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ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธกิารฯ อย. พร้อมด้วย ดร.ทพิย์วรรณ ปริญญาศริิ ผอ.ส�านกัอาหาร  นายสมใจ สตุนัตยาวลี 
ผอ.กอง คบ. และประธานชมรมผู้ประกอบการเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนภาคเหนือ ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาส  
การประชุมชี้แจงและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง อย. กับ ผู้ประกอบการเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน                  
ณ โรงแรมบดัดี ้โอเรยีนทอล รเิวอร์ไซด์ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีเมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2555
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03 Hot Issue
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

	 ป ี ใหม ่ 	2556	ขออ�ำนำจคุณพระศรี รัตนตรัยและ
	 สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลำยในสำกลโลก	 จงปกปักรกัษำให้ทกุท่ำน	
มีควำมสุข	ควำมเจริญในหน้ำที่กำรงำน	ชีวิตครอบครัว	คิดหวังสิ่งใดขอให้สมควำม
ปรำรถนำทุกประกำรด้วยเทอญ....		

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยของขวัญดี ๆ ที่ อย. มอบให้ผู้บริโภคเช่นเคย โดยร่วม
ขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้คนไทยไม่ขาด          
สารไอโอดีน ในส่วนของ อย. ได้ออกประกาศให้ เกลือบริโภค น�้าปลา น�้าเกลือ
ปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ต้องเสริม
ไอโอดีนในปริมาณที่กฎหมายก�าหนด รวมท้ังสนับสนุนเครื่องผสมเกลือไอโอดีน 
ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ และผลิตเกลือบริโภคอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน... 
 เรื่องในเล่มพบกับ ซุป’ตาร์พาเหรด กับ www.oryor.com เช่นเคย 
และในครั้งนี้คอลัมน์ประจ�าทางหนังสือพิมพ์ของเราจะยกขบวนซุปตาร์ช่ือดัง
พาเหรดกันมาสร้างสีสัน จะเป็นใครบ้างน้ันติดตามได้ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด                       
เริ่ม 3 เมษายน นี้  

ส�ำหรับคอลัมน์กินเป็น ใช้เป ็น “รู ้จักเลือก รู ้จักใช ้เครื่องส�าอาง
อย่างปลอดภัย”ซึ่งที่ผ่านมาพบมีการลักลอบผสมสารห้ามใช้ในเครื่องส�าอาง
อยู่เนอืง ๆ เมือ่ใช้จะมอีาการแพ้ ระคายเคอืง เกดิจดุด่างขาว เป็นฝ้าถาวร รกัษา           
ไม่หาย อย. ได้มีประกาศเตือนและตรวจจับเครื่องส�าอางผิดกฎหมายเหล่าน้ี   
อยู่เสมอ ติดตามอ่านได้จะเลือกซื้อเลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย....  

เก็บข่ำวเล่ำเร่ือง.... พบกับข่าวใหญ่ส่งท้ายปี กับการปราบปราม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายท่ีลักลอบน�าเข้ามาขายให้ชาวไทยและชาวพม่าย่าน
สมุทรสาคร โดย อย.ร่วมกับต�ารวจ บก.ปคบ.จับยึดของกลางได้เป็นจ�านวนมาก...
ต่อด้วยข่าวการเลือกซ้ือกระเช้าของขวัญ โดยแนะน�าผู ้บริโภคในการเลือกซื้อ
กระเช้าของขวัญ โดยให้ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สินค้า OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย
ที่ผ่านเกณฑ์ primary GMP…ท้ิงท้ายด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมของ อย. 
ในการก้าวเข้าสู่ AEC ซึ่ง อย. ได้ปรับระบบการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสากล 
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีคลินิกให้ค�าปรึกษาเพื่อให้การด�าเนินงาน   
คล่องตัวและรวดเร็ว  

ถำมมำตอบไป เลือกซื้อยาอย่างไรให้ปลอดภัย ...รอบรู ้ เรื่องยำ 
“ยาเด็ก...มีอะไรมากกว่าที่คิด”ยิ่งซื้อยามารับประทานเองด้วยแล้ว ผู้ปกครอง
ทั้งหลายยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่ามองข้ามความปลอดภัย อ่านค�าแนะน�า    
ดี ๆ ได้  ในคอลัมน์นี้เลยค่ะ  

แล้วพบกันใหม่กับเนื้อหาดี ๆ  สวัสดีปีใหม่ มีความสุข และโชคดีทุกคน
       
                                                                   กองบรรณำธิกำร

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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สวัสดี

ที่ปรึกษำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณำธิกำร

นางยุพา เตียงธวัช

กองบรรณำธิกำร

นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์    นางสาวทิพากร มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์  โภคัย           นางศิริกุล อ�าพนธ์

นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ�ารุง    นายบุญทิพย์  คงทอง 

นางสุวนีย์  สุขแสนนาน          นายวัชรินทร์  เครือเนียม

นางสาวดนิตา  เทียบโพธ์ิ  นางสาวสุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ  

นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว  นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์ 

นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข นางสาวกรกมล พิพัฒน์ภูมิ

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 : oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

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

ย�เส่ือมคุณภ�พ... อันตร�ยท่ีไม่ควรมองข้�ม



Hot Issue

03
m อ่านต่อหน้า 14

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

นโยบ�ยสำ�คัญของกระทรวงส�ธ�รณสุขคือต้องก�รให้คนไทยไม่ข�ดส�รไอโอดีน ซ่ึงโรคข�ด 
ส�รไอโอดีนเป็นปัญห�ส�ธ�รณสุขและมีผลกระทบโดยตรงต่อก�รพัฒน�ประเทศ เนื่องจ�กไอโอดีน
มีคว�มสัมพันธ์กับสติปัญญ�ของมนุษย์ ก�รควบคุมและป้องกันโรคข�ดส�รไอโอดีนให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
จำ�เป็นต้องร่วมมือกับทุกภ�คส่วน และขับเคลื่อนไปพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับ
ประช�ชน....

สำรไอโอดีนคืออะไร ไอโอดีน
เป็นธาตุที่ มีอยู ่ ในธรรมชาติ มีมาก
ในสัตว์และพืชในทะเล เช่น สาหร่าย
ทะเล ปลา กุ้ง ปลาหมึก หอยทะเล 

ไ อ โอดี น เป ็ น ธ าตุ ท่ี ส� า คัญและมี
ความจ�าเป็นต่อร่างกาย เพราะเป็น

ส ่วนประกอบที่จ�าเป ็นต ่อการผลิต
ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ท่ีเรียกว่า 
“ไทรอกซิน” ซ่ึงฮอร์โมนนี้จะเข้าสู่
กระแสเลือด ท�าหน้าที่ควบคุมอวัยวะ
ต ่าง ๆ ของร ่ายกายให ้ด�าเนินไป
อย่างปกติ โดยกระตุ้นให้เกิดการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการของร ่างกาย 
โดยเฉพาะระบบสมองและประสาท 
นอกจากนี้ยังมีผลต่อการสร้างโปรตีน
ของกล้ามเนื้อของร่างกายและมีผลต่อ
การ เปลี่ ยนแปลงและ เผาผลาญ
คาร ์โบไฮเดรต ไขมนั และวติามนิอกีดว้ย 

ถ้าร่างกายได้รบัสารไอโอดนีไม่เพยีงพอ 
แก่ความต้องการ จะท�าให้เกิดอาการ
ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและ
ถ้าขาดในระหว่างต้ังครรภ์ อาจท�าให้
ลูกที่คลอดออกมาเจริญเติบโตช้าและ
แคะแกรน ปัญญาอ่อน

 ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมช้ีแจงและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง อย. กับ 
ผู้ประกอบการเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

โดย สุวนีย์ สุขแสนนำน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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ยาเสื่อมคุณภาพ...
อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม 

ยาเสื่อมคุณภาพ...
อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม 

ก่อนกินยา เคยสังเกตสภาพของยากันไหม ว่ามีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ ซ่ึงการเสื่อมสภาพของยา

สามารถเกิดได้ก่อนวันหมดอายุที่ระบุบนฉลาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี มาดูกัน....ลักษณะของยาที่

เสื่อมสภาพแล้วเป็นอย่างไร

นอกจากยาท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมียาบางประเภทที่เรามักปล่อยทิ้งไว้ และน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยลืมที่จะ

สังเกตลักษณะหรือสภาพยาก่อนใช้ ได้แก่ ยาหยอดตา ถ้ายาเสื่อมจะเปลี่ยนจากน�้าใส ๆ เป็นน�้าขุ่น หรือหยอดแล้ว   

มีอาการแสบตามากกว่าปกติ และยาน�้าแขวนตะกอน เช่น ยาลดกรดส�าหรับรับประทาน ยาคาลาไมน์แก้ผื่นคัน ซึ่ง

เป็นยาทาภายนอก หากเสื่อมสภาพ จะจับกันเป็นก้อน มีความเข้มข้น กลิ่น สี และรสเปลี่ยนไป 

ยำเม็ด  สังเกตว ่ายาจะแตกร ่วน สี เปลี่ยน               

มีจุดด่าง ขึ้นรา เยิ้มเหนียว 

ยำแคปซูล  เม็ดจะบวม พองออก

ยำน�ำ้เช่ือม  เช่น ยาแก้ไอ หากหมดอาย ุยาจะขุน่ 

มีตะกอน สีเปลี่ยน มีกลิ่นบูด เปรี้ยว

ยำขี้ผึ้งและครีม  เนือ้ยาจะแขง็หรอือ่อนกว่าเดมิ 

เนื้อไม่เรียบ หรือสีของยา เปลี่ยนไป

ดังนั้น ก่อนใช้ยาใด ๆ จึงควรดูวันหมดอายุที่ระบุบนฉลาก หรือกล่องหรือแผงยา โดยสังเกตค�าว่า “ยาสิ้น

อายุ” ตามด้วย วัน เดือน ปีที่ยาหมดอายุ และให้สังเกตสภาพยาด้วยว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะนอกจากจะรักษา

ไม่หายแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจให้ทิ้งไปดีกว่า และเพื่อความปลอดภัย ปรึกษาแพทย์หรือ

เภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ซุป’ตำร์พำเหรด 

กับ WWW.ORYOR.COM

ซุป’ตาร์ น�าหญิง นามว่า “แอ้ม” พร้อมแขกรับเชิญที่เป็นระดับ 

ซุป’ตาร์ ไม่แพ้กันทั้งจากเมืองไทยและต่างประเทศ เรียกว่า 

ยกขบวนพาเหรดกันมาร่วมสร้างสีสัน พร้อมมอบความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เพื่อน ๆ ได้น�าไปใช้ประโยชน์กันด้วยนะคะ

 ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้เพียงอย่างเดียว เรายังมีกิจกรรม

มาให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุกตอบค�าถามเพื่อลุ ้นรับของรางวัลกัน

ด้วยนะคะ ซ่ึงมีทั้งรางวัลประจ�าสัปดาห์ เป็นกระเป๋าสะพายสุดเก๋        

และรางวัลใหญ่ ได้แก่ กล้อง Pentax

 ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ของซุป’ตาร์ กันได้นะคะทาง

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ทุกวันพุธ หน้า 19  บันเทิง กับคอลัมน์ “ซุป’ตาร์

พาเหรด กับ อย.” เริ่ม 3 เมษายน 2556 นี้นะคะ หากคนไหน

พลาดรายการ หรืออยากอ่านซ�้าคลิกเข้าไปอ่านเลยค่ะ ทางเว็บไซต์ 

www.oryor.com เมนู อย.Print Media …..แล้วคุณจะรู้เรื่องที่คุณ 

อาจไม่เคยรู้.....

สวัสดีปีมะเส็ง เฮง ๆ กันถ้วนหน้านะคะ เริ่มต้นปีใหม่ 2556 เว็บไซต์ 
ORYOR.COM เตรยีมสิง่ด ี ๆ ทีม่าพร้อมท้ังสาระและความบนัเทิงมาให้แฟนคลบั 
เช่นเคยนะคะ เริ่มต้นด้วยการ์ตูนน่ารัก ๆ ทางหนังสือพิมพ์ มีมาให้ติดตามกัน
เหมือนเดิมค่ะ

  หรับใครท่ีเคยติดตามคอลัมน์ประจ�า    

 ทางหนังสือพิมพ์ ปีนี้เตรียมพบกับ 

นักแสดงชื่อดังระดับ ซุป’ตาร์ โดยมีซุป’ตาร์น�า

ชายหนุ่มหล่อลูกครึ่ง นามว่า “น้าเดช” และ  

ส�ำ

“น้าเดช”
 “แอ้ม”

“ ใส กํำ�นันสไตล์ ”



กินเป็นใช้เป็น
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โดยรมิดำ ธนธนวัฒน์
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค

 ผ่านมา ส�านกังานคณะกรรมการ  

 อาหารและยา (อย.) ร ่วมกับ 

ต�ารวจ บก.ปคบ. ด�าเนินการตรวจจับ 

แหล่งผลติ จ�าหน่าย และลกัลอบน�าเข้า 

เครื่องส�าอางเถื่อนมาแล้วหลายครั้ง 

หลายครา และจากการตรวจสอบ   

มักพบว่า มีการลักลอบผสมสารห้ามใช้   

ในเครื่องส�าอาง ท�าให้ผู้บริโภคมีอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส�าอาง

นั้น อาทิ มีอาการแพ้ ระคายเคือง      

เกิดจุดด่างขาวที่หน้า หรือผิวหน้าด�า 

เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย บางรายถึงขั้น

เสียโฉม หน้าพังยับเยิน และบางราย    

มีอาการแพ้จนถึงขั้นเสียชีวิต

รู้จกัเลอืก รู้จกัใช้ 
เครือ่งส�ำอำงอย่ำงปลอดภัย

ที่  เครื่องส�ำอำง กับ วัตถุที่
ห้ำมใช้ในเครื่องส�ำอำง
 ส� านั ก ง านคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ได้ก�าหนดรายการ

วตัถุท่ีห้ามใช้ในเครือ่งส�าอาง ตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 เรื่อง 

ก�าหนดวัตถุที่ห ้ามใช ้เป ็นส ่วนผสม       

ในการผลิตเครื่องส�าอาง ซึ่งมีทั้งสิ้น 

1,255 รายการ แบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ 

โลหะต่ำง ๆ สำรที่เข้ำข่ำยเป็นยำ เช่น 

สารปฏิชีวนะ(Antibiotics)  เป็นต้น 

ฮอร์โมนส์ เช่น เอสโตรเจน  (Oestrogens) 

เป ็นต้น สำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำร   

แพร่กระจำยของจุลินทรีย ์ที่ก ่อให้   

เกดิโรค  พชืสมนุไพรบำงชนดิ  สย้ีอมผม  

สบีำงชนดิ สำรแต่งกลิน่หอม สำรเสพตดิ 

(Narcotics, natural and synthetic)  

สำรก่อมะเรง็ เช่น ไดออกเซน (Dioxane) 

ไนโตรซามีน(Nitrosamine) เป็นต้น   

สำรที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์  และ

สำรพิษ  

 

 นอกจากนี้  ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศ 

รายชือ่สารอนัตราย 3 รายการ ทีห้่ามใช้       

เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง ได้แก่ 

	 a สารประกอบของปรอท 

ท�าให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด�า 

ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท  

ท�าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไต

อักเสบ

	 a	สารไฮโดรควโินน เป็นสารที ่

ออกฤทธิ์ช่วยลดการสร้างเมลานินหรือ

เม็ดสีของผิวหนัง หากใช้เป็นเวลานาน

ท�าให้เกดิการระคายเคอืง เกดิจดุด่างขาว 

ที่หน้า ผิวหน้าด�า เป็นฝ้าถาวรรักษา  

ไม่หาย

	 a	กรดเรทโินอกิ (กรดวติามินเอ) 

ท�าให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง  เกิด

การอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง 

และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

 ทั้งนี้ หากพบการผลิต น�าเข้า 

หรือขาย เครื่องส�าอางที่มีส ่วนผสม 

 หล�ยคนคงเคยได้ยินคำ�โฆษณ�ในลักษณะนี้ “ครีมไวท์
เทนนิ่ง ส�รสกัดจ�กธรรมช�ติ ผ่�นก�รทดสอบท�งก�รแพทย์
แล้วว่�ไม่ระค�ยเคือง ไม่แพ้ ช่วยรักษ�ฝ้� กระ จุดด่�งดำ� ใช้แล้ว
ผิวจะข�วขึ้นภ�ยใน 7 วัน” และหล�ยคนหลงเชื่อซื้อเครื่องสำ�อ�ง
ม�ใช ้  จนได ้ร ับอ ันตร�ยจ�กส�รห้�มใช ้ท ี ่ล ักลอบผสมใน
เครื่องสำ�อ�ง
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ของสารห้ามใช้ข้างต้น จะมีความผิด

ทางกฎหมาย ในข้อหาผลิต น�าเข้า หรือ

ขายเครือ่งส�าอางทีไ่ม่ปลอดภัยในการใช้ 

(มีสารห้ามใช ้ ) มีโทษจ�าคุกไม ่เกิน           

1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 เครือ่งส�ำอำง กบั กำรโฆษณำ
 ในป ัจจุบันการแข ่งขันทาง

ธุรกิจเคร่ืองส�าอางมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

ท�าให้การโฆษณาเครือ่งส�าอางส่วนใหญ่ 

จึ งมีลักษณะโอ ้อวดสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 

ได้แก่

 1. การโฆษณาที่กล ่าวอ ้าง

สรรพคุณเกินความเป็นเครื่องส�าอาง 

เช่น โฆษณาว่าท�าให้สวิแห้ง ฝ้าจางหาย

 2. อ้างอิงผลจากการทดลอง

ในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้บอกให้      

ผูบ้รโิภคทราบเง่ือนไขทีผู่ท้�าการทดลอง

ควบคมุไว้ เช่น โฆษณาว่าผ่านการทดสอบ 

ทางการแพทย์แล้วว่าไม่ระคายเคือง/

ไม่แพ้แม้ผิวที่บอบบาง 

 

 3. การโฆษณาที่ก�าหนดระยะ

เวลาในการได้รบัผลหลงัใช้เครือ่งส�าอาง 

เช่น ใช้แล้วผิวจะขาวขึ้นภายใน 7 วัน 

 4. ก า ร โฆษณาที่ น� า เ สนอ 

ความจรงิเพียงบางส่วน เพ่ือให้ผู้บริโภค 

เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน

ของเครื่องส�าอาง เช่น ระบุว่าเป็น

เครื่องส�าอางที่ผ่าน อย. แล้ว ทั้งที่

ความจริงเพียงจดแจ้ง กับ อย. เท่านั้น 

 จะเห็นได้ว่า การโฆษณาทั้ง  

4 ลักษณะข้างต้นเป็นการโฆษณา

โอ้อวดสรรพคุณ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค

เลือกซื้อ ดังนั้น ผู ้บริโภคจึงไม่ควร  

หลงเชื่อซื้อเครื่องส�าอางเพียงเพราะ 

ค�าโฆษณา ทั้งนี้ ตามกฎหมาย อย. 

เป ็นหน ่วยงานที่ รับจดแจ ้งข ้อมูล     

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการแสดง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เป็นภาษาไทยบนฉลาก และ อย. จะได้

มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ

ในภายหลัง แต่ไม่ได้รับรองในส่วนของ

การโฆษณา 

 กำรเลือกซื้ อ  เลือกใช ้
เครื่องส�ำอำงอย่ำงปลอดภัย 
 ผู้บริโภคควรปฏิบัติ ดังนี้ 

	 a	ควรซื้อเครื่องส�าอางจาก

แหล่งที่เชื่อถือได้ มีใบเสร็จถูกต้อง เพื่อ

ตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อมีปัญหา

	 a	ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ส� า อ า ง ที่ มี 

ภาษาไทย และต้องระบุข้อความส�าคัญ 

ได้แก่ เลขที่ใบรับแจ้ง ชื่อเครื่องส�าอาง

และชื่อทางการค้า ชื่อสารทุกชนิดที่   

ใช้เป็นส่วนผสม ชื่อที่ตั้งผู ้ผลิตหรือ      

ผู้น�าเข้า เดือนปีที่ผลิต วิธีใช้ ปริมาณ

สุทธิ และค�าเตือน(ถ้ามี) 

	

	 a	ควรทดสอบการแพ้ก่อน

ใช้เครื่องส�าอาง โดยทาผลิตภัณฑ์นั้น  

ที่บริเวณท้องแขน หรือบริเวณหลังหู 

ทิ้งไว้ 24-28 ชั่วโมง หากไม่มีความ    

ผิดปกติ แสดงว่าใช้เครื่องส�าอางนั้นได้

	 a	หากมีความผิดปกติจาก

การใช้เครื่องส�าอาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ครั้งแรก หรือใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม 

ต้องหยดุใช้ทนัท ี และควรปรกึษาแพทย์ 

เพื่อหาสาเหตุและท�าการรักษาอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

	 a	อย่าใช้เครื่องส�าอางที่ มี

ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่า

จะเป็นสี กลิ่น หรือความข้น เพราะ

เครื่องส�าอางนั้นอาจเสื่อมสภาพแล้ว

	 a	อย่าใช้เคร่ืองส�าอางร่วม

กับผู้อื่น เช่น ลิปสติก เพราะอาจติด    

เชื้อโรคได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อ เช่น 

เริม

ก่อนใช้  หลังใช้

ขำวขึ้นภำยใน 7 วัน

เอกสำรอ้ำงอิง  :   เลือกเครื่องส�าอางอย่างไร...ให้ปลอดภัยจากสารห้ามใช้ โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

  http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_132_1285820259.pdf

  http://www.uniteforher.org/blog/wp-content/uploads/2012/11/iStock_000009072772Small

XX-X-XXXXXXX
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ดนิตำ เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
(Danita@fda.moph.go.th)

แ ม ้ป ีเก ่าผ ่านไป ปีใหม่มาถึงแล้ว  
 เก็บข่าวก็ยังคงท�าหน้าที่น�าข่าวฮอต 
ข่าวเด่นที่น่าสนใจในแวดวงอาหารและยา
มาน�าเสนอให้ผู้อ่านทราบเหมือนเดิมค่ะ 
ขอเริ่ มต ้นด ้ วยข ่ าวการปราบปราม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ลักลอบ
น�าเข้ามาขายให้ชาวไทยและชาวพม่า  
ย ่านสมุทรสาคร ซึ่ ง อย. ได ้จัดให ้มี           
การแถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 55 โดย 
นพ.บุญชัย  สมบูรณ ์สุข  เลขาธิการ          
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน 
มีของกลางน�ามาแสดงให้สื่อมวลชนได้ท�า
ภาพข่าวจ�านวนมาก ส�าหรับการจับกุม
ครั้งน้ี อย. ร ่วมกับต�ารวจ บก.ปคบ.         
เข้าตรวจสอบแหล่งขายส่งและโกดังเก็บ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย เลขที่ 5/9 
หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ผลกา รตรวจพบผลิ ตภัณฑ ์ อ าหา ร               
ผิดกฎหมายที่มีฉลากภาษาต่างประเทศ 
เช่น อาหารประเภทกรุบกรอบ ขนมเด็ก 
ผลไม้กวน อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม 
กาแฟ น�้าหวาน ซอสเย็นตาโฟ ซีอิ๊ว 
เป็นต้น พบผลติภณัฑ์ยาทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบยีน 
ต�ารับยา มีฉลากภาษาต่างประเทศ (พม่า) 
เช่น ยาแผนโบราณประเภทแก้อาการ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย ยาหม่อง ขี้ผึ้ง       
ยาแก้ความดัน โรคซาง เป็นต้น ส่วน        
ยาแผนปัจจบุนั พบยาคมุก�าเนดิ ยาแก้หวดั 
ยาแก ้โรคข ้อ ยาถ ่ายพยาธิ เป ็นต ้น            
พบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่ไม่ได้จดแจ้ง

และไม่มีฉลากภาษาไทย มีฉลากภาษา
ต่างประเทศ (พม่า) เช่น สบู่ แป้งน�า้ แป้งผง 
เป ็นต้น มูลค ่าของกลางที่ยึดได ้กว ่า           
10 ล้านบาท เก็บข่าว ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน
อย ่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ ์สุขภาพใด ๆ        
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารท่ีอ้างน�าเข้า
จากต่างประเทศ ระบุสรรพคุณต่าง ๆ 
ดงึดดูใจให้น่าเชือ่ถอืแต่หลอกลวง เพราะอาจ 
ได้รับผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายและเสี่ยงต่อ
การได้รับสารอันตรายปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว       
ที่ส�าคัญ ต ้องสังเกตฉลากภาษาไทย          
ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส�าอาง 
หากฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ ขอให้
อย ่าเพ่ิงด ่วนตัดสินใจซื้อ ชั่งใจสักนิด     
อาจเป ็นผลิตภัณฑ์ ท่ีไม ่ได ้ขออนุญาต 
สงสัยสอบถามได้สายด่วน อย. โทร. 1556
  ส�าหรับอีกหนึ่ ง กิจกรรมของ      
ผู้บริหาร อย. ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ผู ้บริโภคจับจ่าย   
ซื้อสินค้าเป็นของฝากของขวัญ เก็บข่าว
ขอย้อนเล่าให้ผู้อ่านทราบว่า เลขาธิการ ฯ 
อย. (นพ.บุญชัย สมบูรณ ์สุข )  และ             
รองเลขาธกิารฯ อย. (ภญ.ศรนีวล กรกชกร) 
ได ้ออกข ่ าว เผยแพร ่ทางสื่ อแนะน� า                 
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ 
โดยเชิญชวนให้ซ้ือกระเช้าของขวัญปีใหม่
ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสินค้า OTOP 
ที่ อย. ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยเฉพาะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ อาหารแปรรูปที่บรรจุ ใน
ภาชนะพร้อมจ�าหน่ายต้องผ่านเกณฑ์การ
ผลิตที่ดีจาก อย. (primary GMP :     
จีเอ็มพีขั้นต้น) พร้อมกันนี้ ยังได้ลงพื้นที่
ออกตรวจกระเช ้า ท่ีห ้างสรรพสินค ้า      
โดยน�าสื่ อ ไปที่ห ้ างสรรพสินค ้าบิ๊ กซี    
สาขาติวานนท์ เพื่อแนะน�าผู ้บริ โภค         
ในการเลือกกระเช้า ของขวัญอย่างมี

           
คุณภาพและปลอดภัย รวมทั้ งตรวจ   
ฉลากรวมท่ีปรากฏบนกระเช้า ซึง่ต้องระบวุ่า  
ในกระเช้ามีรายการสินค้าใดบ้าง ต้อง
แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร
แต่ละรายการที่บรรจุ พร้อมแสดงวัน
เดือนปีที่หมดอายุหรือ   ควรบริโภคก่อน
อาหาร ซึง่ อย. ได้ออกตรวจกระเช้าของขวัญ
และจัดท�าข ่าวให ้ผู ้บริโภคทราบทุกปี      
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
  กลับมาท่ีการเตรียมความพร้อม
ของ อย. ในการก้าวเข้าสู่ AEC ปี 2558 
กันบ้างค่ะ ฉบับนี้จะขอเล่าถึงการควบคุม 
ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ก ่อนออกสู ่ตลาด 
(Pre-marketing Control)  อย. ได้เร่งรัด
ในการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
ด ้วยการปรับระบบการด�าเนินการให้
สอดคล้องกับสากล เช่น ปรับปรุงรูปแบบ
การขึ้นทะเบียนยาให้เป็นแบบ ASEAN 
Common Technical Dossier (ACTD) 
รวมทั้ ง จั ด ให ้ มี คลิ นิ ก ให ้ ค� าป รึกษา                  
ผู ้ประกอบการ  จัดท�าคู ่มือ หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาและการประเมินผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้มีหน่วยงาน
ภายนอก หรือ Third party มาช่วย          
ในการด�าเนนิงาน การให้ช�าระค่าธรรมเนยีม  
ผ่านธนาคาร และการน�าระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
มาช่วยสนับสนุนในการด�าเนินงาน และ
การมอบอ�านาจให้จังหวัดด�าเนินการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์บางประเภท 
เช่น ยาแผนโบราณตามต�ารับยามาตรฐาน 
เป็นต้น เนื้อที่หมดแล้ว ติดตามอ่านได้ใหม่
ในฉบับหน้า อากาศเริ่มเย็นลง ขอให้แฟน
เก็บข่าวดูแลสุขภาพกันด้วย สุขภาพดี   
เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะ

 สวัสดีปีใหม่ 2556 ขอให้แฟนเก็บข่�วทุกท่�นมีคว�มสุข สุขภ�พแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดในปีใหม่นี้ ขอให้
สัมฤทธิ์ผลทุกประก�รค่ะ...

ไทยร่วมปฏิบัติกำร OPSON จับใหญ่ส่งท้ำยปี 2555 ปรำบปรำมผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ 
เคร่ืองส�ำอำง ผิดกฎหมำย ลักลอบน�ำเข้ำรำยใหญ่ ส่งขำยให้ชำวไทยและชำวพม่ำ                     
ย่ำนสมุทรสำคร 



  เมื่อดิฉันมีอำกำรป่วยไข้ รู้สึกไม่สบำย มักจะซื้อยำจำกร้ำนขำยยำมำรับประทำนเอง จึงสังเกตเห็นว่ำ บนฉลำกหรือ 
  แผงยำ ไม่มีเครื่องหมำย อย. แต่มีเลข/อักษรภำษำอังกฤษที่แตกต่ำงกันออกไป จึงรบกวนถำม อย. ว่ำเลข/อักษร
ภำษำอังกฤษที่แสดงบนฉลำกเป็นเลขอะไร และช่วยแนะน�ำวิธีเลือกซื้อยำให้หน่อยได้ไหมคะ

  ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมซื้อยาจากร้านขายยามาใช้เอง เพราะสะดวกสบาย ใกล้บ้าน และหลายคนเมื่อซื้อยามาแล้ว       
  มักใช้ยาตามความเข้าใจของตนเองและละเลยท่ีจะอ่านข้อมูลในเอกสารก�ากับยา จึงเป็นความเสี่ยงท่ีอาจได้รับอันตราย
จากการใช้ยา อาทิ การได้รับยาซ�้าซ้อน เกินขนาด หรือการใช้ยาผิดประเภท เป็นต้น ดังนั้น ก่อนใช้ยาผู้บริโภคจึงควรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายบนฉลากยา...

 ก่อนอืน่ต้องท�าความเข้าใจเสยีก่อนว่า “ผลติภณัฑ์ยาท่ีได้รบัการข้ึนทะเบียนต�ารบัยาจาก อย. แล้ว จะไม่มเีครือ่งหมาย อย.     
บนฉลาก แต่ จะแสดง “เลขทะเบียนต�ำรับยำบนฉลำก”  ไม่ใช่เครื่องหมำย อย.  อย่างที่หลายคนเข้าใจ  โดยมีรายละเอียด                
ดังนี้
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 ใครที่นิยมซื้อย�จ�กร้�นข�ยย�ม�ใช้เอง รีบอ่�น
ด่วน... เพร�ะเร�มีวิธีเลือกซื้อย�อย่�งปลอดภัยม�ฝ�ก    
ไปติดต�มอ่�นกันเลย

Q : 

Q&AQ&A

A :

เลือกซื้อยาอย่างไรให้ปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น
a 1A  99/49 จะหมายถงึ  ยาแผนปัจจุบนัส�าหรบัมนษุย์ทีม่ยีาส�าคญั 1 ตวั โดยผลติในประเทศ และมเีลขทะเบยีนต�ารับยา   
 คือ  99 ได้รับทะเบียนในปี พ.ศ. 2549
a G 888/50 จะหมายถงึ  ยาแผนโบราณส�าหรบัมนษุย์ โดยผลติในประเทศ และมเีลขทะเบยีนต�ารบัยา คอื  888  ได้รับ 
 ทะเบียนในปี พ.ศ. 2550
นอกจาก “เลขทะเบียนต�ารับยา” ที่ควรจะต้องท�าความเข้าใจแล้ว... “เอกสารก�ากับยา” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรอ่านและ

ศึกษารายละเอียด อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ วิธีใช้ ค�าเตือน ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง 
เป็นต้น ที่ส�าคัญ ไม่ควรซื้อยาตามค�าบอกเล่าของคนอื่น หรือค�าโฆษณาชวนเชื่อ เพราะอาการป่วยของแต่ละคนไม่ตรงกัน ซึ่งนอกจาก
จะไม่ได้ผลในการรักษาแล้ว ยังก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรืออันตรายอื่น ๆ ตามมาได้ ทางที่ดี ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกร
ประจ�าร้าน หรือจากร้านยาคุณภาพจะดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ่าน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งจดหมายมาถามเราที่ กลุ่มเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ กองพัฒนำศกัยภำพผูบ้รโิภค ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  เลขที ่88/24 ถนนตวิำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000  เรารอค�าถามของทุกท่านอยู่ค่ะ

                ยำแผนปัจจุบันส�ำหรับมนุษย์                                                  ยำแผนโบรำณ
1A  หรือ 2A   หมายถึง   ผลิตในประเทศ                           G   หมายถึง    ผลิตในประเทศ
1B  หรือ 2B    หมายถึง   แบ่งบรรจุ                                  H   หมายถึง  แบ่งบรรจุ
1C  หรือ 2C    หมายถึง   น�า / สั่งเข้ามาในประเทศ               K    หมายถึง    น�า / สั่งเข้ามาในประเทศ
ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าอักษร                                               ยาแผนโบราณจะไม่มีตัวเลขหน้าอักษร
เลข 1 = มียาส�าคัญ 1 ตัว 
เลข 2 = ยาผสมมียาส�าคัญมากกว่า 1 ตัว
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เมื่อย�มที่ลูกน้อย หรือเด็กเล็ก ๆ     
ในบ้�น เกิดอ�ก�รเจ็บป่วยขึ้น มักจะมี          
คำ�พูด หนึ่งที่มักจะได้ยินเสมอ ๆ  คือ “ห�ย�    
ให้กินหรือยัง” หรือ “พ�ลูกไปห�หมอ         
หรือยัง” เหล่�นี้เองจึงเป็นปัจจัยกระตุ้น
อย่�งหนึง่ให้เกดิก�รใช้ย�ในเดก็ ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รได้รับย�จ�กแพทย์ หรือมีจำ�นวนไม่
น้อยที่ซื้อย�ม�รับประท�นเอง

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ารซื้อยามารับประทานเอง  

 เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยเป็นเด็ก 

เนื่องจากอาการเจ็บป่วยบางอย่างนั้น 

เด็กอาจไม่สามารถสื่อสารให้ผู ้ใหญ่

เข้าใจได้  ดังนั้น การสังเกตถึงภาวะ

ความเจ็บป ่วยของเด็กจึงเป ็นเรื่อง

ส� าคัญ เช ่น กรณี เด็กดูซึม  ๆ ลง                

เบื่ออาหาร  มีไข้สูงมาก  เป็นต้น จึงควร

ที่จะพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

ต่อไป  ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง

 แต่หากมีอาการไม่มาก และ

เลือกที่จะซื้อยาส�าหรับบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยเบื้องต้น ก็ควรเลือกซื้อยา และ

ขอค�าปรึกษาจากร้านยาที่มีเภสัชกร

ประจ�า มีการซักประวัติการแพ ้ยา       

ยาเด็ก... มีอะไรมากกว่าที่คิด

ก โรคประจ�าตัว  ลักษณะความเจ็บป่วย 

เพื่อการเลือกสรรยาที่มีความเหมาะสม

กับเด็ก มีการจัดเก็บยาที่ดี ภายใต้

อุณหภูมิ และสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้

ยาคงประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา

 เพื่อความปลอดภัยในการใช้

ยาในเด็ก มีข้อพึงปฏิบัติดังนี้

 1. ใช้ยาเท่าท่ีจ�าเป็นเท่าน้ัน 

และอ่านฉลากอย่างละเอียด รอบคอบ

ก่อนใช้ยา  หากไม่แน่ใจสามารถน�ายา

ไปถำมเภสชักรในร้ำนยำใกล้บ้ำนท่านได้

 2. พ่อ แม่ หรือผู้ที่ดูแลในการ

ให้ยาเด็กจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับ

ขนาด วิธีการให้ยา และ เวลาที่ให้ยา  

ไม่ควรให้เด็กหยิบยำกินเอง

 3. พ่อ แม่ หรือผู ้ที่ดูแลเด็ก   

จะต้องทราบเกี่ยวกับโรคประจ�าตัว   

ของเด็ก เช่น โรคภาวะพร่องเอนไซม์ 

จี - 6 -พี -ดี  (G6PD defic iency )                     

โรคทาลัสซีเมีย หรือประวัติการแพ้ยา

ของเด็ก  โดยแจ้งให้แพทย์ หรือเภสัชกร

ทราบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการได้รับยาที่

อาจท�าให้แพ้ หรือมีผลต่อโรคประจ�าตัว

 4. ขนาดยาที่ใช้ในเด็กแต่ละ

คนควรคิดจากน�้าหนักของเด็ก เพื่อให้

ได้รับยาในขนาดที่เหมาะสม ไม่มากจน
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การเปลี่ยนแปลง เช่น ความขุ ่น-ใส 

เปลี่ยนแปลง สี กลิ่น รส เปลี่ยนไป  

จากเดิม  หรือ เกิดตะกอน เขย่าไม่เป็น

เนื้อเดียวกันควรจะทิ้ง เนื่องจากยานั้น

เสื่อมสภาพไปแล้ว  อาจเกิดอันตรายได้

 การใช้ยาในเด็ก เป็นสิ่งที่ต้อง

มีความระมัดวัง หากจะต ้องซื้อยา       

รบัประทานเองเพือ่บรรเทาการเจบ็ป่วย 

เบื้องต้น ควรไปในร้านยาที่มีเภสัชกร

แนะน�า  หรือ “ร้านยาคุณภาพ” โดยมี

ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ดูแลเด็กติดตามเด็ก

ด้วย เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจ  สามารถ 

ใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และ

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ใช้ยา

เพราะความห่วงใย

ในความปลอดภัยด้านยาของเด็ก

เลอืกร้านยาท่ีมเีภสชักรให้ค�าแนะน�า 

หรือ “ร้านยาคุณภาพ”

อาจท�าให้เกิดอาการข้างเคียง  หรือน้อย

จนไม่ท�าให้เกิดผลในการรักษา 

 

 5. กรณีที่ เด็กมีอาการแพ้ยา  

หรอือาการข้างเคยีงจากการใช้ยา ให้หยดุยา 

ทันที  และน�ายาที่ ใช ้อยู ่ในขณะนั้น 

ท้ังหมดไปพบแพทย์ เพื่อท�าการรักษา

อาการแพ้ที่เกิดขึ้น กรณีที่แพทย์สรุปว่า

เป็นอาการแพ้ยาให้สอบถามชื่อยาที่แพ้ 

หรืออาจให้แพทย์จดช่ือยาน้ันให้ เพื่อ 

น�าไปแสดงกับแพทย ์หรือเภสัชกร         

ในครั้งต่อไปว่าเป็นยาที่เคยแพ้ยา

 

 6. ยาน�า้เด็กหากยงัไม่เปิดขวด 

จะมีอายุตามที่ฉลากระบุไว้ แต่หาก

เป็นยาผง เช่น ยาปฏชิวีนะทีต้่องผสมน�า้ 

ก่อนรบัประทาน หากผสมแล้วจะหมดอายุ 

ใน 7 วัน ส�าหรับยาน�้าอื่นโดยทั่วไปหาก

เปิดแล้วไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 3 เดอืน 

แต่ทัง้นีจ้ะต้องสังเกต สภาพของยาด้วย

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากพบ

           ภาพประกอบ : -  http://www.koshlandpharm.com   
  -  http://www.earthynutrition.com/different-eating-disorders-in-children/.jpg        
  -  http://www.loghman-med.com/en/images/stories/products/amoxicillin%20sus%20125%20e.jpg  
  -  http://www. media.mercola.com/imageserver/public/2008/April/4.17babypills
  -  http://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/documents/image/ucm254085.png 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 ประจำ�เดือนมกร�คม 2556เกร็ดเล็กน่ารู้

12

เม่ือมีอ�ก�ร ปวดหัว ปวดท้อง ปวดข�                                             
หรือ ปวดฟัน คนส ่วนใหญ่มักรับประท�น
ย�พ�ร�เซต�มอล เพื่อบรรเท�อ�ก�รปวด 
โดยไม่ได้คำ�นึงถึงปริม�ณในก�รใช้ย�

รู้จักใช้ยำพำรำเซตำมอล
อย่ำงปลอดภัย

“ยาพาราเซตามอล” เป็นยาพ้ืนฐานที่สามารถจ่าย

โดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ และหาซ้ือได้ตามร้านทั่วไป มีฤทธิ์ 

แก้ปวดและลดไข้โดยมีทั้งรูปแบบยาเด่ียว หรือ ผสมอยู่ใน       

ยาแก้หวัด หรือ ผสมรวมกับยาคลายกล้ามเนื้อ และเนื่องจาก

คนส่วนใหญ่มกัไม่สังเกตหรืออ่านฉลากยา จึงท�าให้เกดิการใช้ยา 

ที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลซ�้าซ้อน หรือ ใช้ยาติดต่อกัน 

เป็นระยะเวลานาน จนเป็นสาเหตุท�าให้ได้รับยาพาราเซตามอล

เกินปริมาณที่ก�าหนด ซึ่งอาจท�าให้เป็นพิษต่อตับ จนน�าไปสู่

ภาวะตับวาย และเสียชีวิตได้ในที่สุด 

 ดังนั้น ก ่อนใช้ยาพาราเซตามอลควรอ่านฉลาก

และเอกสารก�ากับยาอย่างถ้วนถี่ และปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุ             

บนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ควรรับประทานยาเกินกว่า

ปริมาณที่ระบุไว้ คือ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่เกินวันละ 

4 ครั้ง หรือ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 8 เม็ด (เม็ดละ 500 

มิลลิกรัม) ที่ส�าคัญ... หากมีความผิดปกติหรือมีอาการข้างเคียง

จากการใช้ยา อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร บวมบริเวณท้อง 

กดเจ็บบริเวณตับ แนะน�าให้พบแพทย์โดยด่วน

ท่ีมา : แผ่นพับเรื่อง ยาแก้ปวด ยาธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
http//:www.lo.moph.go.th/moph/moph-health-story-detail.php?id=6 

http//:www.tcijthai.com/tcijthai/view.php?ids=701

เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รใช้ย�                                  
ควรปรึกษ�แพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ย� 

และควรซื้อย�จ�ก “ร้�นย�คุณภ�พ”                        
หรือร้�นข�ยย�ที่มีเภสัชกรให้คำ�แนะนำ�
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“กำรประชุมกำรด�ำเนินโครงกำร อย.น้อย” 
ประจ�ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2556  

 กิจกรรมที่เพ่ิงผ่านพ้นไป คือ 

“กำรประชุมกำรด�ำเนินโครงกำร 

อย.น้อย”  

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ได้มีการจัดประชุมการด�าเนิน

โครงการ อย.น้อย ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ณ ห้องแกรนด์รัชดา 

ช้ัน 5 อาคารธารทิพย ์  โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วม

ประชุมจากโรงเรียน 3 สังกัด ในเขต

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

กรงุเทพมหานคร ได้แก่ ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

ส� านั กบริหารงานคณะกรรมการ             

ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.)  และ

ส�า นักการศึกษากรุง เทพมหานคร 

จ�านวน 58 โรงเรยีน ส�าหรบัการประชมุ                 

ในครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค ์ เพื่ อชี้ แจง

กจิกรรมของโครงการ อย.น้อย ประจ�าปี           

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้  

 l  ก า ร ผ ลิ ต เ พ ล ง ป ร ะ จ� า

โครงการ อย.น้อย ในรปูแบบมวิสคิวดีโิอ 

คาราโอเกะ สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ 

 l  ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ

กรรมการครูแกนน�า อย.น้อย จ�านวน       

2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และ 

สิงหาคม 2556 

 l  ก า ร จั ด ท� า คู ่มื อ เ ก ณ ฑ ์

มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

 l  ก า ร จั ด ท� า ป ้ า ย รั บ ร อ ง

โรงเรียน อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



ผู้ชนะในแต่ละสังกัด ส่งเข้าประกวด   

ในระดับประเทศต่อไป 

 l  การจัดมหกรรม อย.น้อย 

ซึ่งจะเป็นเวทีการประกวดโครงงาน

แก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน 

 l  การจัดกิจกรรมเยี่ยมชม

โรงเรียน อย.น้อย ในเดือนสิงหาคม 

2556   

 l  สานสั มพันธ ์ กั บครู และ

นักเรียน อย.น้อย ผ่านเว็บไซต์และ

สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมนี้มีตลอด

ปีงบประมาณ แล้วพบกนัในฉบับหน้าค่ะ
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

ในระดับดีเยี่ยม 

 l  การจัดประกวดโครงงาน
ของนกัเรยีน อย.น้อย สงักดั สพฐ.  สช. 

และ กทม. ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อหา     

กำรป้องกันรักษำโรคขำดสำร
ไอโอดีนมีหลำยวิธี แต่วิธีที่ง่าย สะดวก 
และราคาถูกที่สุด เพียง 1.7 บาท 
ต่อคน ต่อปี คือการใช ้เกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน ปรุงและประกอบอาหาร
รบัประทานทกุวนั ปกตเิกลอืสนิเธาว์ไม่มี

ไอโอดีน จึงมีความจ�าเป็น และมีความ
เหมาะสมที่สุดในการเสริมไอโอดีนลงไป
ในเกลือสิน เธาว ์  และเกลือทะเล 
ท้ังชนิดเม็ดและป่น นับเป็นมาตรการ
ทีป่ลอดภยั ประหยดั และยัง่ยนืทีส่ดุ ต่อมา 
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2553 ให้เกลือบริโภค น�้าปลา 
น�้าเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์
ปรุ ง รสที่ ไ ด ้ จากการย ่ อย โปรตีน
ของถั่ ว เหลือง ต ้องเสริมไอโอดีน
ใ น ป ริ ม า ณ ที่ ก ฎ ห ม า ย ก� า ห น ด 
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเครื่องผสม
เกลือบริโภคให ้แก ่ผู ้ประกอบการ 
เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถผลิต
เกลือบริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด และกรมอนามยั
ได้ส่งเสริมสนบัสนนุผู้ผลิตเกลือ ให้ผลิต
เกลือบ ริ โภคเส ริมไอโอ ดีนให ้ ได ้
คุณภาพ อย่างไรก็ตามขอให้ระวัง
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปลอม ซึ่ง
ไม่มีสารไอโอดีนผสมอยู่เลยและเร่ขาย
โดยทั่วไป จึงให้สังเกตฉลากของเกลือ
ที่ชัดเจนและมีเครื่องหมาย อย. 

 โรคขาดสารไอโอดนีจะหมดไป 
บริโภคอาหารทะเลเป็นประจ�า เช่น 
ปลาทะเล หอยทะเล ปู กุ้งทะเล หรือ
บริโภคอาหารที่เติมสารไอโอดีน เช่น 
เกลอื น�า้ปลา น�า้เกลอืปรงุอาหาร  ซอ๊ิีว 

a ข่าวส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค หนุนผู้ประกอบการ ช่วยผู้บริโภคไม่ขาดไอโอดีน  ข่าวแจก  25 / ปีงบประมาณ 2556
a ข้อมูลจากบทความสั้นวิทยุ เรื่อง คนไทยจะฉลาด เพราะไม่ขาดไอโอดีน โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

xx-x-xxxxx-Y-YYYY
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 ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผ ู้อ�านวยการส�านักยา อย.            
เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง “ร่วมก�าหนดอนาคตและเตรียม
ความพร้อมก่อนการบังคับใช้มาตรการผลิตยาแผนโบราณ 
ASEAN GMP” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2555

สัมมนำร่วมก�ำหนดอนำคตและเตรียมควำมพร้อมก่อน
กำรบังคับใช้มำตรกำรผลิตยำแผนโบรำณ ASEAN GMP

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธาน
การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูป     
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่ายตามมาตรฐาน Primary GMP 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่    
25 ธันวาคม 2555

อบรมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีดี่ในกำรผลติ     
อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย 
ตำมมำตรฐำน Primary GMP

 ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย.                         
เป็นประธานการสัมมนา “ระบบ License per Invoice        
ผ่านระบบ National Single Window เพื่อรองรับการเข้าสู่ 
ASEAN Single Window คร้ังท่ี 1” ณ โรงแรมมิราเคิล             
แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

สัมมนำ “ระบบ License per Invoice         
ผำ่นระบบ National Single Window 
เพือ่รองรบั กำรเข้ำสู่ ASEAN  Single Window  
ครัง้ที ่1”

 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ อย.  
เป็นประธานการอบรม เรื่อง ระบบ GHS กับการพัฒนาบริการ
บริหารจัดการสารเคมีของไทยสู่สากล(UNITAR-Thailand 
Workshop on GHS Capacity Building for the Development 
of Thailand National Chemicals Management) หลักสูตร
เบื้องต้น(Basic course) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ       
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

อบรม ระบบ GHS กับกำรพัฒนำ
กำรบริหำรจัดกำรสำรเคมีของไทยสู่สำกล 
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  นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. และ ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย. น�าทีมเจ้าหน้าที่ ออกบูธแนะน�า
ผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสินค้า OTOP ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  Primary GMP เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในงานมหกรรมภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๑ ทศวรรษ ๑ ผลิตภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
OTOP CITY 2012 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อย. แนะผู้บริโภค เลือกซื้อกระเช้ำของขวัญผลิตภัณฑ์สุขภำพ OTOP ได้คุณภำพมำตรฐำน Primary GMP

จับใหญ่ส่งท้ำยปี 2555 ผลิตภัณฑ์สุขภำพผิดกฎหมำย ย่ำนสมุทรสำคร
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. , ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย. , ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ                    
รองเลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ล�้าพันธุ์ พรรธนประเทศ ผกก.4 บก.ปคบ. และ 
สสจ.สมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชมุชัน้ 6 อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555  หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ 
ต�ารวจ บก.ปคบ. บกุจบัแหล่งขายส่งและโกดังเกบ็ผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมาย ตามปฏบิตักิาร OPSON ครัง้ที ่2 (INTERPOL Operation 
OPSON II) ที่โกดังเลขที่ 5/9 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


