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ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญ�เลิศ 
รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

	 	 Repor t 	ฉบับนี้  ขอแนะน� าบุ คคลส� าคัญ  และขอต ้ อนรั บ                 
  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งมารับต�าแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา 

พบกับเรื่องน่าสนใจในเล่ม เริ่มจาก มีดีมาโชว์... เผยโฉมสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555  กับสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร 4 ราย ครั้งนี้เป็นตอนจบแล้ว มี 4 รายด้วยกันคือ บริษัท 
สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จ�ากดั บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั อิมพเีรยีลเยนเนอรลัฟดูส์     
อินดัสทรี่ จ�ากัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ากัด  แต่ละบริษัทล้วนเป็นที่รู้จัก 
ด้วยประสบการณ์การด�าเนินงานที่ยาวนานอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และที่ส�าคัญมี
ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
 เตรียมพบกับการปรับโฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ของ www.oryor.com เพื่อ
รองรับการสืบค้นข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบวงจร ที่ อย. พยายามจัดสรร 
พัฒนา เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
และอย่าลืมอ่าน e-Magazine นิตยสารส�าหรับผู้บริโภคฉบับ online ที่ได้ทั้งสาระ
ความรู้และมีของรางวัลอีกด้วย  

ส�าหรับคอลัมน์กินเป็น	 ใช้เป็น ฉบับนี้ มีเรื่องน�้ามาฝากค่ะ เรื่องใกล้ตัวเรา
นี่เองที่บางคนอาจมองข้ามไป ไม่ได้ใส่ใจว่าจะใช้น�้ากันอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
ผูเ้ขยีนได้สะท้อนเร่ืองนีไ้ด้อย่างด ี หากเราช่วยกนัประหยดั ใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าทกุหยาดหยด     
ก็จะมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ ไม่ต้องเกิดสงครามแย่งน�้า อย่างที่เห็นๆ กันโดยเฉพาะ         
ภัยแล้งที่สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า... 
	 เก็บข่าวเล่าเรื่อง.... พบกับข่าวที่น่าสนใจ อย. ร่วมกับต�ารวจ บก.ปคบ.      
บุกทลายแหล่งผลิตและขายส่ง อาหาร ยา เครื่องส�าอางผิดกฎหมายย่านดอนเมือง 
มูลค่า 1.5 ล้านบาท ตามด้วยข่าว อย. ห่วงใยคนไทยใช้ยาพาราเซตามอลเกินกว่า
ปริมาณที่ก�าหนด ซึ่งหากใช้ติดต่อกันนานๆ มีผลต่อตับจนน�าไปสู่ภาวะตับวายและ   
เสียชีวิตในที่สุด และเรื่องส�าคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดย อย. จะลด   
ขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถน�าผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ทันก�าหนด
เวลา และแข่งขันกับประเทศในแถบอาเซียนได้ หากสนใจเนื้อหาข่าวฉบับเต็มสามารถ
เข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th คลิกข่าวประชาสัมพันธ์ และคลิก     
บทแถลงข่าว  

ถามมาตอบไป รู้จักผลิตภัณฑ์ย้อมผม เลี่ยงแพ้ อันตราย ใครที่ชอบเปลี่ยนสี
ผมบ่อยๆ ควรรู ้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้เลือกใช้ได้อย่างปลอดภัย  รอบรู้เรื่องยา กับ         
เรื่อง “ตั้งท้อง” ต้องระวังการใช้ยา ซึ่งการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ต้องอยู่ในความดูแล
ของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์ แล้ว          
พบกันใหม่ฉบับหน้ากับเนื้อหาดีๆ ส่งท้ายปลายปี มีความสุขสวัสดีรับปีใหม่ที่จะถึง  
โชคดีทุกคนค่ะ
	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่างๆ 

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหว รวมทั้งผลงาน

เด่นเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์และ

การด�าเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้ำของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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อย.

ที่ปรึกษำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณำธิกำร

นางยุพา เตียงธวัช

กองบรรณำธิกำร

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      

สถำนที่ติดต่อ

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 เก็บข่ำว...เล่ำเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

“ร�งวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2555”            
สถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�ร ตอนจบ
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ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล   ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

ต�าแหน่ง   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

    ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประวัติการศึกษา

ปี	พ.ศ. วุฒิ สถานศึกษา ประเทศ

2529 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2535 ปริญญาโท Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา

2538 ปริญญาเอก Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย

หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์

ครอบครัว

แพทยสภา ไทย

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย

หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์

ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

แพทยสภา ไทย

Graduate Diploma in Thai-

English Translation 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย

Certificate in Field 

Epidemiology Training 

Program (FETP)

กระทรวงสาธารณสุข และ Collaboration 

of the Centers for Disease Control and 

the World Health Organization 

ไทย

อย. Report ขอแนะนำ�บุคคลวันนี้ให้ช�ว อย. และสม�ชิก อย. Report ทุกท่�น           
ได้รู้จัก บุคคลท่�นนี้คือ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญ�เลิศ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย� ซ่ึงม�รับตำ�แหน่งท่ี อย. อย่�งเป็นท�งก�รเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิก�ยน 2555                           
ที่ผ่�นม� พร้อมกับภ�รกิจสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลในส่วนของสำ�นักย� กองควบคุม         
วัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนย�เสพติด กองแผนง�นและวิช�ก�ร และกลุ่มพัฒน�
ระบบบริห�ร
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“รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555” 
สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร ตอนจบ

มีดีม�โชว์ฉบับเดือนธันว�คมนี้ ส่งท้�ยปีด้วยสถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�ร 4 ร�ยสุดท้�ยที่ได้รับ
ร�งวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555 เริ่มจ�ก.....

บริษัท	สกายไลน์	เฮลท์แคร์	จ�ากัด	
หนึ่งในเครือบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ 
จ�ากัด มีผู ้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% ผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารออกสู ่ท ้องตลาด อาทิ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มชนิดผง 
กาแฟปรงุส�าเร็จ เป็นต้น สกายไลน์ เฮลท์แคร์   
มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบ
บรหิารงานคณุภาพภายใต้ระบบ ISO 9001 : 2008 
ควบคุมการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี  
ในการผลิต มีการจัดการสภาวะแวดล้อม   
ขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต วิเคราะห์ 
การป ้องกันอันตรายจากสิ่ งปนเป ื ้อน            
ทางชีวภาพ เคมี และกายภาพในผลิตภัณฑ์
อาหารภายใต้ระบบ HACCP นอกจากน้ี  
สกายไลน์ เฮลท์แคร์ ยังมุ่งเน้นตอบแทน
สังคมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ โดยจัด
กิจกรรมมากมาย อาทิ มอบทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าแก่เด็กก�าพร้าได้เล่าเรียนสูงสุด 
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู ้ยากไร้     
จดัโครงการ “ปันข้าวปันน�า้ใจ ช่วยภยัน�า้ท่วม” 
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

สถานประกอบการรายท่ี	 2	 คือ	
บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ
วนัที ่ 18 เมษายน 2495 ได้รบัการแต่งตัง้จาก 
เป๊ปซี่-โคล่าอินเตอร์เนชั่นแนล ให้เป็นผู้ผลิต
และจ�าหน่ายน�้าอัดลม และเริ่มผลิตน�้าดื่ม
เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมสุขผลิต 

เช่น น�า้ด่ืมและโซดาตราครสิตลั ชาลิปตนัไอซ์ที 
เกเตอเรด  ทรอปิคานาทวสิเตอร์ เป็นต้น มกีาร
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตตามหลัก 
GMP/ HACCP /NSF และ AWBA นอกเหนอืจาก 
การผลิ ตผ ลิตภัณฑ ์ที่ มี คุณภาพออก สู่             
ท้องตลาดแล้ว เสริมสุขยังได้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดตั้ง
มูลนิธิทรง บุลสุข มอบทุนการศึกษาให้
เยาวชนท่ีเรียนดีและท�าประโยชน์ต่อสังคม 
จัดโครงการชุมชนสีเขียว อนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดโครงการ    
เด็กไทยกายใจแข็งแรง ส่งเสริมกิจกรรม  
ด้านกีฬาและดนตรี เป็นต้น

สถานประกอบการรายที่	 3	 คือ	
บรษิทั	อมิพเีรยีลเยนเนอรลัฟดูส์อนิดสัทรี	่จ�ากดั 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นโรงงานแห่งที่ 2 
ในเครือบริษัท กิมจั๊วกรุ ๊ป จ�ากัด ผลิต         
ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์คุกกี้ แครกเกอร์ เวเฟอร์ 
คัพเค้ก น�้าตาลก้อน จ�าหน่ายทั่วประเทศ
และทั่วโลก มีการควบคุณคุณภาพมาตรฐาน 
โดยมีการตรวจสอบด้านกายภาพ ด้านเคมี 
และด้านจุลินทรีย์ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้
รบัรองมาตรฐานตามระบบ GMP และ HACCP 
มีการควบคุมขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด
ในการคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสมที่ ใช ้      
ในการผลิต ดูแลในแต่ละขั้นตอนการผลิต
เพือ่รบัประกนัความแม่นย�าและประสิทธภิาพ 

สูงสุดของระบบคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ 
อิมพีเรียลเยนเนอรัลฟูดส์อินดัสทรี่ ยังได้ให้
ความส�าคัญกับการท�าประโยชน์เพื่อสังคม 
โดยจดักจิกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนือ่ง 
เช ่น จัดโครงการปันรัก ปันขนมให้น ้อง 
บริจาคเงินและผลิตภัณฑ์บริษัทช่วยเหลือ    
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม และบริจาคผลิตภัณฑ์
บริษัทกับโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต 
เป็นต้น

และสถานประกอบการสุดท้าย	
คือ	 บริษัท	 เอฟแอนด์เอ็น	 ยูไนเต็ด	 จ�ากัด 
เป ็นบริษัทในเครือเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ 
ประเทศสิงคโปร์ เริม่ด�าเนนิกจิการในประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2542 ผลิตไอศกรีม และบริการ
ผลิตไอศกรีมให ้กับบริษัทท่ีเป ็นเจ ้าของ
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศทั่วโลก 
โดยมีผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกว่า 300 ชนิด เช่น 
ไอศกรีมกลุ่มโคน ไอศกรีมกลุ่มกะทิ กลุ่มนม 
กลุม่หวานเยน็ เป็นต้น เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ 
มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต   
โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมสดสะอาด
ถูกหลักอนามัย และใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัย 
นอกจากนี้ เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด ยังให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
โดยมอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีม เอฟแอนด์เอ็น 
แมกโนเลีย ให้ผู้ประสบภัยน�้าท่วม และเด็ก
ด้อยโอกาส เป็นต้น
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โฉมใหม่กับ	
WWW.ORYOR.COM

ไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ให้ถูกใจเพื่อน ๆ ให้ได้

มากที่สุดนะคะ.....

เวลาผ่านไปเร็วนะคะ เผลอแป๊บเดียว เตรียมส่งท้ายปลายปี ฉลองขึ้นปีใหม่กัน 
อีกแล้ว ส�าหรับเว็บไซต์ www.oryor.com ก็เช่นกัน ปีใหม่ทั้งทีต้องมีอะไรเด็ด ๆ ใหม่ ๆ              
มาฝากแฟนคลับอย่างแน่นอนค่ะ

ำหรับปีใหม่ที่จะมาถึง เว็บไซต์ของเราจะมีการปรับเปล่ียน  

 โฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ แต่รูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไร ต้องคอย

ติดตามกันให้ดีนะคะ แต่ตอนนี้ขออุบไว้เป็นความลับก่อน ส�าหรับ

ในส่วนของการน�าเสนอข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ       

ที่อยู่ในความดูแลของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เว็บไซต์ oryor.com ยังคงยืนหยัดท่ีจะน�าเสนอเนื้อหาที่สดใหม่

และผลติภณัฑ์ทีย่งัเป็นปัญหาอย่างต่อเนือ่งแน่นอนค่ะ เพือ่ให้ผูเ้ข้าชม 

สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย อย่างไรก็ดีทีมงานจะคัดสรรและสรรหา  

แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้แฟนคลับอย่างแน่นอนค่ะ 

แต่ถ ้าช่วงนี้ เพื่อน ๆ พี่ ๆ คนไหนที่เข ้ามาชมเว็บไซต์              

หาข้อมูลความรู้ ก็อย่าลืมแวะอ่าน e-Magazine แล้วร่วมสนุก

ตอบค�าถามง่าย ๆ ในท้ายคอลัมน์กันนะคะ เรามีของรางวัลมากมาย

พร้อมแจกกันให้เพื่อน ๆ เพียบเลยค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะ                      

ยังสามารถร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เว็บไซต์ oryor.com เพื่อท่ีทางทีมงานจะได้น�าข้อคิดเห็นต่าง ๆ       

ส



กินเป็นใช้เป็น
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โดย	วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

  ...เมื่อเห็นข่�ว ช�วน�บ�งจังหวัดในภ�คอีส�นต้องซื้อนำ้�บรรทุกรถยนต์เพื่อม�รด
ต้นข้�วในน�ที่กำ�ลังยืนต้นต�ยเนื่องจ�กภัยแล้งแล้วรู้สึกหดหู่ใจ ไม่เคยคิดเลยว่�ช�ตินี้จะได้
เห็นภ�พเช่นนี้ในประเทศเร� คำ�ถ�มจึงเกิดขึ้นในใจว่� เรำกินน�้ำ-ใช้น�้ำ กันเป็นหรือเปล่�       
เร�จะเตรียมตัวฝึกสิ่งเหล่�นี้ได้หรือยัง...

 นเรื่อง น�้าดื่ม นั้น มีความรู้สึกว่า    

 ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้ง 

โดยเฉพาะกรณีถูกยัดเยียดให้ซื้อน�้า

บรรจุขวดที่ตั้งไว้ตามโต๊ะในร้านหรือ

ศูนย์อาหาร และทันทีที่เปิดดื่มโดยอาจ

สัง่น�า้แขง็เปล่าหนึง่แก้ว เราจะถกูคดิราคา 

ถึง 10 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับอาหาร     

มื้อน้ัน อาจเป็นข้าวราดแกง หรือ

ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม ในราคา 25-30 บาท 

เท่ากับว่าเราต้องสิ้นเปลืองเงินกว่า 

30% เพยีงเพือ่จะกลนือาหารได้คล่องคอ 

น�้ำ 

ใ

โดยที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

แต่ประการใด บ่อยครั้งที่เราต้องทิ้งน�้า

ครึง่ค่อนขวดเพราะด่ืมไม่หมด และส่ิงท่ี 

ส�าคัญคือ เราทิ้งภาระการย่อยสลาย

พลาสติกขวดนั้นให้แก่สิ่งแวดล้อมอีก

หลายสิบปี เพิ่มปัญหาภาวะโลกร้อนอีก

ต่างหาก เป็นไปได้หรือไม่ว่า นอกจาก

เรารณรงค ์ใช ้ป ิ ่นโตใส ่อาหารแทน        

ถุงพลาสติกเพื่อลดพิษภัยแล้ว เรามา

เพิ่มการรณรงค์ถือกระติกใบเล็ก ๆ 

บรรจุน�้ามาจากบ้าน เป็นการประหยัด

ค่าน�้าดื่มได้ไม่น้อยทีเดียว...

  ส ่วนในเรื่องของ น�้าใช้ นั้น   

จ�าได้ว่าเกือบทุกประเทศมีการรณรงค์

ประหยดัน�า้เป็นเวลานบัสิบปี โดยเฉพาะ 

ตามโรงแรมเกือบทั่วโลก แต่บางครั้ง 

เรามิ ได ้ ใส ่ ใจกับข ้อความเหล ่านั้น       

มากนัก อาจเป็นเพราะไม่มีเวลาอ่าน

หรือคิดว่าเป็นเร่ืองของการต้องการลด

ค่าใช้จ่ายของเจ้าของโรงแรม ซึง่ความจรงิแล้ว 

ผลกระทบหนีไม ่พ ้นพวกเราทุกคน        

ผู ้ เขียนลองหยิบข ้อความที่วางอยู ่         

ใ น ห ้ อ ง น�้ า ข ณ ะ พั ก ใ น รี ส อ ร ์ ท                  

กลางทะเลสาบอินเลย์ ในพม่า เห็นว่า 

มีเนื้อหาที่น่าสนใจ

	 	 “	 แขกผู ้มี เกียรติที่ เคารพ												

ท่านลองนึกถึงภาพการท�าความสะอาด	

ผ้าเช็ดตัว	 น�้าหนักเป็นตัน	 ซึ่งต้องใช้

ผงซักฟอกในการช�าระล้างแต่ละวัน

ว ่าจะท�าลายสิ่ งแวดล ้อมของเรา

ขนาด ไหน . . . โ ป รด ตั ดสิ น ใจ ใช ้

ผ ้ า เช็ ดตั ว เหล ่ านี้ 	 ซ�้ าอี กสั กวัน						

ด ้วยการแขวนผ้าที่ใช้แล้วไว้ที่ราว

แขวนผ้า	 แต่หากว่าท่านต้องการ

เปลี่ยนผืนใหม่	 โปรดวางกองไว้ใน

อ่างอาบน�้า...”



ล ้างจานไหลไปรดพืชผักสวนครัว      

ข้างรั้วของเรา หรือแม้แต่น�้าหยดจาก

เครื่องปรับอากาศ หากหาทางให้หยด

หรือไหลไปลงกระถางดอกไม้ ก็จะเป็น 

การประหยัดน�้ารดต้นไม้ได้อีกส่วนหนึ่ง 

เรื่องหลัก ๆ เหล่านี้ หากช่วยกันท�า   

ทุกบ้าน จะสามารถแก้ปัญหาใหญ่ได้ 

เช่น ปัญหาสงครามแย่งน�า้ ซ่ึงจะมีแน่ ๆ  

ในอนาคต เพราะคงไม่มใีครยอมอดตาย 

เพราะไม่มีน�้ารดต้นข้าว ในขณะที่คน

อีกกลุ ่มหนึ่ งใช ้น�้ าจ�านวนมหาศาล       

ในการรดน�า้ต้นหญ้ารกัษาสนามกลอฟ์...        

ที่ ส� าคัญต ้อง ไม ่ลืมพระราชด� ารั ส        

ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว                

ของเรา... “แม้ไม่มไีฟฟ้า คนเรายงัอยูไ่ด้ 

แต่ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้...” 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจำ�เดือนธันว�คม 2555
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  นอกจากนั้ น  ยั ง มี ต า ร า ง                 

เปรี ยบ เที ยบปริ มาณน�้ าที่ ต ้ อ ง ใช ้              

ในแต่ละกิจกรรม พร้อมค�าแนะน�า

พฤติกรรมอันพึงประสงค์ไว ้อย ่างมี

เหตุผล...

	 	 1.	 การแปรงฟัน โปรดใช้ถ้วย

หรือแก้ว เป็นอุปกรณ์ใส่น�้าเพื่อการ

แปรงฟัน อย่าเปิดก๊อกให้น�้าไหลตลอด

เวลาขณะแปรงฟัน การแปรงฟันแต่ละครัง้ 

ไม่ควรใช้น�้าเกินครึ่งลิตร แต่การเปิดน�้า

ให้ไหลขณะแปรงฟันเพียง 5 นาที จะ

สิ้นเปลืองน�้าถึง 45 ลิตร

	 	 2.		การล้างหน้าและล้างมือ 

ควรใช้น�้าไม่เกินคร่ึงอ่างล้างหน้า หาก

ท่านเปิดน�้าให้ไหลเพียง 2 นาที จะ    

สูญเสียน�้าถึง 18 ลิตร (18 เท่า)

	 	 3.		การโกนหนวด ควรใช้น�้า

เพียงหนึ่งถ้วยกาแฟ หรือไม่เกิน ¼ 

ลิตร แต่หากเปิดน�้าให้ไหลตลอดเวลา

ขณะโกนหนวดเพียง 2 นาที จะเสียน�้า

ถึง 18 ลิตร (72 เท่า)

	 	 4.		การอาบน�้า ควรเปิดน�้า

ล้างตัวก่อน และหลังฟอกสบู่เท่านั้น  

ไม่ควรใช้น�้าเกิน 20 ลิตร หากท่านเปิด

น�้าพร้อมกับการถูสบู่ จะสิ้นเปลืองน�้า

ถึง 90 ลิตร (4.5 เท่า)

	 	 5.		การใช้อ่างอาบน�้า ควรใช้

เป็นที่ยืนอาบโดยใช้ฝักบัว หากเปิดน�้า 

ลงอ่างเพื่อการลงแช่ จะต้องใช้น�้าถึง 

110 ลิตร (5.5 เท่า)

	 	 6.		การรั่วซึมของก๊อกหรือ		

ท่อประปา หากท่านพบเห็น กรุณา

แจ้งเราทันที เพราะการรั่วซึมแม้เพียง

เป็นหยด จะสูญเสียน�้าถึงวันละ 400 

ลิตร แต่กรณีรั่วอย่างแรง จะสูญน�้าถึง

วันละ 3,000 ลิตร

  ครับ	 !	 บางครั้งปัญหาเพียง

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ในความรู้สึกของเรา	

หากมีมาตรการที่ผ ่านการทดลอง

แล้วน�ามาเป็นเครื่องวัด	 ตัวเลขที่ได้			

บางครัง้น่าตกใจทเีดยีว	ทีเ่ล่ามาข้างต้น	

ทกุข้อท่านสามารถน�ามาเปรยีบเทยีบ	

กับพฤติกรรมที่เราปฏิบัติอยู่	 ก็คงพอ

จะตอบค�าถามตัวเองได้ว่า...เราใช้น�้า

เป็นหรือเปล่า? 

  นอกจากนั้น หากเราสามารถ

คิดหาวิธีการประหยัดน�้าในบ้านเราเอง 

เช่น ดัดแปลงท่อน�้าทิ้ง เพื่อให้น�้าซักผ้า

ภาพประกอบ	:			 http://www.matichon.co.th/online/2012/10/13510554601351055621l.jpg  

  http://www.vcharkarn.com/varticle/41752.jpg

  http://www.thairath.co.th/content/edu/233941.jpg

		 ...อนิจจา	 เห็นคงคา	 ที่แห้งผาก
		 ชาวนายาก	 ขาดน�้า	 ซ�้าปัญหา
		 ส่วนชาวเมือง	 กลับกลัวน�้า	 ช�้าอุรา
		 ใยประชา	 แปลกแยก	 แตกความคิด

		 อุทกภัย	 เพิ่งผ่าน	 ไม่ทันแห้ง
		 แต่ภัยแล้ง	 กลับคุกคาม	 ตามติดติด
		 ฤาถึงครา	 อาเพศ	 เหตุอามิส
		 วิปริต	 จึงกล�้ากราย	 จากไฟลวง

		 เลิกแบ่งสี	 แยกฝ่าย	 ใช้ธรรมะ
		 หยุดกักขฬะ	 ใจหยาบ	 พูดจาบจ้วง
		 ใช้น�้าใจ	 ดับไฟ	 ที่สุมทรวง
		 ไทยทั้งปวง	 พึงรู้รัก	 สามัคคี... 
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ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ข อ เ ริ่ ม ต ้ น ด ้ ว ย ภ า ร กิ จ ข อ ง  
 นพ .บุญชั ย 	 สมบู รณ ์ สุ ข 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
กันก่อนค่ะ เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2555 
ท่านได้เป็นประธานการแถลงข่าวการ
ตรวจจับแหล่งผลิตและขายส่งผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา เครื่องส�าอาง ผิดกฎหมาย 
ย่านตลาดใหม่ดอนเมอืง โดยพบผลติภณัฑ์ 
เสริมอาหารแสดงฉลากไม ่ถูกต ้อง     
และพบผลิตภัณฑ์กาแฟที่อวดอ้างว่า              
ลดความอ้วน ซึ่ง อย. เคยตรวจจับแล้ว
และพบว่ามีการลักลอบใส่ยาไซบูทรามีน 
เช่น กาแฟส�าเรจ็รปูชนดิผง ตราแอล ฮลีตี้ 
คอฟฟี่ พลัส , และกาแฟ Slimming 
Coffee รวมทั้ ง  พบยาที่ ไม ่ ได ้ขึ้น
ทะเบียนต�ารับยา เช่น MAX Reduce 
weight fast in 10 day ทีม่ส่ีวนผสมของ
สารไซบทูรามนี อวดอ้างลดน�า้หนกั , ยาฉีด 
Laroscorbine Platinium (Vitamin c + 
Collagen) เป ็นต ้น ตลอดจนพบ           
เครื่องส�าอางที่ไม่ได้ขออนุญาตจดแจ้ง
และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นเครื่องส�าอางที่ อย. เคยตรวจจับและ
ประกาศห้ามใช้แล้ว เช่น ครมีสบูม่ะหาด , 
เจลอาบน�า้มะหาด Pink Gold กลตู้าไธโอน , 
ซุ เปอร ์  บลิงค ์  ชุดเซ็ทสีฟ ้า/เขียว , 

Collagen Angel ชุดเซ็ทสีชมพู เป็นต้น 
หลังแถลงข่าว นพ.บุญชัย ได้ให้สัมภาษณ์
ส่ือมวลชนพร้อมฝากเตือนไปยังผู้บริโภค
ให้ระมดัระวงัการบรโิภคกาแฟ ผลติภณัฑ์ 
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ท่ีอวดอ้าง    
ลดความอ้วน เนือ่งจาก อย. เคยตรวจพบ 
ใส่ยาไซบูทรามีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อ   
การบริ โภค เนื่ อ งจากยาดั งกล่าว   
มีผลข้างเคียงสูง ต้องใช้โดยความดูแล  
ของแพทย์ ผลข้างเคียงท่ีพบบ่อย คือ 
ท�าให้เกิดความดันโลหิตสูง และหัวใจ
เต้นเรว็ แม้จะไม่มากนกั แต่มผีลให้ผูป่้วย 
ประมาณร้อยละ 5 จ�าเป็นต้องหยุดยา 
ส่วนผลข้างเคียงอ่ืน ๆ ได้แก่ ปากแห้ง 
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และท้องผูก 
เป ็นต้น นอกจากนี้  อย. ได ้เพิกถอน        
ยาไซบูทรามีนออกจากตลาดแล้ว  

 ส�าหรับข่าวต่อไปท่ีจะน�ามาเล่า
ก็ ได ้ รั บความสนใจจากสื่ อมวลชน            
ในการเผยแพร่ข่าวจ�านวนมาก นั่นก็คือ           
ข่าว อย. ห่วงคนไทยใช้ยาพาราเซตามอล  
เกินกว่าปริมาณท่ีก�าหนด และหากใช้
ติดต่อกันนานๆ อาจน�าไปสู่การเกิดพิษ
ต่อตบั จนน�าไปสูภ่าวะตบัวายและเสยีชีวติ 
ในที่สุด ดังนั้น ตามกฎหมายจึงบังคับให้
ผลิตภัณฑ ์ยาที่ มีส ่ วนประกอบของ
พาราเซตามอลทั้งที่เป็นยาสามัญและ   
ยาสามัญประจ�าบ้าน ต้องมีข้อความ    
ค�าเตอืนบนฉลาก ได้แก่ ถ้าใช้ยานีเ้กนิขนาด 
ที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารก�ากับยา 
จะท�าให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้
ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน และผู้ท่ีเป็น   

          
โรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร ก ่อนใช้ยานี้  ยาไม่ใช ่ขนม         
อย่ารบัประทานพร�า่เพรือ่นะคะ โดยเฉพาะ 
ยาพาราเซตามอลไม่ควรรับประทานเกิน
วันละ 8 เม็ด (เม็ดละ 500 มิลลิกรัม)  
เพื่อความปลอดภัยค่ะ

 กลบัมาเรือ่งของอาเซยีนกนับ้าง 
เก็บข่าวได้สัญญาไว้ว่าฉบับเดือนธนัวาคม
น้ี จะบอกเล่าการเตรียมความพร้อม        
ของ อย. ในการก้าวเข้าสู่ AEC ปี 2558 
มาให้ทราบค่ะ อันดับแรกท่ีส�าคัญ อย.  
จะลดข้ันตอนและลดระยะเวลาในการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้     
ผู้ประกอบการเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถน�าผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายสู ่ 
ท้องตลาดได้ทันก�าหนดเวลา สามารถ
แข่งขันกับประเทศในแถบอาเซียนได้ 
ท�าให ้เพิ่มมูลค ่าทางเศรษฐกิจให ้กับ
ประเทศทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ อย.   
ยังเตรียมความพร้อมเพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ
บูรณาการกับกรมศุลกากร ในระบบ 
National Single Window  เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ ASEAN Single Window ค่ะ 
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแนวทาง
การด�าเนินงานด้านอื่นๆ เก็บข่าวจะ 
เจาะลึกน�ามาบอกเล่าให้ทราบในฉบับ
ต่อๆ ไปค่ะ อย่าลืมติดตามอ่านกันนะคะ 
เก็บข่าวขอให้ผู้อ่านทุกท่านฉลองปีใหม่ 
อย่างมีความสุข ท่องเที่ยวแห่งใด ขอให้
ปลอดภัย เมาไม่ขับ นะคะ...

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�ว...เล่�เรื่อง กลับม�พบกับผู้อ่�นทุกๆ ท่�นในฉบับส่งท้�ยปี 2555 พร้อมกับ
นำ�ส�ระดี ๆ ตลอดจนข่�วที่น่�สนใจในแวดวงอ�ห�รและย�ม�ฝ�กเช่นเคยค่ะ

อย. ร่วมกับต�ำรวจ บก.ปคบ. บุกทลำยแหล่งผลิตและขำยส่ง อำหำร ยำ 
เครื่องส�ำอำง ผิดกฎหมำย  ย่ำนดอนเมือง มูลค่ำกว่ำ 1.5 ล้ำนบำท 



	 	 ลูกสาวดิฉันชอบเปลี่ยนสีผม	
	 	 เป็นประจ�า	แถมใช้ผลิตภัณฑ์
ย้อมผมไม่ซ�้ายี่ห้อเลย	เตือนเท่าไหร่ก	็			
ไม่ฟัง	 ดิฉันเป็นห่วงมากกลัวว่าลูกจะแพ้
สารที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ย้อมผม 
       
  การเปลี่ยนสีผม เป็นแฟชั่นที่  
  ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัย 
บางคนเปล่ียนสีผมเพ่ือเสริมบุคลิกให้ดีขึ้น 
บางคนเปลี่ยนสีผมตามแฟชั่น และยิ่งใน
ป ัจจุบันการเปลี่ยนสีผมท�าได ้ ไม ่ยาก  
หลายคนสามารถท�าได้เองโดยไม่ต้องเข้า
ร้านเสริมสวย 
  ทีนี้มาท�าความรู ้จักผลิตภัณฑ์
ย ้อมผมกันบ้าง.. .  ผลิตภัณฑ์ย ้อมผม       
แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  1.  ครมีปรบัสผีม (Hair restorers) 
มีสารออกฤทธิ์ส�าคัญคือ ตะกั่วอะซิเตด 
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต ้องทา และนวด 
บนเส้นผมทุกวัน จนได้สีตามต้องการ 
 2.  สมนุไพรย้อมผม (Vegetable 
hair dyes) หรือ เฮนนา (Henna) เป็นสีที่
ท�ามาจากพืช โดยสกัดจากผงของใบและ
กิ่งแห้ง ซ่ึงหลังจากย้อมผมสีของผมที่ได้ 
จะเป็นสีน�้าตาลทอง 
 3.  สีย้อมผมชัว่คราว (Temporary 
hair dyes) สย้ีอมผมประเภทนีจ้ะเคลอืบสี 
ที่บริเวณผิวของเส้นผมไม่ซึมเข้าสู่ชั้นกลาง 
(Cortex) ของเส้นผม ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้   
มักพบในรปูแบบครมีแต่งผม เช่น เจล มสู 

ถามมา-ตอบไป
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 ถ�มม� ตอบไป ฉบับนี้ ขอนำ�คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมม�ฝ�ก เผื่อใครที่ชอบเปลี่ยนสีผม
บ่อย ๆ  หรือกำ�ลังคิดจะเปล่ียนสีผมเพื่อต้อนรับปีใหม่   
จะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมอย่�งระมัดระวัง

Q :

Q&AQ&A

A :

รู้จัก ผลิตภัณฑ์ย้อมผมเลี่ยงแพ้ อันตราย

ครีม ผงสเปรย์ color rinse (ชนดิล้างออก)
 4.  สย้ีอมผมชนดิกึง่ถาวร (Semi-
permanent hair dyes) มีส่วนประกอบ
ของสีซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถซึม
เข ้าไปถึงชั้นกลางของเส ้นผมได ้โดย         
ไม่ต้องมีสารเปอร์ออกไซด์ และส่วนผสม
ของแอมโมเนีย สีที่ย้อมจะคงทนอยู่จนถึง
เมื่อสระผมประมาณ 4-5 ครั้ง
 5.  สย้ีอมผมชนดิถาวร (Permanent 
hair dyes) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะ
ประกอบด้วยครีมย้อม และน�้ายาผสม   
เมือ่น�ามาย้อมผมสจีะตดิทนนาน ไม่ซีดจาง 
 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม
ส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของสีย้อม ได้แก่ 
p – phenylenediamine หรือ PDD     
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ เช่น เป็นผื่น
ขึ้นบริเวณศีรษะ และอาจจะลามไปถึง
ต ้นคอ หลังหู  ใบหู ดังนั้น ผู ้ที่แพ ้                
สารชนิดนี้อาจเกิดปฏิกิริยาการแพ้กับ   
สารอืน่ที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกัน เช่น 
Benzocaine, Procain, Sulfonamind 
และสารป้องกันแสงแดดกลุ่ม p – amino 
benzoic acid (PABA) ดังนั้น ผู้ที่แพ้ 
PDD หากจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 
ควรเลีย่งไปใช้ผลติภณัฑ์ย้อมผมกลุ ่มอื่น
แทน เช่น ใช้สีย้อมผม ที่ท�ามาจากพืช 
หรือ เฮนนา เป็นต้น 
 อ่านมาถึงตรงนี้จะสังเกตได้ว่า... 
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ย้อมผมแต่ละ
ประเภทมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกัน      

จึงอาจท�าให้เกิดอาการแพ้ได ้ ดังนั้น      
เพื่อความปลอดภัย จึงควรทดสอบการแพ้
ก่อนใช้ทุกครั้ง โดยทาผลิตภัณฑ์เล็กน้อย
บริเวณหลังหูหรือท้องแขนทิ้งไว้ 24 – 48 
ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติใด ๆ  สามารถ
ใช้ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้
ที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด ที่ส�าคัญ 
ห้ามน�ามาย้อมคิ้วและขนตาเป็นอันขาด 
ไม่ควรย้อมผมเมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอก 
และห้ามผสมผลิตภัณฑ์ย้อมผมต่างชนิด
เข้าด้วยกัน เพราะอาจเกิดอันตรายจาก
การใช้ได้ รวมทั้งอย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์
ย้อมผมอยู่บนศีรษะนานเกินความจ�าเป็น 
และหากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เช่น 
แสบ ร้อน แดง คันยุบยิบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ครั้งแรกหรือเคยใช้มาระยะหนึ่งแล้ว
กต็าม   ต้องหยดุใช้ทันทีแล้วล้างออกด้วยน�า้ 
แต่ถ้าอาการยังไม่ดีข้ึนควรรีบพบแพทย์
โดยด่วน พร้อมน�าฉลาก ซอง กล่อง
ผลิตภัณฑ์ไปให้แพทย์ดูด้วย 
 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ่าน   
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ส า ม า ร ถ ส ่ ง จ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เร า ที่                
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 กองพัฒนา
ศกัยภาพผูบ้รโิภค	 ส�านกังานคณะกรรมการ	
อาหารและยา		เลขที	่88/24	ถนนตวิานนท์	
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	 เรารอค�าถาม
ของทุกท่านอยู่ค่ะ
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“ย�” คือ วัตถุที่มุ่งหม�ยสำ�หรับใช้
ในก�รวินิจฉัย บำ�บัด บรรเท� รักษ� หรือ
ป้องกนัโรค หรอืคว�มเจบ็ป่วย ดงันัน้ “ย�” 
จงึเป็นสิง่จำ�เป็นทีม่นษุย์ไม่อ�จหลกีเลีย่งได้ 
ในทุกช่วงวัยของชีวิต แม้กระทั่งในช่วง   
“ต้ังท้อง” ท่ีส�ม�รถเกดิก�รเจบ็ป่วยขึน้ได้ 
เช่นกัน แต่ก�รใช้ย�ในช่วงตั้งครรภ์น้ี          
จะต้องมีคว�มระมัดระวังเป็นพิเศษ เพร�ะ
อ�จส่งผลถึงท�รกในครรภ์ได้

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  นทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ จึงควร   

  ตรวจสอบว่ายา วติามนิ อาหารเสรมิ 

หรือ ยาสมุนไพร  ที่รับประทานอยู ่          

เป็นประจ�าจะส่งผลกระทบต่อทารก       

ในครรภ์หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจควรจะหยุด

ไว้ก่อน แล้วปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

“ตั้งท้อง” ต้องระวังการใช้ยา

ใ ในร้านยาใกล้บ้านท่าน 

 แต่หากเป็นยาโรคประจ�าตัว 

เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไมเกรน 

หรอืยาอืน่ ๆ ทีต้่องรบัประทานเป็นประจ�า  

ก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ที่ดูแล เพื่อ 

ปรับเปลี่ยนยาอย่างเหมาะสม 

 อนึง่ในผูห้ญงิทีต้่องรบัประทานยา

เป ็นประจ�าเพื่อรักษาสิว ควรต ้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะยารักษาสิว

จ�าพวกกรดวิตามินเอ (Retinoic acid) 

หรือ ไอโสเตรติโนอิน (Isotretinoin)    

ซ่ึงเป็นยาที่ได้รับความนิยมมาก พบว่า    

มีรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท�าให้

ทารกพิการแต่ก�าเนิด จึงแนะน�าให้หยุด
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ยานี้อย่างน้อยมากกว่า 1 เดือน ก่อนทีจ่ะ

มีการตั้งครรภ์ และมีการคุมก�าเนิด              

ร่วมด้วยระหว่างที่ใช้ยานี้ เพื่อป้องกัน

การตั้งครรภ์

 ส�าหรับแนวทางทั่วไปในการใช้

ยา ในหญิงมีครรภ์ มีดังนี้ 

1 เม็ดครึ่ง )

 3. ควรใช้ยาที่เป็นยาที่มีข้อมูล

ความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ เช่น

     3.1 ยาคลอร์เฟนิรามีน     

ม าลี เ อท  (Ch lo rphen i r am ine 

Maleate : CPM) ในการบรรเทาอาการ

มวลอุจจาระ ซึ่ งจะกระตุ ้นล� า ไส ้              

ให้เกิดการบีบตัว เป็นยาท่ีมีสารพวก     

เซลลูโลส (Cellulose)ที่ ได ้จากพืช   

เป็นส่วนประกอบ รูปแบบยาเป็นยาผง

ชงละลายกับน�้า โดยมีข้อแนะน�าคือ  

จะต้องดื่มน�้าตามมากๆ เพื่อให ้ยา    

พองตัวในล�าไส ้ ได ้ เ ต็มท่ีท�าให ้ช ่วย

ระบายได้ดี และป้องกันการอุดตันของ

ยาในล�าไส้

  4. ควรระมัดระวังการได้รับ

วิตามินเกินขนาด โดยเฉพาะวิตามิน   

ในรูปของยา  เพราะอาจส่งผลต่อทารก 

ในครรภ์ได้ ควรเลือกที่จะได้รับวิตามิน

จากการรับประทานอาหารให้ครบ        

5 หมู่ และรับประทานผัก ผลไม้มาก ๆ   

จะมีความเหมาะสมกว่า

“คนท้อง” ต้องระวัง

การใช้ยา ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

ทุกครั้งก่อนใช้ยา เพ่ือความปลอดภัย 

ของทารกในครรภ์นะครับ

 1. ไม่ควรที่จะซื้อยากินเองจาก

ผูท้ีไ่ม่มคีวามรู ้ การใช้ยาในหญงิตัง้ครรภ์ 

ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์	หรือ

เภสัชกรอย่างใกล้ชิด  หากมีปัญหา

เกี่ยวกับยาควรปรึกษาแพทย์ หรือ

เภสัชกรในร้านยาใกล้บ้านท่านทันที

 2. ควรใช้ยาเท่าที่จ�าเป็นจริงๆ 

เท่านั้น และใช้ยาในขนาดต�่าที่สุดที่ยัง

สามารถให ้ผลในการรักษาได ้ เช ่น 

พารา เซตามอล  ใช ้ ในกรณีที่ มี ไข ้    

บรรเทาปวด ในขนาด 10-15 มิลลิกรัม

ต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม (หญิงหนัก   

50 กิโลกรัม ใช้พาราเซตามอลขนาด  

500  มิลลิกรัม จ�านวน  1  เม็ด หรือ        

แพ้อากาศ  ลดน�้ามูก  

  3.2 ยาไดเมนไฮดริเนต 

(Dymenhydrinate) เพื่อบรรเทา

อาการแพ้ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

     3.3 ผงน�้าตาลเกลือแร่ 

(Oral Rehydration Salts : ORS) เพื่อ

ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่เนื่องจาก

ท้องเสีย  แต่หากสงสัยว่าท้องเสียชนิด

ท่ีมีการติดเชื้อร ่วมด้วย (ถ ่ายเหลว    

เป็นน�้า ถ่ายบ่อย และมีไข้) ควรพบ

แพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป

      3.4 ยาระบายเพิ่มกาก 

(bulk-forming laxative) ยากลุ่มนี้

ช ่วยบรรเทาอาการท้องผูกโดยเพ่ิม 

      ภาพประกอบ :  -  http://thaistemlife.co.th/com.jpg    
  -  http://www.ladycarehealth.com/wp-content/uploads/2011/07/Acne-Skin-Care-During-Pregnancy.jpg              
  -  http://www.samunpai.com/image/article/big/A20120328072712 
  -  http://www.dairyaustralia.com.au/~/media/Images/Supply%20Chain/Health-Nutrition/Nutrition/Final%20Food%20 
  Chart%20Pie%20250.ashx?w=250&h=232&as=1
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หรือผู ้แบ่งบรรจุส�าหรับอาหารที่ผลิต   
ในประเทศ ชื่อที่ตั้งของผู ้น�าเข้าและ
ประเทศผู ้ผลิตส�าหรับอาหารน�าเข้า 
ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบที่ส�าคัญ วัน
เดือนและปีที่ผลิต หรือเดือนและปี   
ที่ ผลิ ต  วั น เดื อนและป ีที่ หมดอายุ          
การบริโภค แล้วแต่กรณี ค�าแนะน�า      
ในการเก็บรักษา เป็นต้น โดยเฉพาะ
อาหารกระป๋อง ต้องสังเกตลักษณะ
ภายนอกของกระป๋องด้วย คอื ต้องไม่บวม 
ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋อง
ต้องไม่มีรอยรั่ว เพื่อมิให้เชื้อจุลินทรีย์
เล็ดลอดในกระป๋องได้

ถัดมา กระเช้าผักผลไม้ ควร
เลือกให้อยู่ในสภาพสดใหม่ สะอาด ไม่มี
ลักษณะแข็งหรือกรอบจนเกินไป ไม่มี
กลิ่นฉุนแสบจมูก ไม่เห่ียวเฉา ไม่มี     
ร่องรอยช�้า ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีผิดจาก
ธรรมชาติ ผลไม้ต้องดูผิวสดใหม่ ขั้ว
หรือก้านยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ช�้า
หรือด�า และขนาดของผลต้องสม�่าเสมอ 

สุดท้าย ขอแนะน�ากระเช้า
ผลิตภัณฑ์สขุภาพจาก	OTOP ผลติภณัฑ์ 

 ริ่มที่  กระเช้าผลิตภัณฑ์อาหาร  
 ต้องมีการแสดงฉลากรวม โดยระบุ 
ชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละ
รายการที่บรรจุ รวมทั้งแสดงวันเดือนปี
ท่ี หมดอายุ ห รื อ ค ว รบริ โ ภคก ่ อน             
ของอาหารแต่ละรายการท่ีบรรจุ หรือ
หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมา   
จัดกระเช้าเอง แนะน�าให้สังเกตฉลาก
ก่อนซือ้ โดยฉลากต้องมข้ีอความภาษาไทย 
และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ        
ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ในกรอบ
เครื่องหมาย อย. ชื่อที่ตั้งของผู ้ผลิต   

 เข้�สู่เดือนแห่งเทศก�ลส่งคว�มสุข “ส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่” กันแล้ว 
เชื่อว่� “กระเช้�ปีใหม่” ต้องเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่หล�ยคนจะนำ�ม�   
มอบคว�มสุขให้แก่กัน เกร็ดเล็กน่�รู้จึงนำ�วิธีเลือกซื้อกระเช้�ปีใหม่ม�ฝ�ก                    
ไปติดต�มอ่�นกัน....

หนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านมาตรฐาน 
จีเอ็มพีขั้นต้น (Primary GMP) จาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โดยสามารถสังเกตฉลากก่อนตัดสินใจ
ซื้อตามค�าแนะน�าข้างต้น 

ก า ร เ ลื อ ก ส ร ร อ า ห า ร ท่ี มี
คุณภาพมาตรฐาน ปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพ่ือมอบให้กันและกัน    
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่เพียงแต่จะ
สร้างความสุข ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับ 
แต่ยังเป ็นการมอบสุขภาพที่ดี เพื่อ
ต้อนรับปีใหม่อีกด้วย 

มอบความสุข	พร้อมสุขภาพดี	
ด้วย “กระเช้าปีใหม่” คุณภาพ

เ
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ใครเป็นแฟนเพจ อย.น้อย ไม่พลำดแน่
กบักจิกรรมทำง facebook

1. กิจกรรมตอบค�าถามประจ�าสัปดาห์ ๆ ละ 1 ค�าถาม เพื่อรับของรางวัลสัปดาห์

ละ 5 รางวัล  โดยจะมีการตั้งค�าถามทุกวันจันทร์ ซึ่งผู้รับรางวัลได้จากการสุ่มเลือก

จากผู้ตอบค�าถามถูกต้อง โดยจะสุ่มเลือกผู้รับรางวัลในวันจันทร์ถัดไป ทั้งนี้บุคล

ทัว่ไปสามารถร่วมกจิกรรมได้ ยกเว้น  บคุลากร อย. นะคะ ตัวอย่างของรางวลั ได้แก่  

เสื้อ อย.น้อย นาฬิกา ถุงผ้า เป็นต้น โดยแจกหมุนเวียนกัน ก�าหนดเริ่มกิจกรรมตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

อย.น้อย หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยนักเรียน อย.น้อย ที่สะสมคะแนนจากการร่วม

แสดงความคดิเหน็มากท่ีสุด 10 ล�าดับแรก จะเป็นผู้ได้เข้าร่วมงานมหกรรม อย.น้อย 

โดยเริ่มนับคะแนนสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 กิจกรรมนี้ 

สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียน อย.น้อย เท่านั้น

3.  และกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมฟ้องด้วยภาพ โดยส่งภาพถ่ายเก่ียวกับ

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ 
ของรางวัลรออยู่มากมาย 
แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

ผลติภัณฑ์สขุภาพทีพ่บเหน็ว่าไม่ถกูต้อง  

(ฉลากอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง ทีไ่ม่ถกูต้อง) 

พร้อมค�าชี้แจงด้วยว่าไม่ถูกต้องอย่างไร 

พบเจอทีใ่ด เริม่ต้ังแต่วนัที ่5 พฤศจิกายน 

2555 – สิ้นเดือนมกราคม 2556 ซึ่ง 

ผู้รับรางวัลได้จากการสุ่มเลือกจากผู้ส่ง

ภาพถ่ายได้ถูกต้อง และจะสุ ่มเลือก

ผู้รับรางวัล ในวันจันทร์แรกของเดือน

ถัดไป ท้ังนีบ้คุคลท่ัวไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ 

ยกเว้น บุคลากร อย.  ส่งมากก็มีสิทธิ์มาก

นะจ๊ะ ผู้ชนะเลิศจะม ี5 รางวลัเท่านัน้ 

  

ประวัติการรับราชการ

 วันบรรจุเข้ารับราชการ  1 เมษายน 2529  ต�าแหน่ง  นายแพทย์ ระดับ 4 

     ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม  26 ปี 8  เดือน

ด�ารงต�าแหน่งในระดับ			8

	 ชื่อต�าแหน่ง	 ประเภทต�าแหน่ง	 ช่วงเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	 รวมเวลาด�ารงต�าแหน่ง

1. นายแพทย์ 8 วช. ด้านสาธารณสุข วิชาชีพเฉพาะ 1 ต.ค. 2540 - 29 ธ.ค. 2542 27 เดือน

ส�านักพัฒนาวิชาการแพทย์

2. นายแพทย์ 8 ด้านสาธารณสุข วิชาชีพเฉพาะ 23 พ.ย. 2541 - 29 ธ.ค. 2542 13 เดือน

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ�านวยการ

ส่วนอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

พันธุกรรม ส�านักพัฒนาวิชาการแพทย์

อีกหน้าที่หนึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งในระดับ	9

	 ชื่อต�าแหน่ง	 ประเภทต�าแหน่ง	 ช่วงเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	 รวมเวลาด�ารงต�าแหน่ง

1. นายแพทย์ 9 ด้านสาธารณสุข วิชาชีพเฉพาะ 30 ธ.ค. 2542 - 8 มิ.ย. 2543 6 เดือน

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ�านวยการ

ส่วนอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

พันธุกรรม ส�านักพัฒนาวิชาการแพทย์ 

อีกหน้าที่หนึ่ง 

2. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย- อ�านวยการระดับสูง 9 มิ.ย. 2543 - 29 พ.ย. 2553 10 ปี 4 เดือน

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 บส)       

3. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ บริหารระดับสูง   30 พ.ย. 2553 - 28 พ.ย. 2555 24 เดือน

การแพทย์                                                              
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 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค                               
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2556              
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา   
อ�าเภอชะอ�า จังหวดัเพชรบรีุ เมือ่วนัที ่12-14 พฤศจิกายน 2555

ประชุมสัมมนำพัฒนำแนวทำงคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2556

 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรือ่ง “ข้อคดิเหน็ต่อการเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรไีทย	-	สหภาพยโุรป	ในประเด็น	:	Data	Exclusivity	และ	Patent	

Term	 Extension” ประกอบด้วยผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา , กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,      

ส�านกังานสขุภาพแห่งชาต ิ, มลูนธิเิพือ่ผู้บรโิภค , สมาคมผู้วจัิยและผลิตเภสัชภณัฑ์ , สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบัุน ฯลฯ 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

 อย.น�าโดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. 
ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธกิารฯ อย. ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ 
รองเลขาธิการฯ อย. และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น�าโดย 
นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดี  นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์             
รองอธบิดี ดร.เยาวภา พงษ์สวุรรณ ผู้ทรงคณุวฒุฯิ ร่วมประชมุพฒันา                
การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่าง      
อย. - กรมวิทย์ฯ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร        
อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

ประชุมพัฒนำกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ ระหว่ำง อย. - กรมวทิย์ฯ ครัง้ที1่/2555

ประชุมข้อคิดเห็นต่อกำรเปิดกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-สหภำพยุโรป
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 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาธนิดัดามาต ุโปรดให้ หม่อมหลวงสราล ีกติยิากร เป็นผู้แทนพระองค์ 

ไปในการทอดผ้าพระกฐนิ โดยในการนี ้นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. พร้อมด้วย ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธกิารฯ อย. 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อย. และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น�าโดย นพ. นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์  

ณ วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย. พ.ต.อ.ธิติ แสงสว่าง           

รอง ผบก.ปคบ.และ พ.ต.อ.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผกก. 4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. 

บกุจบั ร้านโคอโิออ ิเลขที ่199/202 ถ.เชดิวฒุากาศ  แขวงสีกนั เขตดอนเมอืง กทม. ลักลอบผลิตและขายส่งผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร 

ยา เครื่องส�าอาง ผิดกฏหมาย  ณ ห้องประชมุชัน้ 6 อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

บุกทลำยแหล่งผลิตและขำยส่งผลิตภัณฑ์สุขภำพผิดกฎหมำย ส่งขำยต่ำงจังหวัด

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวล ีพระวรรำชำธินดัดำมำต ุโปรดให้ หม่อมหลวงสรำลี กติยิำกร
เป็นผู้แทนพระองค์ ถวำยผ้ำพระกฐนิ ณ วดัเชิงเลน ต.ท่ำอฐิ อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบรุี


