบบเชือ่มโยง	
การน�า เข ้ า เครื่ องส�าอางตั้ งแต่วัน ท่ี													
1	พฤษภาคม	2555	แล้ว	และจะด�าเนนิการ	
เชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการทั้งน�าเข้า
แ ล ะ ส ่ง อ อ ก ใ ห ้ แ ล ้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น																						
30	 กันยายน	 2557	 นี้ค่ะ..แล้วพบกับ
ความเคลื่อนไหว	 AEC	 กับ	 อย.	 กันต่อ			
ในฉบับหน้า..ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนยังม	ี
ฝนตกอยู่ต่อเนื่อง	 ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน
ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ

 เก็บข่�ว กลับม�เล่�ข่�วอีกแล้ว ฉบับน้ีเร่ิมต้นปีงบประม�ณใหม่ พ.ศ. 2556  
เก็บข่�วก็ยังทำ�หน้�ที่รวบรวมข่�วฮอตในแวดวง อย. ม�เล่�สู่กันฟังเช่นเคยค่ะ 
พร้อมกับเล่�ข่�วก�รเตรียมคว�มพร้อมของ อย. ในก�รก้�วเข้�สู่ประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน หรือ AEC กันด้วย เพื่อผู้อ่�นจะได้ทร�บคว�มเคลื่อนไหวของ 
อย. ในแง่มุมต่�ง ๆ ค่ะ 

อย. เผยยา “ซิเดกร้า” ซ่ึงเป็นยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย 
ได้ผ่านการข้ึนทะเบียนต�ารับยาแล้ว โดย อภ. เป็นผู้ผลิตยาดังกล่าว เพ่ือให้ชายไทย 
เข้าถึงยาในราคาถูก ป้องกันปัญหายาปลอม 



  ในช่วงน�้าท่วมครั้งใหญ่เม่ือ 
  ปีที่แล้ว ครอบครัวดิฉันเป็น
หนึ่งในผู้ประสบภัยน�้าท่วม ต้องอาศัยอยู่
ในบ้านที่น�้าท่วมขังนานนับเดือน กิน อยู่
แสนล�าบาก พอน�้าลด ก็เจอแต่เช้ือโรค
เชื้อราขึ้นเต็มบ้าน จึงอยากให้ อย. ช่วย
แนะน�าวิธีการกินอยู่อย่างปลอดภัย และ
วิธีดูแลสุขอนามัยในช่วงน�้าท่วมสักนิด 
เผื่อว่าในอนาคตอาจจะต้องเจอกับวิกฤต
น�้าท่วมอีกครั้ง                                    
  จากเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่	
	 	 ที่ผ่านมา	 ท�าให้หลายครอบครัว
ได้รับความเดือดร้อน	 ตั้งแต่ที่อยู ่อาศัย	
อาหารการกิน	 ไปจนถึงโรคระบาดที่มากับ
น�้า	 เช่น	 โรคน�้ากัดเท้า	 โรคอาหารเป็นพิษ	
เป็นต้น	ดังนั้น	การดูแลสุขอนามัยและการ
รู ้จักเลือกบริโภคอย่างปลอดภัย	 จึงเป็น
เรื่องที่ควรทราบและไม่ควรละเลย	 โดย
การปฏิบัติตามค�าแนะน�า	ดังนี้	
 การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างปลอดภัย.. 
 c	น�า้ดืม่ ภาชนะบรรจตุ้องสะอาด	
ไม่รั่วซึม	 ไม่บุบ	 ไม่มีคราบตะไคร่ในขวด
หรอืมรีอยสกปรกปนเป้ือน	และฝาปิดสนทิ	
ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้	 ส่วนน�้าดื่มต้องใส	
ไม่มีตะกอน	 ไม่มีสี	 กลิ่น	 รสผิดปกติ	 และ
ไม่มีสิ่งเจือปนอื่น	ๆ	
 c	อาหาร ไม่กนิอาหารทีส่มัผสั	
กับน�้าท่วม	 หากเป็นอาหารกระป๋องหรือ
อาหารส�าเร็จรูปต้องตรวจสอบวันหมดอายุ	
กระป๋องที่บรรจุอาหารต้องไม่บุบ	 ไม่บวม	
และไม่เป็นสนิม
 การดแูลสขุอนามัยในช่วงน�า้ท่วม 
อย่าง…โรคน�้ากัดเท้า 
	 เนื่องจากหลายคนต้องเดินลุยน�้า

ถามมา-ตอบไป
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หลังจ�กเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมในปี 2554 ที่ผ่�นม� เชื่อว่�หล�ยคนต้องรู้สึก
ขย�ด และวิตกกังวลว่�ในปีต่อ ๆ ไปจะเกิดนำ้�ท่วมครั้งใหญ่อีกหรือไม่ แล้วถ้�เกิด
นำ้�ท่วมขึ้นม�จะทำ�อย่�งไร ถ�มม� ตอบไปฉบับนี้ ได้รับคำ�ถ�มขอข้อแนะนำ�        
เกี่ยวกับก�รกินอ�ห�รอย่�งปลอดภัยในช่วงนำ้�ท่วม ไปติดต�มอ่�นกันค่ะ…

Q :

Q&AQ&A

A :

บริโภคอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดวิกฤตภัยน�้าท่วม

ที่ท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 จนท�าให้
ผิวหนังเกิดการระคายเคืองและเป็นแผล
ติดเชื้อตามมา	ดังนั้น	เพื่อไม่ให้เกิดอาการ
น�้ากัดเท้าอย่างรุนแรง	ขอแนะน�าให้…
 c	หลีกเลี่ยงการสัมผัส	 หรือ
แช่น�า้เป็นเวลานาน	 หากจ�าเป็นต้องสมัผสั	
กับน�้า	ควรใส่รองเท้าบู๊ท	หรือถุงพลาสติก
กันน�้า	
 c	ก่อนสัมผัสน�้า	 ควรใช้ขี้ผึ้ง
หรือน�้ามันเคลือบเท้า	 โดยเฉพาะง่ามเท้า
เพื่อลดการเปียกชื้นที่ผิวหนัง	หลังสัมผัส
น�้า	 ต้องล้างเท้าด้วยสบู่แล้วเช็ดให้แห้ง	
โดยเฉพาะตามซอกนิว้	เนือ่งจากเป็นแหล่ง	
หมักหมมสิ่งสกปรกและความอับชื้นได้ดี	
 c	หากมีบาดแผลที่เท้า	ควร
ท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์	และ		
ทาด้วยยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน
 c	หากเริ่มมีอาการน�้ากัดเท้า	
อาจใช้ขี้ผึ้งวิทฟิลด์	ทาบริเวณที่เป็นวันละ	
3	 ครั้ง	 เพื่อบรรเทาอาการคัน	 ยับยั้ง					
การเจริญเติบโตของแบคที เรียและ
ป้องกันการเกิดเชื้อรา	หรือใช้ยาครีม							
สเตียรอยด์	 เพื่อบรรเทาอาการคัน	แต่
หากใช้ไม่ถูกต้องหรือต่อเนื่องนานเกินไป
อาจท�าให้เช้ือราลกุลาม	และอาจเกิดอาการ	
ข้างเคียงของสเตียรอยด์ได้	
 c	ส�าหรบัผูท้ีม่อีาการน�า้กดัเท้า 
รุนแรง	 มีแผลเปื่อย	มีหนอง	บวม	แดง						
มกีารติดเช้ือแบคทีเรยี	หรอืมกีารตดิเช้ือรา	
ทีเ่ลบ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อ	
รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสม
	 สุดท้ายขอฝากวธิที�าความสะอาด	
บ้านหลังน�้าลดอย่างปลอดภัยกันสักนิด…		
หลายคนคงทราบกันดีว่า	 หลังจากน�้าลด

แล้วบรรดาเชื้อโรคต่าง	 ๆ	 ท่ีสะสมอยู ่
ภายในบ้านก็จะเริ่มผุดขึ้นมา	 และถ้า
ท�าความสะอาดบ้านอย่างไม่ระมัดระวัง	
อาจท�าให้เกิดการติดเชื้อก็เป็นได้	 จึงขอให้
ปฏิ บัติตามค�าแนะน�านี้ เพื่ อ เป ็นการ
ป้องกัน….	
 c	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
สภาพความสกปรกของพืน้ผวิ	และเหมาะสม	
กับสภาพพื้นผิวที่จะน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้	
 c	เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภั ณฑ ์ ที่ มี
เลขทะเบยีนวตัถอุนัตราย	เช่น															
หรอืเลขทีร่บัแจ้ง	 ควรอ่านฉลากผลติภณัฑ์	
ให้เข้าใจก่อนใช้ทุกครัง้	ปฏบัิตติามวธิกีารใช้	
ข้อแนะน�า	และค�าเตือนบนฉลากอย่าง
เคร่งครัด
 c	ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดควรสวมถุงมือยาง	 รองเท้ายาง					
ผ้าปิดปาก	เพือ่ป้องกนัการสมัผสัและสดูดม	
ไอระเหยของสารเคมี	 รวมทั้งควรหยุดพัก
และออกไปบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทด	ี	
เป็นระยะ	เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี
และเชือ้โรคทีล่อยในอากาศ	 หลงัจากการใช้	
ควรล้างมือและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ด้วยสบู่
และน�้าให้สะอาดทุกครั้ง

	 อย่าลืมนะคะ	 หากท่านผู้อ่านมี	
ข้อสงสยัเก่ียวกับผลติภณัฑ์สขุภาพ	 สามารถ	
ส่งจดหมายมาถามเราที	่กลุม่ประชาสัมพันธ์	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา		เลขที	่88/24	
ถนนติวานนท์	 อ.เมือง	 จ.นนทบุรี	 11000		
เรารอค�าถามของทุกท่านอยู่ค่ะ	

วอส.	xxx/25xx
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 จ�กที่ทร�บกันแล้วว่�ในปี 2015 หรือ พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะ
ก้�วสู่ก�รเป็น “ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน” หรือ ASEAN  Economic 
Community หรือ AEC  ซึ่ง “ระบบคุณภ�พ” จะเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของ 
ก�รแข่งขัน ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับบริก�รที่มีคุณภ�พ และปลอดภัย  
จ�กร้�นย� โดยมี “เภสัชกร” เป็นผู้ ให้บริก�รภ�ยใต้ “หลักวิธีปฏิบัติที่ดี
ท�งเภสัชกรรม”

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		ส�านักยา	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ลกัวธิปีฏบิติัท่ีดทีางเภสัชกรรม
		 หรอื	เรยีกย่อ	 	ๆว่า	จพีพี	ี	(GPP	
:	Good	Pharmacy	Practice)	นัน้	เป็น
แนววิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมใน
ระบบการดแูลสขุภาพในระดบัสากล	
ซึ่งได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปี	ค.ศ.	1991					
ภายใต้ชื่อ	Standards	for	quality						
of	 pharmacy	 services	 โดย	
The	International	Pharmaceutical	
Federation	(FIP)	โดยมีใจความ	
ส�าคัญเพื่อให้ผู ้ใช้ยา	 ได้รับความ
ปลอดภัย	 และลดปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่
เกิดจากการใช้ยา	น�าสู่การมีสุขภาพ	
ที่ดี		โดย	จีพีพี	นี้จะมีความแตกต่าง
ไปบ ้างในแต ่ละประเทศ	 ทั้ งนี	้
องค์กรวิชาชีพของประเทศนั้น	ๆ	
จะเป็นผูจ้ดัท�าขึน้ตามความเหมาะสม	
สอดคล้องกับบริบท	ในประเทศ	
ของตน		

	 ส� าหรั บประ เทศไทยนั้ น												
สภาเภสัชกรรม	 ได้จัดท�าหลักวิธี
ปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม	ส�าหรับ
ร้านยาขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2545	ภายใต้
ชื่อ	“มาตรฐานร้านยา”	 เพื่อเป็น
แนวทางให้ร้านยาได้น�าไปปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม	และบริบทของ
แต่ละร้าน		

	 “ระบบคณุภาพ”	ในมาตรฐาน	
ร้านยานี้จึงเป็นเสมือนการเตรียม								
ร้านยาให้มีความพร้อม	ก่อนการเป็น	
ประชาคม เศรษฐกิ จอ า เซี ยน													
ซึ่งระบบคุณภาพนี้จ�าแนกได้เป็น
มาตรฐาน	5	ด้าน	ได้แก่
 

มาตรฐานที่ 1
 สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน 

บริการ
............................................................... 
 

	 ความมุ่งหมายของมาตรฐานนี	้		
เพื่อให้มีองค์ประกอบทางกายภาพ

ร้านยาพร้อมสู้ AEC ด้วย                                 

“มาตรฐานร้านยา”

ห



ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ประจำ�เดือนตุล�คม 2555

11

ที่เหมาะสมและสนับสนุนให้เกิด
การบริการที่มีคุณภาพ	 โดยมีการ
จัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนที่เพียงพอ
และเหมาะสมส�าหรบัการให้บรกิาร				
แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดระหว่าง
พื้นที่ที่ต้องปฏิบัติการโดยเภสัชกร	
และพื้นที่บริการอื่น	ๆ	มีการจัด
หมวดหมู่ของยา	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
และการเก็บรักษาท่ีเอื้อต ่อการ
รักษาคุณภาพของผลิ ตภัณฑ 	์	
ตลอดจนต้องจัดหาอุปกรณ์	 และ
สิ่งสนับสนุนการให้บริการท่ีดีแก่
ประชาชน		

มาตรฐานที่ 2  
การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
..............................................................

 
	 ความมุง่หมายของมาตรฐานนี้
เพือ่เป็นการประกนัว่ากระบวนการ	
บริหารจั ดการจะ เป ็น ไปตาม
กระบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	
ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้รับบริการ	และป้องกันความเสี่ยง	
ท่ีอาจเกดิขึน้จากการประกอบวชิาชพี	
มาตรฐานนี้ครอบคลุมบุคลากร	
กระบวนการคุณภาพที่มุ ่งเน้นให้	
ร้านยามีกระบวนการและเอกสาร	

เพือ่เป็นการควบคมุก�ากบัให้ร้านยา	
เกิดการปฏิบัติที่สอดคล ้องกับ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	และมุง่หมายให้		
เ กิ ด ก า รปฏิ บั ติ ที่ เ ป ็ น ไปตาม																
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ		

มาตรฐานที่ 5 
การให้บริการและการมีส่วนร่วม

ในชุมชนและสังคม
.............................................................. 
	 ความมุง่หมายของมาตรฐาน
นี	้เพื่อให้ร้านยาให้บริการแก่ชุมชน		
ตลอดจนให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการด�าเนินการค้นหา	และ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านยาและ
สุขภาพของชุมชนโดยตรง		

	 ซึง่จะเหน็ได้ว่าทัง้	5	มาตรฐานนี้		
เป ็นสิ่ งที่ ร ้ านยาพึงกระท�าเพื่อ													
ความปลอดภัยด้านยาของผู ้มา														
รับบริการ	 เพื่อป้องกันตนจากการ			
ฟ้องร ้องตามกฎหมายคุ ้มครอง																			
ผูบ้รโิภค	เพือ่ธ�ารงไว้ซึง่ศกัด์ิศร	ีและ
การยอมรบัของวชิาชพี		และทีส่�าคญั
เพือ่การอยูร่อดจาก	AEC	ปี	พ.ศ.	2558

ที่สามารถเป็นหลักประกันคุณภาพ
บรกิาร		

มาตรฐานที่ 3  
การบริการเภสัชกรรมที่ดี

............................................................
 

	 ความมุง่หมายของมาตรฐานนี้	
เ พ่ื อ ใ ห ้ ผู ้ มี ห น ้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร			
ให้บริการเภสัชกรรมบนพื้นฐาน
มาตรฐานวิ ช าชีพ เภสั ชกรรม															
อย่างมีคุณภาพ	 และก่อให้เกิด
ค ว า มพึงพอใจเกินความคาดหวัง
ของผูร้บับรกิาร		

มาตรฐานที่ 4 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

และจริยธรรม
.............................................................. 
	 ความมุง่หมายของมาตรฐานนี้	
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หงุดหงิดอารมณ์เสีย	ง่วงเหงาหาวนอน	

ตลอดทั้งวัน	 ท�าให้ประสิทธิภาพใน

การท�างานลดลง	และยังมีโอกาสเสี่ยงที่

จะเป็นหลอดเลือดสมองแตก	สมองเส่ือม	

โรคหัวใจขาดเลือด	 ความดันโลหิตสูง	

และส่งผลต่อความสามารถในการจดจ�า

และการใช้ความคิดอีกด้วย	 เนื่องจาก		

เกิดภาวะการหายใจผิดปกติและหยุด

หายใจในขณะหลับ		 	 	

 วิธีแก้ไขภาวะนอนกรน… 
สามารถปฏบิติัเพ่ือบรรเทาอาการเบือ้งต้น	

อาทิ	 ควบคุมน�้าหนักไม่ให้เกินเกณฑ์	

ออกก�าลังกายเพื่อให ้ร ่างกายและ		

 นอนกรนเกิดจาก… โดยปกติ

เวลาคนเรานอนหลับ	 กล้ามเนื้อที่ลิ้น

และโคนลิ้นจะคลายตัวลง	 ท�าให้ลิ้น

ตกลงไปปิดก้ันทางเดินหายใจ	 แต่ไม่ได้

ปิดสนทิ	ท�าให้อากาศทีห่ายใจผ่านจมกู	ลง

ไปยังโพรงจมูกด้านหลังไม่สะดวกนัก	

จึงเกิดการกระพือที่บริเวณโคนลิ้น	 และ

ท�าให้เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมา

 อันตรายจากการนอนกรน… 

การนอนกรนไม ่ ได ้ สร้างปัญหาแค่

เสียงรบกวนที่น ่าร�าคาญเท่านั้น	 แต่					

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพและชีวติประจ�าวนั	

ได้เช่นกัน	 อาทิ	 ปวดหัวตอนตื่นนอน	

“นอนกรน” 
ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

 ใครที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้า

แล้วรู้สึกไม่สดชื่น อ่อนเพลีย 

เหมือนไม่ได้นอนทั้งคืน ทั้ง ๆ  

ที่นอนเต็มที่  ต ้องรีบอ ่าน

เพราะนั่นคือ… อาการท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการนอนกรน

 แหล่งที่มา	:	 http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=11676
							 http://www.thaiclinic.com/question/question_snoring.html
							 http://www.healthcorners.com/2007/article/large/large_1265238718
							 http://www	health.kapook.com/view5475.html
	 	 http://www.rudgecumic.com/wp-content/uploads/2012/04/สาเหตุของการนอนกรน

กล้ามเนือ้แขง็แรง	หลกีเลีย่งการนอนหงาย	

โดยพยายามนอนในท่าตะแคงข้างและ

นอนศีรษะสูงเล็กน้อย	หลีกเลี่ยงการดื่ม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์	 กรณีที่เป็น	

การนอนกรนชนิดอันตรายที่มีการหยุด

หายใจร ่วมด้วย	 ควรเข ้าพบแพทย	์		

เฉพาะทางเพื่อรับการรักษา



ผู้ประกอบการภายในและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน	
ท�าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 รวมทั้งปรับปรุงสถานที่จ�าหน่าย
ให้สะอาด	ถูกสุขลักษณะ
 2. ผลดีต่อเพ่ือนนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน 	จากการด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียน		
ทั้งในด้านการเก็บตัวอย่างตรวจสอบอาหาร	 และ
การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างปลอดภัย	 ท�าให้ผู้บริโภคในโรงเรียนมี
ความมัน่ใจมากขึน้	 และยงัพบว่า	 นกัเรยีนในโรงเรยีน	
ทีม่กีารด�าเนนิกจิกรรม	อย.น้อย	มพีฒันาการเกีย่วกบั	
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น	
 3.  ผลดต่ีอชมุชน  เมือ่มกีจิกรรม	อย.น้อย	
พบว่า	 หลายชุมชนรอบโรงเรียนมีความตื่นตัวใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยมากขึ้น	
รวมทั้งเกิดความร่วมมือในชุมชน	 เพื่อสนับสนุน	
การท�างานของเหล่า	 อย.น้อย	 โดยองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมนี้	 ด้วยเห็นว่าเป็นการช่วยให้
สมาชิกในชุมชนมีความปลอดภัยในการบริโภค	
มากขึ้น	และในขณะเดียวกันก็เป็นการลงทุนเพื่อ	
“สร้าง”	บุคลากรคุณภาพในอนาคตของชุมชน
  “จากการส�ารวจนักเรียน อย.น้อย 
จ�านวน 2,000 คน ทั่วประเทศ ในปี 2555 
พบว่าร ้อยละ 75.32 ของนักเรียน อย.น้อย 
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี”
	 เป็นไงละค่ะ	 แค่นี้ก็รู้แล้วว่า	 โครงการ	
อย.น้อย	 มีประโยชน์กับผู้ที่ท�ากิจกรรมมากแค่ไหน	
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนที่สนใจเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของ	 อย.น้อย	 ได้ที่	 	 www.oryornoi.com  
www.facebook.com/oryornoi		สวัสดีค่ะ

มุมเครือข่าย
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ทบทวนกิจกรรม 
อย.น้อย

อย.น้อย คือใคร ? แล้วท�าอะไรกันบ้าง 
	 อย.น้อย	ก็คือเด็ก	ๆ 	นักเรียนที่ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
โดยรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรเล็ก	ๆ	เพื่อดูแลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ึน
ในโรงเรียน	อาจเป็นรูปแบบของชุมนุม	หรือชมรม	
โดยให ้ เป ็น ไปตามระ เ บียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ	 หรือของโรงเรียน	 โดยควรมี					
องค์ประกอบ	ดังนี้	
 u		 มีโครงสร้างชุมนุมที่แน่นอน
 u	มีสมาชิกแกนน�า	อย่างน้อย	1	คน	
ต่อ	1	ห้องเรียน	
 u	มีนักเรียนเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	
30	คน	หรือประมาณ	25%	ของนักเรียนทั้งหมด	
 u	มีครู	อาจารย์	เป็นที่ปรึกษาไม่น้อย
กว่า	2	คน	
	 u	ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน
งบประมาณและค�าแนะน�าในการด�าเนินงาน	
 u	มีการจัดท�าแผนงานอย่างเป ็น					
รูปธรรม	
 u	มีการประชุมกรรมการเป็นประจ�า	
 u	มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
แล้ว อย.น้อย เขาท�าอะไรกันบ้าง ?
	 กจิกรรมหลกัของบรรดา	อย.น้อย	แบ่งเป็น		
 c	กจิกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์	
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 c	กิจกรรมรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ	
 c	กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ	
 c	กิจกรรมตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
 c	กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภค	

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

	 นอกจากนี	้อย.น้อย	ยงัสามารถสร้างสรรค์	
กิจกรรมอ่ืน	ๆ	ที่นอกเหนือจากนี้ได้เองตามความ
เหมาะสม	

ด�าเนินงาน อย.น้อยแล้ว เกิดผลดีต่อใครบ้าง?
 1. ผลดีต่อตัว อย.น้อย	พบว่า	นักเรียน
ที่ท�ากิจกรรม	 อย.น้อย	 จะได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่าง	 ๆ	 ทั้งในเรื่องของความรู้ทางวิชาการ	 โดย
เฉพาะความรู ้ เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	 โภชนาการ	 และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
ทักษะด้านการวางแผน	 การบริหารจัดการและ
การท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การใช้ความคิดสร้างสรรค์	
การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ภาวการณ์เป็นผู้น�า	 ความ
กล้าแสดงออก	 ความภูมิใจในตนเอง	 การสร้างจิต
สาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม	 รวมทั้ง
การได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบันก่อให้เกิดเครือข่าย				
ในการท�ากิจกรรมและอื่น	ๆ	ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรม
ที่สามารถสร้างทักษะชีวิตใน	4	องค์ประกอบหลัก	
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น					
พื้นฐาน	(สพฐ.)	ก�าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน	คือ	
	 u	การตระหนักร ู้และเห็นคุณค ่า						
ในตนเองและผู้อื่น
 u	การคิดวิเคราะห์	 ตัดสินใจ	 และ				
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	
 u	ก า ร จั ด ก า ร กั บ อ า ร มณ ์ แ ล ะ
ความเครียด	
 u	การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	
	 นอกจากนี้	 อย.น้อย	 ยังน�าความรู้ไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในครอบครัว
ของตน	 ซึ่งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมผู ้บริโภค
ในระดับครัวเรือนอีกด้วย											
 กิจกรรม	 อย.น้อย	 ยังช่วยการพัฒนา
ความรู ้และสร ้างความเข ้าใจที่ถูกต ้องให ้กับ													
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m ต่อจากหน้า 1

อ่านต่อ

 ปี พ.ศ.  ต�าแหน่ง   สถานที่
พ.ศ.	2535	-	2536	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.	2536	–	2540	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 จังหวัดหนองบัวล�าภู
พ.ศ.	2540	–2542	 ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรมอนามัย
พ.ศ.	2542	–	2545	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ.	2545	–	2547	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.	2547	–	2552	 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พ.ศ.	2552	–	2554	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.	2554	–	2555	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ประวัติการท�างานด้านสาธารณะ
ปี	2554-ปัจจุบัน	 เป็นรองประธานชมรมกอล์ฟสาธารณสุข		กระทรวงสาธารณสุข
ปี	2553-ปัจจุบัน	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์		กระทรวงสาธารณสุข
ปี	2548-ปัจจุบัน	 เป็นอนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์	คณะกรรมการแพทยสภา
ปี	2543-ปัจจุบัน	 เป็นประธานชมรมฟุตบอล	กระทรวงสาธารณสุข
ปี	2543-ปัจจุบัน	 เป็นประธานชมรมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น	16
ปี	2550-2555	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิ	อสม.แห่งชาติ
ปี	2551-2553					 เป็นคณะกรรมการก�ากับทิศทางแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ		ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ	 	
	 สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
ปี	2550-2553			 เป็นคณะกรรมการแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(สสส./สปสช.)
ปี	2550-2553	 เป็นคณะกรรมการก�ากับทิศทางแผนงานสุขภาวะครอบครัว		ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง	 	
	 เสริมสุขภาพ	(สสส.)
ปี	2550-2553			 เป็นคณะกรรมการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจและการตลาด	องค์การเภสัชกรรม
ปี	2550-2551	 เป็นคณะกรรมการก�ากับทิศทางโครงการเด็กไทยปลอดภัยคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่	4		 	
	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
ปี	2550			 เป็นคณะท�างานเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติของ
	 ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ	(สปรส.)
ปี	2549				 เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.	สุขภาพแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี	2549-2551	 เป็นคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี	2549				 เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2549		 	
	 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปี	2548-2551			 เป็นคณะกรรมการบริหารแผนงาน	คณะที่	4	(แผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะ	และแผนสร้างเสริมองค์กร	 	
	 ด้านสุขภาพ)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
ปี	2547						 เป็นคณะกรรมการด�าเนินการโครงการหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารเฉลิมพระบารมี
	 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี	2539-2540			 เป็นนายกสโมสรโรตารี่หนองบัวล�าภู	จ.หนองบัวล�าภู
ปี	2526-2528			 เป็นคณะกรรมการชมรมแพทย์ชนบทแห่งประเทศไทย
ปี	2521-2522			 เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ต�าแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข
6. สถานที่ท�างานปัจจุบัน			 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    โทรศัพท์				 0-25907001			 โทรสาร				0-25918441
				E-mail	address								:		boonchai_s@health.moph.go.th
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ตรวจเยี่ยมส�านักยา
นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	

อย.	 ตรวจเยี่ยมส�านักยา	 เนื่องในโอกาสเข้ารับ

ต�าแหน่งเลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมมอบนโยบาย	

ณ	 ห้องประชุมส�านักยา	 อาคาร	 2	 ชั้น	 3												

ตึก	อย.	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2555

	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธานการประชุมหารือผู้ประกอบการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์					

เพ่ือปรับแนวทางการควบคุมถุงมือยางดังกล่าวให้สอดคล้องกับสากล	เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC)	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	อาคาร	1	ชั้น	2	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2555

ประชุมหารือผู้ประกอบการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

ตรวจเยี่ยมส�านักอาหาร
นพ.บุญชัย	 สมบูรณ ์ สุข	

เลขาธิการฯ	 อย . 	 ตรวจเยี่ ยม												

ส�านักอาหาร	 เนื่องในโอกาสเข้ารับ

ต�าแหน่งเลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อม				

มอบนโยบาย	 ณ	 ห ้องประชุม									

หลวงวเิชยีรแพทยาคม	อาคาร	1	ชัน้	2 

ตึก	อย.	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2555

ตรวจเยี่ยมส�านักด่านอาหารและยา
นพ .บุญชั ย 	 สม บู รณ ์ สุ ข	

เ ล ข า ธิ ก า รฯ 	 อย . 	 ต ร วจ เ ยี่ ย ม																		

ส�านักด่านอาหารและยา	 เนื่องใน

โอกาสเข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการฯ	อย.										

พร้อมมอบนโยบาย	 ณ	 ห้องประชุม						

ส�านักด่านฯ	อาคาร	5	ชั้น	5	ตึก	อย.		

เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2555
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	 พล.ต.ต.นิพนธ์	เจริญผล	ผบก.ปคบ.	พร้อมด้วย ภญ.ศรนีวล	กรกชกร	รองเลขาธกิารฯ	อย.	ร่วมกนัแถลงข่าว	หลงัเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	บก.ปคบ.	ร่วมกบั	เจ้าหน้าที	่อย.	บกุจบัร้านเสรมิสวย	โกเด้นเฮร์ิบ	บอดี	้แคร์	เลขที	่20/108	ม.8	ถ.	รถไฟ	ต.ท่าเรอื	อ.ท่ามะกา	

จ.กาญจนบุรี ลักลอบฉีดกลูต้าไธโอนโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนยากับ	 อย.	 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่ออันตรายถึงชีวิต	 ณ	 บก.ปคบ.				

เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2555

	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมด้วย	 พ.ต.อ.ไพฑรูย์	 คุ้มสระพรหม	 รอง	 ผบก.ปคบ.	 ร่วมกันแถลงข่าว																								

หลังเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมกับ	ต�ารวจ	บก.ปคบ.	บุกจับแหล่งผลิตและขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ยา	เครื่องส�าอาง	ผิดกฎหมาย			

รายใหญ่	ย่านรามอินทรา	กทม.	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	4	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2555

ทลายแหล่งผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

บุกจับร้านเสริมสวยลักลอบฉีดผิวขาวหลอกลวงผู้บริโภค


