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05 อย. ดอทคอม
e-Magazine ฉบับล่�สุดกับ WWW.ORYOR.COM

06 กินเป็นใช้เป็น           
พฤติกรรม กับ สิ่งเร้�

09 Q&A ถามมาตอบไป
รู้จักใช้ “ทิ้นท์” เลี่ยงแพ้ ป�กบวม

10 รอบรู้เรื่องยา
 “วิต�มินซี” ไม่ใช่ขนมเด็ก 

12 เกร็ดเล็กน่ารู้         
ระวัง! อ�ห�รกล่องโฟมแฝงอันตร�ย

13 มุมเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานของ อย.

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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03 Hot Issue
อย่�หลงเชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งอวดอ้�งรักษ�โรค

  Report ฉบับนี้ พบกับเรื่องน่าสนใจในเล่ม เริ่มจาก อย่าหลงเชื่อ   
  “ลองกานอยด์” อวดอ้างรักษาโรค ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ต้องใช้
วิจารณญาณนะคะ... มีดีมาโชว์ เผยโฉมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555  กับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ       
ด้านอาหาร ซึ่งได้มีการเสนอมาอย่างต่อเน่ือง ครั้งน้ีนับเป็นตอนที่ 3 แล้ว มี               
3 บริษัท ด้วยกัน คือ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ผู้คว้ารางวัล 
อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 3 ปีซ้อน ต่อมาคือ บริษัท แฟชั่นฟู้ด จ�ากัด และ บริษัท วันไทย
อุตสาหกรรมการอาหาร จ�ากัด  
 พบกับ e-Magazine นิตยสารส�าหรับผู้บริโภคคู่มือเลือกซื้อเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพฉบับ online ท่ี  อย. เลือกสรรเน้ือหาสาระที่น่าสนใจสอดแทรก
เกมความรู้ให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม พร้อมของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นก�าลังใจ...
ส�าหรับคอลัมน์กินเป็นใช้เป็น ฉบับนี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอต้อนรับ ว่าที่ 
ร.ต. วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นักเขียนกิตติมศักดิ์ เจ้าบทเจ้ากลอนของเรา ที่เคยฝาก       
ผลงานไว้ในจุลสารสัมพันธ์ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็น อย.Report ในปัจจุบัน  
เริ่มแรกด้วยเรื่อง “พฤติกรรม กับ สิ่งเร้า” หากติดใจในลีลา ท่านสัญญาว่าจะมีตอน
ต่อไปอย่างแน่นอน กอง บก. ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เก็บข่าวเล่าเร่ือง.... เปิดศักราชปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นพ.บุญชัย 
สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย.ประเดิมงานปราบปราม จับล็อตใหญ่แหล่งผลิต ขายส่ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องส�าอางเถื่อน มูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท ตามมาติด ๆ 
ด้วยการแถลงข่าวบุกทลายแหล่งผลิตและจ�าหน่ายน�้าหมักชีวภาพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและโฆษณาโอ้อวดรักษาโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ และ    
อวดอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ รวมทั้งยังใช้เป็นยาหยอดตา ซ่ึงอย่างหลังน้ีอาจ
ท�าให้ตาบอดได้ ต่อด้วยการแถลงข่าวการบกุจบัคลนิกิสายใต้ใหม่แพทย์แผนไทย และ
แถลงข่าวจบักมุผูล้กัลอบผลติเครือ่งส�าอางยีห้่อหมอยนัฮ ี ซึง่เป็นเครือ่งส�าอางปลอม 
แอบอ้างชื่อ หากสนใจเน้ือหาข่าวฉบับเต็มสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ เว็บไซต์   
www.fda.moph.go.th คลิกข่าวประชาสัมพันธ์ และคลิกบทแถลงข่าว  

ถามมาตอบไป รู้จักใช้ “ทิ้นท์” เสี่ยงแพ้ ปากบวม  รอบรู้เรื่องยา กับเรื่อง 
“วิตามินซี” ไม่ใช่ขนมเด็ก นับเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ กับลูกดิฉันเอง เพราะเมื่อ     
พาเขาไปหาหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลก็จะได้รับวิตามินซีติดมือกลับมาด้วย 
หรือไม่บางครั้งก็รบเร้าให้ซื้อจากร้านขายยา เราก็เห็นว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไร 
แต่พอได้อ่านบทความเรื่องนี้ก็ท�าให้ฉุกคิดได้ว่า ต่อนี้ไปต้องควบคุมการรับประทาน
ให้อยูใ่นปรมิาณทีพ่อเหมาะ รวมถงึเดก็ทัง้หลายกต้็องอยูใ่นความดแูลของผูป้กครอง 
ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับเนื้อหาดี ๆ  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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อย.

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�

“ร�งวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2555”            
สถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�ร ตอนท่ี 3         



 ากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็น 

 อย่างชัดเจนว่าปัญหาการโฆษณา

อ ว ด อ ้ า ง ส ร ร พ คุ ณ เ กิ น จ ริ ง ข อ ง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพยังคงเป็นปัญหา      

ท่ีส�าคัญที่ต้องเตือนกันอยู่เสมอส�าหรับ 

ผลิตภัณฑ์ที่ผิดฝาผิดตัว จดแจ้งเป็น

ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่กลับโฆษณา

สรรพคุณเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่ง

ไปซะอย่างนั้น น�าไปสู่การร้องเรียน

และตรวจสอบการโฆษณาที่  อย.   

ให ้ ความส�าคัญและเฝ ้าระวั ง เพื่ อ      

การคุ ้มครองผู ้บริโภค ล่าสุด...พบ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ครีมนวดผิวกาย     

“ลองกานอยด์” ที่เผยแพร่ทางสื่อ

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร แผ่นพับ 

ใบปลิว ใบแทรกในกล ่อง ฉลาก           

ข้างกล่องผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา

ทางสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้บุคคล 

ในวงการแพทย์ หรือนักวิจัย บรรยาย

สรรพคุณว่าผลิตภัณฑ์“ลองกานอยด์”  

มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดล�าไย 

Hot Issue
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อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
อวดอ้างรักษาโรค

 ข ้อมูลจากศูนย ์ เฝ ้ าระวั งและรับ เรื่ องร ้อง เรียนผลิตภัณฑ ์สุขภาพ อย.                 
ได้สรุปผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนและการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ           
ทางวิทยุและโทรทัศน์ดาวเทียม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555 ว่ามี   
เรื่องร้องเรียนจากการโฆษณาทางวิทยุ 45 ครั้ง และโทรทัศน์ดาวเทียม 19 ครั้ง             
ส่วนการเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ พบปัญหาโฆษณาเกินจริงทางวิทยุ 78 ครั้ง และ 
โทรทัศน์ดาวเทียม 219 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่พบปัญหาการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างรักษาโรค บ�ารุงสุขภาพ  มาเป็นอันดับหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อความสวยงาม หรือ

ความสะอาดในชีวิตประจ�าวันเท่านั้น  

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ไม ่มีสรรพคุณ     

ในการบ�าบัด บรรเทา รักษา หรือ

ป้องกันโรคใด ๆ  การโฆษณาดังกล่าว

เป็นการใช้ข้อความที่โอ้อวด เป็นเท็จ  

เกนิจรงิ ท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความเข้าใจผดิ 

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ

ต�ารวจ ปคบ. ได้เคยตรวจจับผลิตภัณฑ์

ลองกานอยด ์ที่ อวดอ ้างสรรพคุณ         

ดังกล่าว และยึดของกลาง พร้อม

ด�าเนินคดีแล้ว แต่ก็ยังพบการกระท�า 

ฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองโฆษณาอีก  ซึ่ง 

อย. จะด�าเนนิคดีปรับอกีเช่นกนัโทษฐาน

โฆษณาขายยาโดยไม่ได ้รับอนุญาต       

มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และหาก

พบยังฝ่าฝืนโฆษณาซ�้าอีก จะน�าเข้า

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอน

ทะเบียนผลิตภัณฑ ์ เครื่ อ งส� าอาง               

สามารถช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม    

นิ้วล็อก  รูมาตอยด์ และอาการปวดข้อ

ได้ 

ขอแจ้งให้ทราบว่า    
...............................
 การ โฆษณาในลั กษณะนี้ 

เป็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคณุเกนิจรงิ 

และเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย เพราะ

ผลิตภัณฑ์ “ลองกานอยด์” จดแจ้งไว้

เป็นเครื่องส�าอาง ซึ่งเครื่องส�าอางเป็น

จ

     

โดย สุวนีย์  สุขแสนนาน
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“รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555” 
สถานประกอบการด้านอาหาร ตอนที่ 3 
 มดีมี�โชว์ฉบบันีย้งัคงนำ�เสนอเรือ่งร�วเกีย่วกบัสถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�รที่ได้รบัร�งวัล อย. ควอลติี ้อวอร์ด 
ประจำ�ปี 2555 ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นสถ�นประกอบก�รทีม่ทีัง้ม�ตรฐ�นก�รผลติทีด่แีละมคีว�มรบัผิดชอบต่อสงัคม เริม่จ�ก....

ฉบับหน้ามีดีมาโชว์จะพาไปรู้จักกับสถานประกอบการด้านอาหาร 4 รายสุดท้ายที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�าปี 
2555 อย่าลืมติดตามนะคะ

สถานประกอบการแรก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ผู้คว้ารางวัล 
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 3 ปีซ้อน เป็นบริษัทสายอาหารในเครือสหพัฒน์ฯ ด�าเนินธุรกิจผลิต     
ขนมปังและเบเกอรี่ “เพรซิเดนท์ เบเกอรี่” มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เป็นไป
ตามกระบวนการผลิตท่ีดี ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพระหว่าง
กระบวนการผลติ และเป็นอกีหนึง่สถานประกอบการทีด่�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งในด้านอาหารและโภชนาการ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
โภชนาการและ GDA ต่อผู้บริโภค ด้านสาธารณประโยชน์ ได้ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล
มากมาย ด้านการศึกษาได้ให้ความรู้แก่เยาวชน โดยมีการท�าบันทึกความร่วมมือกับ อย.        
ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และฉลากโภชนาการในรูปแบบ School Tour จ�านวน 200 โรงเรียน
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิง             
ในโรงงานและรถขนส่ง

สถานประกอบการรายที่ 2 ได้แก่ บริษัท แฟชั่นฟู้ด จ�ากัด เปิดด�าเนินกิจการเมื่อ   
วันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. 2531  ต่อมาได้ขยายกิจการและผลิตสินค้าชนิดใหม่เครื่องหมาย
แฟชั่นฟู ้ด (Fashion Food Co.,Ltd.)  และเยส  (YES)  ก่อนเพิ่มสายการผลิตบะหมี่                  
กึ่งส�าเร็จรูป โดยใช้เครื่องหมายการค้าเอฟเอฟ (FF)  ออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม  ปี 2544 
เป็นต้นมา แฟชั่นฟู้ดมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มการรับวัตถุดิบ          
ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่ง  โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความรู ้และ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน  นอกจากนี้ ยังด�าเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีมี    
การจัดท�ากิจกรรมเพื่อสังคม  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและ  
ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

และ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ�ากัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ.2514 เริ่มด�าเนินการผลิตตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยร่วมทุนกับ               
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า     
จดทะเบียน “ย�าย�า” มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน โดยยึดถือนโยบายหลัก 3 ประการ    
เป็นหัวใจในการบริหารงาน คือ Quality การควบคุมคุณภาพ Safety ความปลอดภัย และ 
Environment การร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  นอกเหนือไปจากการด�าเนินงานอย่างมี
คุณภาพแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง เช่น วัด โรงเรียน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรการกุศล         
โดยการบริจาคทรัพย์และสิ่งของ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ความรู้
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส�าหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่ไม่อยากตก

เป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีโฆษณาอวดอ้าง   

e-Magazine ฉบับล่าสุดกับ 
WWW.ORYOR.COM

เหล่านี้ เพียงแค่คลิกเว็บไซต์ www.oryor.com ก็จะพบกับ 

อย. e-Magazine นิตยสารส�าหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ 

เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพฉบับล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ที่ก�าลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ กับ “คอลัมน์ข่าวเด่น

ประเด็นดัง เร่ือง เคร่ืองส�าอางโอ้อวดครีมนวดมหัศจรรย์  

แก้เข่าเสือ่ม...อย่าหลงเชือ่” และ “เรือ่ง กาแฟลดความอ้วน...เชือ่ได้ 

จริงหรือ ?? ในคอลัมน์ Product In trend” และพลาดไม่ได้กับ

อันตรายจากไซบูทรามีน ใน Biggest Interview ไม่เพียงแต่

สาระเท่านั้นนะคะ ยังมีเกมพร้อมของรางวัลมาให้ได้ร่วมสนุก

กันด้วย แต่จะเป็นรางวัลอะไร สนุกแค่ไหน....คลิกเลยค่ะ

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว เพื่อน ๆ อย่าลืมเข้ามาอ่าน

และให้ก�าลังใจทีมงานกันนะคะ พวกเราตั้งใจอย่างมากที่จะให้

แฟนคลับ oryor.com ได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิง 

ง่าย ๆ เพียงแค่คลิก www.oryor.com เพื่อน ๆ ก็จะไม่พลาด

เรื่องเด็ดผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วค่ะ

    ในช่วงท่ีผ่านมา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีโอ ้อวดเกินจริงได้ถูกร้องเรียนเข้ามา                      
ท่ีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นจ�านวนมากท่ีสุด โดยโฆษณาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่        
มกัอ้างว่าสามารถท�าให้ผวิขาวขึน้ ช่วยลดความอ้วน ลดไขมนัส่วนเกนิ หรอืรกัษาโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้
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โดย วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

 ก�ร “ติดอ�วุธท�งปัญญ�” ให้แก่ผู้บริโภค 
อย่�งน้อยที่สุดก็ให้ผู้คนทร�บว่� โฆษณ�อันไหน
ควรเชือ่ คนไหนโอ้อวดเกนิจรงิ และยงัใช้เป็นข้อมลู 
ในก�รตดัสนิใจ เลอืกซ้ือ เลอืกบรโิภค แต่เป้�หม�ย 
ที่ว�ดหวังม�กกว่�นั้นคือ คว�มพย�ย�มที่จะให้
เกิดก�ร “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ก�รบริโภค
ด้วยซำ้�ไป

 องพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เป็น 

 หน ่วยงานในส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งพัฒนา

มาจากงานเดิม คือ “กองเผยแพร่และ

ควบคุมการโฆษณา”

  ในอดีตที่ผ่านมา การโฆษณา

สินค้าอุปโภค บริโภค มิได้มีกลยุทธ์

มากมายเช่นปัจจบุนั สือ่ (media) ต่าง ๆ  

ที่ ใช ้ในการโฆษณาก็มี เพียงสื่อวิทยุ 

โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ ซึ่งง ่ายต่อ          

การควบคุม ก�ากับ กฎหมายต่าง ๆ ที่

เกีย่วกบัการควบคมุการโฆษณาผลติภณัฑ์ 

สุขภาพ จึงมีเพียงการตรวจติดตามจาก

สื่อต่าง ๆ ดังกล่าว แต่หากผลิตภัณฑ์ใด

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก เช่น ยา 

เครื่องมือแพทย์ ก็จะมีการควบคุม   

เข้มงวดกว่าผลิตภัณฑ์อื่น โดยบังคับให้

ต้องน�าข้อความ เร่ืองราว หรอืภาพต่าง ๆ    

พฤติกรรม กับ สิ่งเร้า

ก
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ที่ต้องการเผยแพร่มาให้ อย. พิจารณา

ก่อนการโฆษณา ซึ่งก็มีความเหมาะสม

ส�าหรับกฎหมายที่บังคับใช้ในปี 2510 

เช่น พ.ร.บ.ยา ถ้าจะใช้ศัพท์ให้ทันสมัย 

ก็เรียกว่า “พอเอาอยู่” ว่างั้นเถอะ

  แต่กาลเวลาที่ผ ่านไปเกือบ

กึ่งศตวรรษ ทั้งสื่อต่าง ๆ ที่พัฒนาไป

อย่างรวดเร็วเป็นอีกโลกหนึ่งคือโลก

ไซเบอร์ที่ไร้ขอบเขต การก�ากับดูแล

อนัเป็นการ “ตดิอาวธุทางปัญญา” ให้แก่ 

ผูบ้รโิภค อย่างน้อยทีส่ดุกใ็ห้ผูค้นทราบว่า 

โฆษณาอันไหนควรเชื่อ อันไหนโอ้อวด

เกินจริงและยังใช้เป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจ เลือกซื้อ เลือกบริโภค แต่  

เป้าหมายที่วาดหวังมากกว่านั้นคือ

ความพยายามทีจ่ะให้เกดิการ “ปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรม” การบริโภคด้วยซ�า้ไป ท้ัง ๆ  

ที่เราทราบดีว่ามิใช่เรื่องง่ายเลย เพราะ 

“พฤตกิรรม” คอืการกระท�าหรอือาการ 

แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิดและ

ความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า (ลอก

มาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย์) 

ซ่ึงตามความเป็นจริง สิง่เร้า มมีาก สือ่ก็มี 

ทั่วทุกหนทุกแห่ง การจะต่อต้านสิ่งเร้า

จึงยากยิ่งกว่าการต้านแรงดึงดูดของ

โลก แต่เราก็ต้องพยายามมุ่งมั่น ฟันฝ่า

ท�าไป ก่อนท่ีพฤติกรรมเหล่านั้นจะ 

แปรเปลี่ยนไปเป็นความคุ้นชิน ดังที่คน

ชอบพูดว่า “สันดอนขุดได้ สันดาน   

ขุดยาก” อะไรท�านองนั้น

  ที่พูดมาทั้งหมดนี้ เป ็นเพียง

ด้านเดียว คือความพยายามคุ้มครอง

ป้องกนัผู้บริโภค ซ่ึงจะไม่ได้ผลอะไรเลย

หากผู ้บริโภคยังไม ่ตระหนักในการ

คุ้มครองตัวเอง และยังหลงใหลได้ปลื้ม

กับความสุขเล็กๆ น้อย ๆ หรือของแถม

ที่แทรกมากับกลยุทธ์ในการท�าตลาด 

แต่ก็ขอให้ก�าลังใจแก่ทุกคนที่ต้องท�า

หน้าที่ตรงนี้ เพราะ “พรุ ่งนี้” มีไว ้

ส�าหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้ มิใช่

เพ่ือเสริมความผิดพลาดให้สมบูรณ์ 

เต็มที่...

  ขอตบท้ายด้วย “บทดอกสร้อย” 

ฝากเด็ก ๆ ยุคกระดานดิจิตอล ขอให้

คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอลัมน์ กินเป็น 

ใช้เป็น ก็แล้วกัน...ด ้วยวิธีเดิม ๆ จึงไร ้ผล ประกอบกับ  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จ�านวน    

ผูป้ระกอบการ จ�านวนผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ 

อย่างมากมายมหาศาล การจะไปบังคับ

ให้น�าข้อความ เนื้อหา มาตรวจก่อนจึง

เป็นไปได้ยากและไม่อาจท�าได้ด ้วย

ก�าลังคนภาครัฐ การเตรียมการณ์รับมือ

กับปัญหาดังกล่าว ได้กระท�าควบคู่กัน

อย่างต่อเนือ่ง นัน่คอืการเผยแพร่ความรู้ 

ข้อเท็จจริง และข้อมูลทางสื่อต่าง ๆ   

เด็กเอ๋ย  เด็กน้อย...  ความรู้  แม้ไม่ด้อย  เจ้าใฝ่หา
ถือ  แท็บเล็ต  แผ่นแบน  แทนต�ารา  ใช้วิชา  นิ้วสัมผัส  งัดข้อมูล

ได้ประโยชน์  หลายสถาน  แทนการจด  แต่อย่าลด  เขยีนให้มาก  ฝากเจ้าหนนุ
แม้กูเกิ้ล  โกรธบ้าง  ช่างนายทุน  ต้องค�้าจุน ภาษาไทย ให้ชาติเอย...

ภาพประกอบ :  http://www.familymediawatch.org/images/column_1290655273/child-and-tv
                    http://www.matichon.co.th/online/2012/09/13467489811346749015l
 http://www. news.hunsa.com/50389-10-นิสัยใช้สมาร์ทโฟนที่ควรเลี่ยง.html
 http://www. tablettechnologys.blogspot.com/2012/09/tablet-www.html



ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2555เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ก ลบัมาที ่อย. กนับ้าง เข้าสูเ่ดือนที ่2  
 แล้วในการรบัต�าแหน่งเลขาธกิารฯ อย. 
ขอ ง  นพ .บุญชั ย  สมบู รณ ์ สุ ข  ซึ่ ง 
อาทิตย์แรกของการรับต�าแหน่งท่านก็เริ่ม
งานแถลงข่าวการตรวจจับแหล่งผลิต  
และขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา 
เคร่ืองส�าอางเถื่อน ย่านรามอินทรา โดย
ร่วมงานกับต�ารวจ ปคบ. เข้าจับกุม พบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายที่ อย. 
เคยออกข ่าว เตือนห ้ามซื้ อ  ห ้ ามใช ้         
ห้ามจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์อวดสรรพคุณ  
ลดความอ้วน เช่น บาชิ ควิกสลิมมิ่ง
แคปซูล , แคปซูลลดความอ้วน P57 
Hoodia , แคปซูลลดความอ้วน Li Da , 
กาแฟลดน�้าหนัก Vitaccino เป็นต้น 
ตรวจพบผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนที่มี
ส่วนผสมสารไซบูทรามีน ที่ อย. ได้ยกเลิก
ทะเบียนต�ารับยาแล้ว เพราะมีผลต่อหัวใจ 
ได้แก่ ยา Reduce -15 mg , แคปซลูผงบกุ 
Vitamin C 1000 และพบผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย เช่น 
NANO GLUTA , ABSOLUTE-4 MEN 
ACNE TREAT MENS SERUM , 
REVITALIZER ENZYMATIC TONER 
เป็นต้น ของกลางมูลค่ากว่า 2.7 ลบ.    
การแถลงข ่าวคร้ังนี้ เป ็นครั้ งแรกของ 
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. 

ซึ่ งได ้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมา      
ท�าข่าวและสัมภาษณ์ท่านในประเด็นต่าง ๆ        
โดยเฉพาะ นโยบายของท่านในการรบัต�าแหน่ง
เลขาธกิารฯ อย. อนัดบัแรกท่านจะลดขัน้ตอน 
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ    
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐาน 
Primary GMP ค่ะ นอกจากนี ้ท่านยงัมแีผน 
ในการด� า เนินงานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภค             
ทั้งงานก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู ่ 
ท ้องตลาดและหลั งจากที่ ได ้ วางขาย             
ในท้องตลาดแล้ว โดยท่านให้ความส�าคัญ     
ในความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมกับ
สนับสนุนให้ผู ้ประกอบการมีความพร้อม 
ในการแข ่ งขันกับผลิตภัณฑ ์ที่ มาจาก
ประเทศอื่น ๆ ในระยะยาว เพื่อเตรียม
ความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ด้วย 
ยงัไม่จบเท่านีน้ะคะ อย. ยงัจดัให้มกีารแถลงข่าว 
การตรวจจับอีก 2 ครั้ง เริ่มด้วยการบุก
ทลายแหล่งผลิตและจ�าหน ่ายน�้าหมัก    
โดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาโอ้อวด
รกัษาสารพดัโรค ย่านทุง่คร ุ พบขวดน�า้หมกั 
ชีวภาพ อวดสรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน 
ความดนั บ�ารงุหวัใจ , พบน�า้หมกัแบบเป็นวุน้ 
อวดสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
และพบยาหยอดตาท�าจากน�้าหมัก (รับมา
จากแหล่งอืน่ขายให้ลกูค้า) งานนีแ้ถลงข่าวกนั 
ณ สถานที่ กระท�าผิดกฎหมาย โดย
เลขาธิการฯ เป็นประธานการแถลงข่าว 
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบก.
ปคบ. เก็บข่าวขอเตือนประชาชนอย่าหลง
เชื่อโฆษณารักษาโรคของน�้าหมักชีวภาพ 
ไม่ว่าจะผลิตจากแหล่งใด ๆ ก็ตาม เพราะ
เป็นการกระท�าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค 
มีการโฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะอย่าได้

        

หลงเชื่อซื้อยาหยอดตาที่ท�าจากน�้าหมัก
เด็ดขาด เพราะมีความเป็นกรดสูง มีการ
ปนเป้ือนเช้ือจลุนิทรย์ี อาจท�าให้ตาบอดได้ 
ฝากเตือนบอกต่อ ๆ กันไปด้วยนะคะ 

  และอีกหนึ่งผลงานที่ได ้มีการ    
แถลงข่าวในช่วงสัปดาห์เดียวกัน คือ 
การบกุจบัคลนิกิสายใต้ใหม่แพทย์แผนไทย 
ย่านสายใต้ใหม่ พบยาสมุนไพรท่ีไม่ได้
ขึ้ นทะเบียนต�ารับยาบรรจุขวดพลาสติก  
และบรรจซุองใส หลากหลายชนิด ฉลาก
แสดงสรรพคุณรักษาสารพัดโรค ไม่ว่า
จะเป็นการช่วย ถ่ายสารพษิ ถ่ายพษิมะเรง็ 
ถ่ายโรคอมัพฤกษ์  แก้หอบ หดื เส่ือมสมรรถภาพ 
ทางเพศ เป็นต้น พร้อมกับได้แถลงข่าว
การจับกุมผู ้ลักลอบผลิตเคร่ืองส�าอาง 
ระบยุีห้่อหมอยนัฮ ี ซึง่เป็นการแอบอ้างชือ่ 
โรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลไม่ทราบ
เรื่อง ขอให้ผู ้บริโภคระวังการเลือกซื้อ
เลือกใช้เครื่องส�าอางด้วยค่ะ หากเป็น   
เครือ่งส�าอางปลอม ส่วนใหญ่จะพบการผสม
สารห้ามใช้ในเครื่องส�าอาง จะท�าให้เกิด
อาการแพ้ เกดิพษิสะสมในร่างกาย เป็นฝ้า 
ถาวร ผวิหน้า เกิดการอักเสบได้.. 

  ฉบับนี้ เน้นเล่าข่าวการตรวจจับ 
ผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมาย เพ่ือเตอืนภยั 
ผูบ้รโิภคค่ะ เนือ้ทีเ่ล่าข่าวหมดแล้ว เกบ็ข่าว 
ไม่ลืมน�าเรื่องความพร้อมของ อย. ในการ
ก้าวเข้าสู่ AEC มาเล่าให้ทราบในฉบับหน้า 
ติดตามอ่านกันได้.. สุขภาพดี ชีวีมีสุข     
กันทุกท่านค่ะ   

 สวสัดค่ีะ พบกบัก�รร�ยง�นข่�วฮอต ฮติ ผูบ้รโิภคควรรู ้ ผูป้ระกอบก�รควรทร�บ ในแวดวง อย. ทีเ่กบ็ข่�ว เป็นสือ่กล�งนำ�ข่�ว                       
ม�เล่�เป็นประจำ�ทุกเดือนค่ะ สำ�หรับเดือน พ.ย. เก็บข่�วขอเริ่มต้นด้วยก�รปรับ ครม. ล่�สุด ซึ่งได้มีก�รโปรดเกล้�ฯ แล้วเมื่อวันที่  27          
ต.ค. 55   โดยในส่วนของกระทรวงส�ธ�รณสุขได้แต่งตั้งให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รมว.ส�ธ�รณสุข และ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว                       
เป็น รมช.ส�ธ�รณสุข เก็บข่�วก็ขอต้อนรับท่�นรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่�นสู่กระทรวงส�ธ�รณสุข และในเร็ววันนี้พวกเร�คงได้รับทร�บก�รแถลง
นโยบ�ยของท่�นรัฐมนตรี ซึ่งเก็บข่�วก็จะนำ�ผลง�นของท่�นม�ร�ยง�นให้ทร�บเป็นระยะ ๆ  ค่ะ

เปิดศักราชปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ประเดิม                     
งานปราบปราม จับล็อตใหญ่แหล่งผลิต/ขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องส�าอาง
เถื่อน มูลค่ากว่า 2.7 ลบ. 



  เมือ่ไม่นานมานี ้ดฉินัไปซือ้ของ 

  ที่ตลาดนัด สังเกตเห็นสาว ๆ 

วยัรุน่กลุ่มหนึง่ก�าลังเลอืกซือ้น�า้สแีดง ๆ 

ทาปาก ดิฉันได้ยินคนขายเรียกว่า    

“ทิน้ท์” เขาบอกว่า ทาปากแล้วจะท�าให้ 

ปากเป็นสชีมพ ูดธูรรมชาต ิสีตดิทนนาน 

และราคาไม่แพงอีกด้วย แต่เท่าที่ดิฉัน

ดลูกัษณะของทิน้ท์แล้ว ไม่น่าจะปลอดภยั 

จึงขอเรียนถาม อย. ว่า เครื่องส�าอาง 

ทิ้นท์ต้องผ่าน อย. หรือไม่ และหากใช้

ของท่ีไม่ได้มาตรฐานจะเป็นอันตราย

อย่างไร เพื่อดิฉันจะได้น�าไปบอกต่อ

ลูกหลานได้ค่ะ                                    
  

  “ทิน้ท์” ครือ่งส�าอางทารมิฝีปาก  

  ที่มีลักษณะเป็นน�้าใสสีแดง 

ยังคงครองใจและได้รับความนิยมจาก

บรรดาสาว ๆ  วยัรุน่ทีต้่องการให้รมิฝีปาก 

มีสีชมพูระเรื่อ แลดูมีสุขภาพดี เนื่องจาก

หาซื้อง่าย ตามแผงลอย หรือตลาดนัด 

อกีทัง้ราคาไม่แพง แถมมสีใีห้เลอืกมากมาย 

หลายระดับความเข้มของสี… 

  ด้วยกระแสความนยิมในผลติภณัฑ์ 

ท้ินท์ของวัยรุ ่นนี้ เอง จึงอาจท�าให้มี   

การลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ไม่ได้

มาตรฐานขึ้นมา โดยไม่ผ่านการจดแจ้ง

ถามมา-ตอบไป
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“ทิ้นท์” เครื่องสำ�อ�งที่ได้รับคว�มนิยมจ�กส�ว ๆ วัยรุ่น              
อย่�งต่อเนือ่ง เพร�ะห�ซือ้ง่�ย ร�ค�ไม่แพง มสีีให้เลือกหล�กหล�ย           
จนอดห่วงไม่ได้ว ่� จะมีคุณภ�พและคว�มปลอดภัยหรือไม่          
อย่�งกรณีนี้...

Q :

Q&AQ&A

A :

รู้จักใช้ “ทิ้นท์” เลี่ยงแพ้ ปากบวม

จาก อย. หรือใช้สีไม่ได้มาตรฐาน หรือ 

ใช้สห้ีามใช้ เพือ่ตอบสนองความต้องการ 

ของวยัรุน่ โดยลมืค�านงึถงึความปลอดภยั 

ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้ใช้อาจได้รับ

อันตรายจากการกลืนกินโลหะหนัก    

ที่ปนเปื้อนอยู่ในสีของทิ้นท์ อาทิ ตะกั่ว 

ปรอท แคดเมียม โดยโลหะหนักเหล่านี้

จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอย่าง

รุนแรง ตั้งแต่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

ตาพร่ามัว หรือท�าให้ริมฝีปากปวดแสบ

ปวดร้อน คัน เห่อแดง บวม และลอก

เป็นขุยได้ 

  อนัทีจ่รงิ… ผลติภณัฑ์ “ทิน้ท์” 

เป็นเครื่องส�าอางควบคุม โดยสีที่เป็น

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นสีท่ี

ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องส�าอาง 

ซึ่งผู้ผลิตหรือน�าเข้าจะต้องจดแจ้งต่อ

ส� านั กงานคณะกรรมการอาหาร       

และยา (อย.) หรอืส�านกังานสาธารณสขุ 

จังหวัด(สสจ.) เสียก่อน ดังนั้น ในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ ขอให้สังเกต

และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจ

ซื้อ โดยฉลากจะต้องแสดงช่ือการค้า   

ชื่อเครื่องส�าอาง ประเภทหรือชนิดของ

เครื่องส�าอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง 

วธิใีช้เคร่ืองส�าอาง ชือ่และทีต้ั่งของผูผ้ลติ 

หรือผู ้น�าเข้า ชื่อผู ้ผลิตและประเทศ      

ที่ผลิต กรณีเป็นเครื่องส�าอางน�าเข้า 

ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต 

เดือน / ปีที่ผลิต เดือน / ปีที่หมดอายุ     

(ในกรณีที่เครื่องส�าอางที่มีอายุการใช้ 

น้อยกว่า 30 เดือน) ค�าเตือน(ถ้ามี) และ

ที่ส� าคัญต ้องแสดงเลขที่ ใบรับแจ ้ง        

บนฉลาก หรือกล่องผลิตภัณฑ์ 

   ได้ความรูเ้กีย่วกบั “ท้ินท์” แล้ว  

อย ่าลืมน�าไปบอกต่อลูกหลานด้วย     

นะคะ และหากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ     

ส่งจดหมายมาถามเราที่ กลุ่มเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ         

ผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ 

อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  เรารอค�าถาม

ของทุกท่านอยู่ค่ะ

 



รอบรู้เรื่องยา
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‘ด้วยเพร�ะเด็กอ�จจะเข้�ใจผิดว่� “วิต�มินซี”    
คือ ขนม หรือผู้ปกครองอ�จเข้�ใจว่�จะเกิดประโยชน์         
กับเด็ก แต่ข้อเท็จจริงนั้นอ�จจะเกิดอันตร�ยกับเด็กได้  
ห�กได้รับวิต�มินซีเข้�ไปในปริม�ณม�ก’

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ม่ือเราไปร้านขายยา  หลายครั้งมักพบว่าเด็กจะร้องขอซ้ือ “วิตามินซี” ที่ทางร้านขายยาแบ่งใส่เป็นถุง ๆ ไว้ มีหลากรส 

 ให้เลือก เช่น รสส้ม  รสองุ่น รสสับปะรด เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เสี่ยงอันตรายต่อเด็กมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์หากผู้ปกครอง

ไม่ควบคุมการรับประทานของเด็ก

ด้วยเพราะเด็กอาจจะเข้าใจผิดว่า “วิตามินซี” คือ ขนม หรือผู้ปกครองอาจเข้าใจว่าจะเกิดประโยชน์กับเด็ก แต่           

ข้อเท็จจริงนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กได้หากได้รับวิตามินซีเข้าไปในปริมาณมาก

ปริมาณของวิตามินซีที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน(Recommended Dietary Allowance : RDA) จ�าแนกตามช่วงอายุ 

เป็นดังนี้

“วิตามินซี” ไม่ใช่ขนมเด็ก

เ

 ช่วงอายุ  ขนาดที่แนะน�าต่อวัน จ�านวนเม็ดต่อวัน

  (มิลลิกรัม)  (เทียบกับวิตามินซี  

   ขนาด 50 มิลลิกรัมต่อเม็ด)

0 –  6 เดือน            40  0.8

7 – 12 เดือน  50 1

1 – 3 ปี  15 0.3

4 – 8 ปี  25 0.5

9 – 13 ปี  45 0.9

14 – 18 ปี     (ผู้ชาย) 75 1.5

  (ผู้หญิง) 65 1.3

19 ปี ขึ้นไป     (ผู้ชาย) 90 1.8

  (ผู้หญิง) 75 1.5

หญิงมีครรภ์  80 – 85 1.6 – 1.7

หญิงในระยะให้นมบุตร                    115 - 120 2.3 – 2.4

ที่มา : Recommended Dietary Allowance (RDA) updated by US Food and Nutrition Board, IOM, in 2000.
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วิตามินซีที่มีการแบ่งขายท่ัวไป

มหีลายขนาด ตัง้แต่ 25 - 100 มลิลกิรมั

ต่อเม็ด โดยมากในร้านขายยาจะเป็น

เมด็ขนาด 50 มลิลกิรมัต่อเมด็ จากตาราง 

ข้างต้น จึงเท่ากับว่าการรับประทาน 

เพียง 1  เม็ดต่อวัน  ก็ เพียงพอต่อ    

ความต้องการของร่างกายต่อวันในเด็ก

แล้ว  

พร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี โดยจะมีผลให้

เกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดโลหิตแดง

แตก(Hemolytic anemia) ได้  

โดยท่ัวไปการท่ีร่างกายได้รับ

วิตามินซี ในขนาดที่สู งกว ่าขนาดที่

แนะน�าต่อวันจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อร่างกายเนื่องจาก วิตามินซี เป็น

การได้รับวิตามินซีในขนาดสูง

ต้องระวังเป็นพิเศษในเด็กที่มีภาวะ
วิตามินที่มีคุณสมบัติในการละลายน�้า 

(Water- soluble vitamin) ร่างกาย

จึงสามารถขับวิตามินส่วนเกินออกได้

ทางปัสสาวะ แต่การได้รับวิตามินซี    

ในขนาดที่สูง(มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ

น�้าหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม ต่อวัน) จะ

เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในทางเดิน

ปัสสาวะได้  จึงมข้ีอแนะน�าให้มีการดืม่น�า้ 

มาก ๆ ส�าหรับผู ้ที่ ได ้ รับวิตามินซี              

ในขนาดสูงเพ่ือลดความเส่ียงในการ 

เกิดนิ่ว อนึ่ง ด้วยยาเม็ดวิตามินซีมี

ความเป็นกรด และมีน�้าตาลสูง การที่

อมและเคี้ยวจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของ

การเกิดฟันผุในเด็กด้วย 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ปกครอง 

จึงควรควบคุมให้เด็กได้รับวิตามินซี   

ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันฟันผุ 

และอันตรายอื่น ๆ ที่จะตามมาได ้ 

เพราะ “วิตามินซี” เป็น ยา ไม่ใช่ 

ขนมเด็ก
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ออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ใน

ภาชนะโฟมได้ โดยการละลายของ     

สารสไตรีนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ  

3  ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1. อุณหภูมิของอาหารที่บรรจุ 

2. ปริมาณไขมันในอาหาร 

3. ระยะเวลาที่ภาชนะโฟม

สัมผัสอาหาร

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควร

ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารให้เหมาะสม

กับสภาพของอาหาร เช่น ไม่ควรใช้

บรรจุอาหารที่ร ้อนจัด โดยเฉพาะ

อาหารทอดด้วยน�า้มนั เพราะสารสไตรนี 

จะละลายได ้ดี ในน�้ามัน ไม ่ควรน�า

“ภาชนะโฟม” ท� ามาจาก  

พลาสติกชนิดที่มีชื่อว่า โพลีสไตรีน โฟม 

(Polystyrene Foam หรือ PS foam 

หรือ Styrofoam) ซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ 

(polymer) จ�าพวกหนึง่ เมือ่น�ามาบรรจุ        

อาหารที่มีไขมันสูง หรืออาหารร้อน ๆ  

อาจท�าให้เกิดการหลอมละลายของ 

“สารสไตรีน” ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง   

ระวัง! 
อาหารกล่องโฟม 
แฝงภัยร้าย

            ภ�ชนะใส่อ�ห�รอย่�ง ‘โฟม’ เข้�ม�มบีทบ�ท       

 ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของเร�ม�กขึ้น เหตุ 

 เพร�ะสะดวกสบ�ย ร�ค�ไม่แพง ใช้แล้วทิ้งได้เลย  

 สังเกตได้จ�กพ่อค้�แม่ค้�ที่ข�ยอ�ห�รส่วนใหญ่ 

 มักจะใช้ภ�ชนะโฟมใส่อ�ห�ร ไม่ว่�จะเป็นอ�ห�ร

 ร้อนหรือเย็น โดยที่ไม่รู้เลยว่� ส�รที่อยู่ในภ�ชนะ

 โฟมนั้นอ�จก่อให้เกิดพิษสะสมในร่�งก�ยได้

แหล่งที่มา : http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/secretary/Homepage/news48/november/9.htm      

 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=8004471       

 http://www.eiei.net/roaddata/2010/09/เตือน-สารพิษที่มากับพลา/attachment/8671   

อาหารท่ีบรรจุในภาชนะโฟมมาอุ ่น      

ในเตาไมโครเวฟเพราะอาจท�าให ้     

กล่องโฟมละลาย และไม่ควรน�าภาชนะโฟม 

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้า เพราะอาจเกิด

การละลายของสารเคมีท่ีอาจก่อให้เกิด

สารพิษสะสมและเป ็นอันตรายต ่อ

สุขภาพ

ระวัง! 
อาหารกล่องโฟม 
แฝงภัยร้าย



 2. เครือข่ายของคณะท�างานฯ  
ที่เป็นนักเรียนแกนน�า อย.น้อย โรงเรียน
สตรนีนทบรุ ี และอาจารย์ทีป่รกึษาเผยแพร่ 
เรือ่งอนัตรายจากน�า้มนัทอดซ�า้ ในการอบรม 
ผู้ประกอบการร้านค้า จ�านวน 40 คน 
พร้อมสาธิตการใช้ชุดตรวจสอบน�้ามัน
ทอดซ�้า ในการตรวจคุณภาพน�้ามันที่สุ่ม
เก็บจากร้านค้าโดยเป็นน�้ามันใช้แล้ว

 

 3. เครือข่ายของคณะท�างานฯ  
ที่เป็นนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดบูทเผยแพร่
ข้อมูลและแจกเอกสารเรื่อง “ภัยน�้ามัน
ทอดซ�้า”บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานของ อย.

ต่อจากฉบับที่แล้ว คณะท�างาน
ภาคประชาชน ได้มีการประชุมต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่ตดิตามและรายงาน 
ความคืบหน้ากิจกรรมที่ร่วมกันด�าเนิน
การตามแผน โดยการประชมุคณะท�างาน 
ภาคประชาชนครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่ 7 
ประชุมในเดือนสิงหาคม 2555
 ทั้งนี้คณะท�างานภาคประชาชน 
ได้มีการด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน�้ามันทอดซ�้า รู้ทัน
โฆษณาที่ไม่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่มีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจาก
น�า้มันทอดซ�า้ และการโฆษณาทีไ่ม่ถกูต้อง 
ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555       
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
โดยมีคณะท�างานภาคประชาชน และ
เครือข่าย รวม 83 คน เข้ารบัการอบรม 
 นอกจากนี้ คณะท�างานภาค
ประชาชนได้ร่วมกันด�าเนินการเผยแพร่
สื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 
แผ่นพับ คู ่มือ โปสเตอร์ ซีดีความรู ้      
ผ่านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา  
การจัดส ่งเอกสารให ้แก ่สมาชิกและ    
เครือข ่าย รวมทั้ ง เผยแพร ่แผ ่นพับ      
ความรู้เกี่ยวกับน�้ามันทอดซ�้าแก่ร้านค้า,                
เผยแพร่ความรู้แก่เครือข่ายผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเสนอข้อมูลความรู้

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

ผ่านสถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย       
ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และใน
ชุมชน, รณรงค์ทาง Social network 
หรือเว็บไซต์, จัดบอร์ดความรู้, เปิด CD 
และโฆษณาประชาสัมพันธ์, เผยแพร่ 
ใ นหนั ง สื อพิ มพ ์ ห รื อ ว า ร ส า รขอ ง          
หน่วยงาน, สอดแทรกในรายวิชา และ 
จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ความรู ้แก่
สมาชิกชุมชน รวมทั้งได้ผลิตสื่อความรู้
ประเภทวีซีดีและดีวีดีใช้สนับสนุนการ
ด�าเนินงาน และมีเครือข่ายคณะท�างานฯ 
ด�าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และการเฝ้าระวังการใช้น�้ามันทอดซ�้า
ของร้านค้า
 ภาพบรรยากาศการด� า เนิน
กิจกรรมของคณะท�างาน และเครือข่าย 
ดังนี้ 
 

 1. เครือข่ายของคณะท�างานฯ   
ที่เป็นนักเรียนแกนน�า อย.น้อย โรงเรียน
สตรีนนทบุรี เผยแพร่เรื่องอันตรายจาก
น�้ามันทอดซ�้าในการประชุมผู ้ปกครอง 
กลุม่เป้าหมายทีร่บัการอบรม คอื ผูป้กครอง 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจากน�้ามันทอดซ�้า และ 
การโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555
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   4. การประชาสมัพนัธ์  
   เรื่ อง “ภัยน�้ ามัน 
   ทอดซ�า้” โดยเครอืข่าย    
   ของคณะท�างาน ฯ  
   ที่ เ ป ็ น นั ก ศึ ก ษ า  
   ภาควชิาวทิยาศาสตร์  
   แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
การอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ผ่านหนังสือพิมพ์ธรรมศาสตร์
ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพ์ทีแ่จกทัว่มหาวทิยาลยั 

   

 5. เครือข่ายของคณะท�างานฯ 
ที่เป็นนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การเผยแพร่
ข้อมูลและแจกเอกสารเรื่อง “โฆษณา
กล่าวอ้างเกินจริง” และเรื่อง “อันตราย
จากน�้ามันทอดซ�้า” แก่ผู้ประกอบการ
อาหารทอดบรเิวณตลาดนดัธรรมศาสตร์ 

  

 6. คณะท�างานฯ จากภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  
จัดกิจกรรมการตรวจสอบน�้ามันของ     
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านอาหารที่
จ�าหน่ายของทอดภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยใช้ชุดทดสอบน�้ามัน
ทอดซ�้า โดยท�าการตรวจสอบคุณภาพ
น�้ามันเป็นเวลา 5 วันเพื่อเป็นแนวทาง
การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้ามันให้กับ
ผู้ประกอบอาหาร และมอบป้ายส�าหรับ
ร้านทีใ่ช้น�า้มนัทอดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

7. เครือข่ายของคณะท�างานฯ 
จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห ่ ง
ประเทศไทย ที่เป็นแกนน�าชุมชนดีอินทร์
พัฒนา จ.พิษณุโลก เผยแพร่ความรู้เรื่อง
น�้ ามันทอดซ�้ า  โฆษณาที่ ไม ่ ถู กต ้อง
ในการอบรม อสม. ต่อเน่ือง รวม อสม. 
54 ชุมชน ณ ศูนย ์สุขภาพชุมชน
ประชาอุทิศ 

8. แกนน�าชุมชนดีอินทร์พัฒนา 
จ.พิษณุโลก ด�าเนินการเฝ้าระวังร้านค้า
แผงลอยที่จ�าหน่ายอาหารทอดในชุมชน
ดีอินทร์พัฒนา โดยใช้ชุดทดสอบน�้ามัน
ทอดซ�า้ 

9. แกนน�าชุมชนดีอินทร์พัฒนา 
จ.พิษณุ โลก รวบรวมน�้ า มันทอดซ�้ า           
ในครัวเรือนและร้านค้าในชุมชน เพ่ือ
ป้องกันการทิ้งลงท่อระบาย      

ท่านที่สนใจสามารถติดตาม          
ความก้าวหน้าของโครงการ  และ           
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของ       
คณะท�างานภาคประชาชน ได้ที่       

(http://www.fda.moph.go.th/ 
prac/watch/pcc.shtml) 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ดังกล่าวนี้ต่อไป ฉะนั้น! ผู ้บริโภค

อย ่ า ไ ด ้ หล ง เชื่ อ ก า ร โฆษณา                 

ที่โอ้อวดเกินจริง  เพราะจะเสียโอกาส

ในการรักษาโรคอย่างถูกต้อง สิ้นเปลือง 

เงินทองโดยเปล่าประโยชน์ และอาจ

เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ทกุฝ่ายมส่ีวนช่วยได้ดงันี ้
...............................

 ผู้ประกอบการ อย่าได้โฆษณา 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางโดยอวดอ้าง

สรรพคุณทางยา  เพราะนอกจากจะมี

ความผิดฐานโฆษณาเครื่ องส� าอาง        

เป็นเท็จ เกินจริงแล้ว จะเข้าข่ายเป็นการ

โ ฆ ษ ณ า ย า โ ด ย ไม ่ ไ ด ้ รั บ อ นุ ญ า ต  

มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และอาจ

ถูกเพิกถอนใบรับแจ ้งเครื่องส�าอาง       

อีกด้วย 

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และ
ส่ือต่าง ๆ ยุติการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณ 

เกินจริง เพราะท่านจะมีความผิดต้อง   

ได้รับโทษตามกฎหมาย

ขอความร ่วมมือ.....  
นักวิจัย นักวิชาการ และสถาบัน 
วิจัยต่าง ๆ ระมัดระวังการให้ข้อมูล

การวิ จั ยที่ เ ก่ี ยวข ้ องกับผลิตภัณฑ ์

สุขภาพ ซึ่งมักมีการน�าไปโฆษณาขยาย

ผลจนเกินจริง   ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
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ตรวจเยี่ยม
กองพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ตรวจเยี่ยม

กองพฒันาศกัยภาพผู้บรโิภค (กอง พศ.) เนือ่งในโอกาสเข้ารบั

ต�าแหน่งเลขาธิการฯ อย. และมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม

กอง พศ. อาคาร 5 ชั้น 6 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555

 ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ อย. ให้การต้อนรับคณะ Vietnam Food Administration (VFA), 

Ministry of Public Health น�าโดย Dr.Iran Quang Trung, Director-General of Food Administration Department 

เนื่องในโอกาสศกึษาดงูานด้าน Food Safety Management ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555

ต้อนรับคณะ Vietnam Food Administration (VFA) ศึกษาดูงาน

ตรวจเยี่ยมกองส่งเสริม
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑฺสุขภาพ   

ในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ตรวจเยี่ยม 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ            

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) เนื่องในโอกาสเข้ารับ       

ต�าแหน่งเลขาธกิารฯ อย. และมอบนโยบาย ณ ห้องประชมุกอง 

คบ. อาคาร 3 ชั้น 5  ตึก อย.  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
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 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย. พ.ต.อ.ปัญญา ปิ่นสุข          

รอง ผบก.ปคบ.และ พ.ต.อ.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผกก. 4 บก.ปคบ. ร่วมกนัแถลงข่าว หลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ บก.ปคบ. ร่วมกบั เจ้าหน้าที่ 

อย. บกุจับแหล่งผลติและจ�าหน่ายน�า้หมกัผดิกฎหมาย และโฆษณาโอ้อวดสรรพคณุเกนิจรงิ ณ บ้านเลขที ่ 419/1185 หมู่บ้าน                 

สยามนเิวศน์  ซ.5 ถ. ประชาอทุศิ แขวง/เขตทุ่งคร ุกทม. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบก.ปคบ.และ พ.ต.อ.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ                

ผกก. 4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. บุกจับคลินิกสายใต้ใหม่แพทย์แผนไทย เลขที่ 

147/169 ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรณุอมัรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. ลักลอบขายยาสมนุไพรผิดกฎหมาย  ณ ห้องประชมุชัน้ 6 

อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555

บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องส�าอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค

บุกทลายแหล่งผลิตและจ�าหน่ายน�้าหมักผิดกฎหมาย อวดอ้างรักษาโรค


