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03 Hot Issue

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้ำของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษำ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณำธิกำร

ภก.วีระชัย	นลวชัย		ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักภาพผู้บริโภค

กองบรรณำธิกำร

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร		มีใจเย็น

ภก.ศุภกาญจน์		โภคัย											ภญ.ศิริกุล		อำาพนธ์

นายบุญทิพย์		คงทอง				 นางสุวนีย์		สุขแสนนาน		

นายวัชรินทร์		เครือเนียม							 ภก.วิษณุ		โรจน์เรืองไร

นางสาวดนิตา		เทียบโพธ์ิ		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวรมิดา		ธนธนวัฒน์	 นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	

นางสาวกรกมล		พิพัฒน์ภูมิ	 นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	

นายทวชา		เพชรบุญยัง	 					

สถำนที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

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

ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร...แท้จริงแล้วก็แค่อ�ห�ร

รู้ระวัง โรคมือ เท้� ป�ก

เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 (4)

ORYOR SMART APPLICATION

(ร่�ง)กฎกระทรวงฉบับใหม่...ก�รปรับโฉม
ร้�นย�สู่ AEC
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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

จำ�เป็นหรือไม่...ที่ต้องใช้ย�ปฏิชีวนะทุกครั้ง
ที่มีนำ้�มูก ไอ หรือเจ็บคอ?

รู้จักใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดยุงอย่�งไร       
ลดภัยไข้เลือดออก

ส	 วัสดีท่านผู้อ่านวารสาร	อย.Report	

	 ทีน่่ารกัทกุท่านครบั	ในเดอืนกรกฎาคม

น้ี	มงีานสำาคญั	ๆ	ของสำานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาหลายเรื่องมาเล่าสู ่กันฟัง

เช่นเคยครบั	เริม่จากงาน	อย.ควอลติี	้อวอร์ด	

ประจำาปี	2556	จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่	32	

สถานประกอบการดี	จริยธรรมเด่น	โดย	

ได้รบัเกยีรตจิาก	นพ.ประสทิธิ	์ชยัวริตันะ	ผูช่้วยรฐัมนตรีประจำากระทรวง

สาธารณสุข	 มาเป็นประธานมอบรางวัล	 ติดตามมาด้วยข่าวร้อนที่สุด

ประจำาเดือนนี้	 คือเรื่อง	 สารรมฆ่าแมลง	 (Fumigant)	 ตกค้างในข้าวสาร

บรรจุถุง	ในปัจจุบันนิยมใช้อยู่	2	ชนิด	ได้แก่	Methyl	Bromide	และ	

Phosphine	(Hydrogen	phosphide)	รายละเอียดเป็นเช่นไรติดตาม

อ่านจากหัวข้อเก็บข่าว…..เล่าเรื่อง	ได้เลยครับ

	 สุดท้ายช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน	 ฝนตกแทบทุกวัน	 โดยเฉพาะช่วงเย็น	

เดินทางระมัดระวัง	 และอย่าลืมโรคท่ีมาพร้อมฤดูฝน	 ทั้งไข้เลือดออก,	

มือ	 เท้า	 ปาก	 โปรดช่วยกันป้องกัน	 และหมั่นสำารวจบุคคลในบ้าน	

โดยเฉพาะ	บุตร	หลาน	เด็กอายุตำ่ากว่า	5	ปี	ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

นะครับ	 ด้วยความห่วงใย	 ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน	 และคนที่ท่านรัก	

สุขภาพแข็งแรง	ไม่เจ็บ	ไม่จนครับ
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โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ส� า นั ก ง านคณะกร รมกา ร

อาหารและยา หรือ อย.	 ได้เริ่มจัดทำา

โครงการส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตั้งแต่ปี	 2552	และ

ดำาเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งขึน้สูปี่ที	่5	แล้ว	

เพื่ อ เป ็นการยกระดับจิตสำ านึกของ				

ผู ้ประกอบการให้มีการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการผลิต	 สถานที่ผลิตให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน	 ปลอดภัย	 และผลิตสินค้า

มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับสากล	

นอกจากนีส้ิง่ทีส่�าคญัคอืความรบัผิดชอบ 

ต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการประกอบการที่ดี	 โดยมีหลักเกณฑ์	

ดังนี้ 	 มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ

จำาหน่ายในประเทศท่ีได้คุณภาพ	หากเป็น

ผู ้ประกอบการผลิตเพื่อส ่งออก	 ต ้องมี

การจำาหน่ายในประเทศด้วย	 โดยมรีะยะ

เวลาประกอบการตดิต่อกนั	 อย่างน้อย	 5	 ปี

มี การรั กษาคุณภาพมาตรฐานด ้ วยดี	

มาโดยตลอด	 มีการนำาเอาระบบคุณภาพ	

มาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์

ทีอ่อกสูท้่องตลาดมคีณุภาพ	ทีส่ำาคญั	ไม่เคย	

ถูกดำาเนินคดี	 หรือถูกปรับ	 หรือถูกตักเตือน	

ตามกฎหมายของ	 อย.	 ย้อนหลัง	 เป็นเวลา	

2	 ปี	 (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)	 มีระบบ		

ในการตอบสนองต่อผู้บริโภค	 (Customer	

Relations)	และประกอบการด้วยความ	

รับผิดชอบต่อสังคม	คุณสมบัติต่าง ๆ 

เหล่านี้	 มิใช ่เรื่องง่ายที่คณะกรรมการ

พิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู ้รับ

รางวลั อย. ควอลติี ้อวอร์ด ปี 2556 จะต้อง 

พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ

อย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม 

สมกับเป็นรางวัลด้านคุณธรรม  
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“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยบ�าบัด รักษาโรคได้”
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยลดน�้าหนักได้”
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้ปึ๋งปั๋ง”
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท�าให้อึ๋ม / กระชับมดลูก /
เพิ่มออร่าหน้าใส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร... 
แท้ที่จริงแล้วก็แค่อำหำร

,  อ่านรายละเอียดบนฉลากก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

,  อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาที่นอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่บนฉลาก

,  สังเกตเลขโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตจาก อย. 

 บนสื่อที่โฆษณา เช่น ฆอ. 998/2543

โกหก
ทั้งเพ

m		ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา	ไม่สามารถป้องกัน	บำาบัด	รักษาโรคใด	ๆ	

		 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย

m		อย.	ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาในเชิงบำาบัด	

		 รักษา	หรือบรรเทาโรคใด	ๆ	ได้

m		ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

		 มักลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน	หรือสารที่มีฤทธิ์เป็นยาลงไป	หากแพ้ยาหรือ

		 ได้รับยาเกินขนาด	อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เชื่อหรือไม่...???

เรื่องจริงที่อยากให้รู้ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ถ้าไม่อยากถูกหลอกถ้าไม่อยากถูกหลอก

เชื่อหรือไม่...???

ช่วยบำาบัด	รักษาโรคช่วยลดนำ้าหนักช่วยให้ปึ๋งปั๋งทำาให้อึ๋ม	กระชับมดลูกเพิ่มออร่าหน้าใส
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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จ�ำเป็นหรือไม่… 
ที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้ง 
ที่มีน�้ำมูก ไอ หรือเจ็บคอ?
 ด้วยสภ�พอ�ก�ศทีเ่ปลีย่นแปลงบ่อย เดีย๋วฝนตก เดีย๋วแดดออก เดีย๋วร้อน เดีย๋วหน�ว 
ทำ�ให้หล�ยคนปรบัสภ�พร่�งก�ยไม่ทนักบัคว�มเปล่ียนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ จนมีอ�ก�รป่วย 
เป็นโรคหวดั และหล�ยคนคดิว่�เมือ่เป็นหวัด มีอ�ก�รเจบ็คอ นำ�้มูกไหล เสียงแหบ มเีสมหะ
ต้องกินย�ปฏิชีวนะ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพร�ะ......

‘ยาปฏิชีวนะ’ คือ …

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) 

เป ็นยาที่ใช ้รักษาโรคที่ เกิดจากการ	  

ติดเช้ือแบคทีเรีย	 ซึ่งยากลุ ่มนี้จะมี 

หลายชนิดด้วยกัน	 เช่น	 เพนนิซิลลิน  

อะม็อกซิซิลลิน		เตตร้าซัยคลิน		อิริท

โทรมัยซิน		โคทรัยม็อกซาโซล		ซัลฟา	 

เป ็นต ้น 	 โดยแต่ละชนิด ใช ้ รั กษา				

แ บ ค ที เ รี ย ต ่า ง ช นิ ด กั น 	 ฉ ะ นั้ น	

หากไม่สบายมีอาการเจ็บคอมาก

และมี ไข ้สู ง 	 โดยไม ่มีอาการหวัด

หรือไอ	 มีจุดสีขาวที่ต่อมทอนซิล	 หรือ

คลำาบริเวณขากรรไกรแล้วพบต่อม			

นำ้าเหลืองโต	กดเจ็บ	ควรไปพบแพทย์	

โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์		กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและเชื้อที่เป็น

สาเหตุ	ซึ่งแพทย์จะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ

ที่ออกฤทธิ์แคบ	 และเจาะจงต่อเชื้อ

เพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา	 และลด

อันตรายจากยาที่ออกฤทธิ์กว้าง	 อีกทั้ง

เพื่อรับการรักษาหรือใช้ยาปฏิชีวนะที่

เหมาะสมทัง้ชนดิ	ขนาด	และระยะเวลา	

ท่ีรักษา ที่สำาคัญไม่ควรหาซื้อยามา			

กินเองอย่างเด็ดขาด	 เพราะหากใช้ยา

ปฏิชีวนะไม่เหมาะสม	อาจเกิดอันตราย

ได้		อาทิ

  

		 G	การแพ ้ ยา 	 ที่ มี ตั้ ง แต่

อาการเล็กน้อย	เช่น	ผื่น	คัน	จนรุนแรง

ถึงขั้นเสียชีวิต	เช่น	รู ้สึกแน่นหน้าอก	

และช็อคได้

  G	อาการข้างเคียง	 ตั้งแต่

อาการเล็กน้อย	 เช่น	 คลื่นไส้	 ท้องเดิน	

ไปจนถึงอาการรุนแรง	 เช่น	 ตับอักเสบ	

ตาบอด

  G	เช้ือ ด้ือยา 	 ทำ า ให ้ต ้อง

เปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะอื่นที่แพงขึ้น

มีผลข้างเคียงหรืออันตรายมากขึ้น	

สุดท้ายยาอะไรก็รักษาไม่หาย		ที่สำาคัญ

เชื้อที่ดื้อยานั้นสามารถติดต ่อสู ่คน

รอบข้างได้ทางการไอ	 จาม	 กิน	 และ

สัมผัส	 ซ่ึงเป็นอันตรายร้ายแรงมาก

ต่อสังคม

  G	ติดเชื้อแทรกซ้อน	 เช่น	

เชื้อราทำาให้มีตกขาว	 เป็นฝ้าขาวใน

ช่องปาก	หรือติดเชื้ อแบคที เรียที่

รักษายากทำาให้ป่วยหนัก	ต้องเข้ารักษา

ในโรงพยาบาล

ยาปฏชีิวนะรกัษาไม่ได้ทกุการอกัเสบ…

อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่า..	

ยาปฏิชีวนะ	(Antibiotics)	เป็นยาที่
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เอกสารอ้างอิง
			 -	 เอกสารความรู้	เรื่อง	จำาเป็นหรือไม่	ต้องใช้...ยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่มีนำ้ามูก	ไอ	หรือเจ็บคอ?	
	 	 ผลิตโดย	กลุ่มเผยแพร่ความรู้	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	

          ภาพ :	www.google.co.th	,	www.samunpri.com	,	www.myfirstbrain.com		,www.Exanthem_like_eruption		 	
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ใช ้รักษาโรคที่ เกิดจากการติดเชื้ อ

แบคทเีรยี	 	 ในขณะทีก่ารอกัเสบเป็นผล 

มาจากการที่ร ่างกายมีปฏิกิริยาต่อ

สิ่งแปลกปลอม	 หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการ

บาดเจ็บต่อร่างกาย	 ก่อให้เกิดอาการ

ปวด	บวม	แดง	ร้อน	หรืออาจมีไข้	ซึ่ง

เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน	ได้แก่	

การอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  

การอั ก เสบจากการติ ด เ ช้ื อ ไวรั ส

การอักเสบจากการไม ่ติดเชื้อ	 เช ่น	

กล้ามเนือ้อกัเสบ	ปวดข้อ	ปวดประจำาเดอืน 

เป็นต้น	 ซึ่งการอักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้

เกิดจากการติดเชื้อ	แต่	“ยาปฏิชีวนะ”	

เป็นยาที่ใช้รักษาอาการอักเสบท่ีเกิด

จากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น	 ไม่ได้

รักษาอาการอักเสบจากเชื้อไวรัส	 (เช่น	

หวัด	 ไข้หวัดใหญ่)	 หรือการอักเสบ

จากสาเหตุ อ่ืน	 ๆ	 ดังนั้น	 การเรียก   

“ยาปฏชิวีนะ”	 ว่า	 “ยาแก้อักเสบ”	 จึง

ไม่ถูกต้อง	

หากมีน�้ามูกหรือเสมหะสีเขียวเหลือง 

ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่

 ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจ

ก่อนว่า	 การมีนำ้ามูกหรือเสมหะข้น

เป็นสีเหลืองหรือเขียวเพียงอย่างเดียว 

ไม่ได้แปลว่าเกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย 

หรือมีอาการแย่ลง	 เพราะโรคหวัด

ในระยะใกล้หาย	ปรมิาณนำา้มกูจะลดลง 

แต่ลักษณะข้นขึ้น	 และอาจเปลี่ยนเป็น

สีเหลืองหรือเขียวโดยเฉพาะในตอนเช้า	

ซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

จึงไม่ต ้องใช ้ยาปฏิชีวนะ	หรืออีก

กรณีหนึ่งสำาหรับคนที่เป็นหลอดลม

อักเสบเฉียบพลัน	มักจะไอนานเป็น

สัปดาห์	 และมีเสมหะสีเขียวเหลืองได้		

โดยไม ่ ได ้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ

แบคทีเรีย	หากมีนำ้ามูกหรือเสมหะ

สีเขียวเหลืองก็ไม่ได้หมายความว่าต้อง

กินยาปฏิชีวนะทุกครั้งไป

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ถูกต้อง…

 4	เมือ่จำาเป็นต้องใช้ยาปฏชิวีนะ 

ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์

หรอืเภสชักร	 โดยกนิยาให้ครบตามขนาด 

และตามกำาหนดอย่างเคร่งครัด

 7	อย่าแบ่งยาให้ผู้อื่น	เพราะ		

เราไม่รู ้ว ่าคนอื่นแพ้ยาอะไร	มีโรค

ประจำาตัวอะไร	และอาจทำาให้เขา

ได้รับยาในขนาดตำ่าหรือสูงกว่าที่ควร

จะเป็น	เพราะยาปฏิชีวนะ	1	ชนิด

มีหลายขนาดความแรง	 ท่ีสำ าคัญ	

จะทำาให้ทัง้ตวัเราและผูอ้ืน่กนิยาไม่ครบ 

ตามขนาด

 7	 อย่าเก็บไว้กินครั้งต่อไป 

เพราะยาอาจหมดอายุ	หรืออาจใช้เป็น

เชือ้ชนดิอืน่ทีไ่ม่สามารถใช้ยานีร้กัษาได้

 7	อย่าใช้ยาปฏิชีวนะตามที่

คนอื่นแนะนำา	 เพราะอาจเป็นอันตราย

กับเราได้

ดังนั้น	 หากป่วยเป็นโรคหวัด	

ควรรักษาตามอาการ	 เช่น	 ถ้าเป็นไข้

ก็กินยาลดไข้	 (เช่น	 พาราเซตามอล 

แอสไพริน)	 หรือเช็ดตัวให้ไข้ลด,	 ถ้า

มีนำ้ามูกมาก	 อาจล้างรูจมูกด ้วยนำ้า

สะอาดเพื่อให้จมูกรู้สึกโล่ง,	ถ้าคัดจมูก	

อาจกินยาเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก,	

ถ้ามีอาการเจ็บคอ	 เสียงแหบหรือไอ 

ควรลดการใช ้เสียง	ด่ืมนำ้าอุ ่น	อาจ

กินยาฟ ้าทะลายโจร	 เ พ่ือบรรเทา

อาการเจ็บคอ	 หรืออมยาอมมะแว้ง	

เพื่อให ้ชุ ่มคอและหากไอมากอาจใช้	

ยาแก้ไอช่วยบรรเทาอาการ	 ที่สำาคัญ…	

ควรรักษาร่างกายให้อบอุ ่น	พักผ่อน				

ให ้เพียงพอ	จะช ่วยให ้หวัดหายได ้

เร็วขึ้น

ยำปฏิชีวนะเป็นยำอันตรำย  
อย่ำซื้อยำปฏิชีวนะใช้เอง 
ให้ปรึกษำแพทย์ หรือ 
เภสัชกรทุกครั้ง
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�วกลับม�พบกับทุกท่�นอีกเช่นเคย พร้อมกับหยิบประเด็นร้อน ๆ ในช่วงนี้ ม�บอกเล่�ให้ทร�บด้วยค่ะ 
ประเดน็ทีว่่�กค็อื ข่�วเรือ่งพบส�รเคมทีีฉ่ดีกนัร�กนัมอดตกค้�งในข้�ว ซึง่อ�จเป็นอนัตร�ยต่อสขุภ�พของผูบ้รโิภคนัน้ เกบ็ข่�ว 
กข็อร�ยง�นคว�มเคลือ่นไหวในส่วนของ อย. ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งข้�วส�รบรรจถุงุม�ให้ทร�บ ประกอบกบั นพ.ประดษิฐ สนิธวณรงค์ 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข ได้สั่งก�รให้ อย และ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่�งข้�วบรรจุถุง
ทั่วประเทศ เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจในเรื่องของคุณภ�พข้�วไทยด้วย ติดต�มอ่�นต่อไปเลยค่ะ...

อย. และ กรมวิทย ์ แถลง ผลตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พข้�วถุง จำ�นวน 87 ตัวอย่�ง อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

	 มื่อวันที่ 	 	28		มิถุนายน		2556	
	 ที่ผ่านมา	 อย.	 นำาโดย	 นพ.บุญชัย	
สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา	 พร้อมด้วย	 นพ.นิพนธ	์
โพธิ์พัฒนชัย	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับ
ผลการตรวจวิ เคราะห ์ข ้ าวถุ งว ่า	
ในส่วนของ	อย.	ได้สุ ่มเก็บตัวอย่าง
ข้าวถุง	ณ	สถานที่จำาหน่าย	จำานวน	
57 	 ตั ว อย่า ง 	 โ ดยตรวจคุณภาพ
เป็นหลัก	 ได้แก่	 การตรวจหาเชื้อรา	
แอฟลาทอกซิน	 โลหะหนัก	 และ
สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 ซึ่ง	 อย.	 ได้ผล
ตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แล้ว	 จำานวน	
54	 ตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่พบ
สารตกค้างจากการรมยา	 บางตัวพบ	
แต่อยู ่ ในเกณฑ์ตามข้อกำาหนดของ
องค ์ ก าร เกษตรและอาหารแห ่ ง
สหประชาชาติ	 (FAO)	 ซึ่งประเทศ
คู่ค ้ ากับประเทศไทย	 เช่น	 ญี่ปุ ่น	
สหรัฐอเมริกา	 และประเทศในแถบ
ยุโรป	ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อการค้าและ
ส่งออก	 โดยยอมรับในเกณฑ์มาตรฐาน
ของ 	 FAO 	 ดั ง กล่า ว 	 ส ่วนขอ ง		
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ได้เก็บ
ตัวอย่างข้าวสารในลักษณะข้าวสาร

บรรจุถุง		และข้าวสารบรรจุกระสอบ
แล้วชั่งแบ่งขาย	 จำานวน	 33	 ตัวอย่าง	
ตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิติัการ	พบว่า	
ข้าวทั้ง	 33	 ตัวอย่าง	 มีความปลอดภัย	
ตรวจไม่พบสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และ
สารพิษจากเชื้อรา	แต่พบยีสต์และ
เช้ือราไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน	สำาหรับ
สารรมควนั	 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	
ตรวจเฉพาะสารฟอสฟีน	 ส่วนสารเมทิล	
โบรไมด์		ได้ประสานให้บริษทั	ตรวจวเิคราะห์	
ซึง่จากการตรวจวเิคราะห์	 ไม่พบสารรมควนั	
ทั้ง	2	ชนิดค่ะ		หลังจากแถลงข่าวไป
แล้ว	 อย.	 ได้เก็บตัวอย่างข้าวบรรจุถุง
เพิ่มอีกจำานวน	 50	 ตัวอย่าง	 โดยตรวจ
วิ เคราะห ์ยาฆ ่ าแมลง	โลหะหนัก	
เชือ้รา	และแอลฟาทอกซิน	จำานวน	21	
ตัวอย่าง	 ได้รับผลวิเคราะห์	 8	ตัวอย่าง	
ผลวิเคราะห์พบว่าข้าวบรรจุถุงมีความ
ปลอดภัย	 ส ่ วนอีก 	 13	 ตัวอย่าง	
รอผลวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 สำาหรับ	 29	 ตัวอย่างที่
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างฟอสฟีน	
และเมทิลโบรไมด์	 ไม่พบสารตกค้าง
ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่อย่างใด	
ขอให้ผู้อ่านทุกท่านและผู้บริโภคมั่นใจ
ได้ว่าข้าวบรรจุถุงของไทยอยู่ในเกณฑ์
ปลอดภัย	 และ	 อย.	 ก็จะเก็บตัวอย่าง
ข้าวบรรจุถุงตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	
หากตรวจพบสารพิษตกค้างไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่	อย.	ประกาศ	จะถูก
จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน	 มีโทษปรับ
ไม่เกิน	 50,000	 บาท	 หรือเป็นอาหาร
ไม่บริสุทธิ์	มีโทษจำาคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือ

ปรับไม่เกิน	 20,000	 บาท	 หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ	
	 	 เก็บข่าว	 ขอนำาข ้อมูลการ
ควบคุมคุณภาพข้าวที่หลาย	 ๆ	 ท่าน
อาจจะยังไม่รู ้ว่า	 ปัจจุบัน	 อย.	 ได้มี
ข ้อกำาหนดให ้สถานที่ผลิตข ้าวสาร
ที่บรรจุ ในภาชนะพร ้อมจำ าหน ่ าย
ต ้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ	เรือ่ง	วธิกีารผลิต	เครือ่งมือ	
เค ร่ืองใช ้ ในการผลิต	และการเก็บ
รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจำาหน่าย	หรือ	Primary	GMP	
ซ่ึงข ้าวเข ้าข ่ายเป็นอาหารประเภท
ดงักล่าว	โดยในขณะนีย้งัให้ความสมคัรใจ
ในการขออนุญาตเลข	 อย.	 แต ่ ใน
ปี	 2558	 จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย	
ซ่ึงจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้บริโภค
ในเรื่องความปลอดภัย	 ปัจจุบันมีข้าว
ที่ได้รับเลข	 อย.	 หรือเครื่องหมาย	 อย.	
กันบ้างแล้ว			
	 	 ปิดท้ายฉบับนี้	 เก็บข่าวมีข่าว
แจ้งให้ทราบว่า	 อย.	 มีการตรวจสอบ
และเก็บตัวอย่างข ้าวสารส่งตรวจ
วเิคราะห์อย่างต่อเนือ่ง	 โดยได้นำารายช่ือ
ยี่ห ้อข ้าวสารท่ีตรวจวิเคราะห์แล ้ว
ขึ้นหน้าเว็บไซต์	ของ	อย.	 (www.fda.
moph.go.th)	 และยังคงตรวจสอบ
ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	ขอให้	
ผู ้บริโภคมั่นใจในการดำาเนินงานของ	
อย.	ค่ะ
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Q : 

Q&AQ&A

A :

รู้จกัใช้ผลติภณัฑ์ป้องกนัก�าจัดยุงอย่างไร ลดภยัไข้เลือดออก

  ช่วงนีม้ข่ีาวโรคไข้เลอืดออก 
         ระบาดในหลายจังหวัด 
ดิฉันกังวลมาก กลัวว่าคนในบ้านจะ
เป็นโรคนี ้ จงึรบกวน อย. ขอค�าแนะน�า 
เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันและ
ก�าจัดยุงค่ะ  
  “โรคไข้เลือดออก”	เป็น	
	 	 โรคติดต ่อที่มียุงลายเป ็น
พาหะนำาโรค	 โดยยุงลายจะไปกัดคนที่
มีเชื้อไข้เลือดออกแล้วเมื่อไปกัดคนอื่น
อีกต่อหนึ่ง	 ทั้งนี้	 คนที่เคยเป็นโรค
ไข้เลือดออกมาแล้ว	 ก็สามารถเป็นซำ้า
ได้อีก	 แต่ในกรณีที่เป็นซำ้าจะมีโอกาส
เสยีชวิีตสูง	 ซึง่ในเบือ้งต้นสามารถป้องกนั		
โรคไข้เลือดออกได้โดย...ระวังอย่าให้
ยุงกัดในตอนกลางวัน	 กำาจัดลูกนำ้ายุง	
และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยการ
ปิดปากภาชนะเก็บนำ้าให้มิดชิดหรือ
ปล่อยปลากินลูกนำ้าในภาชนะเก็บนำ้า
ที่ป ิดฝาไม่ได ้	 เก็บหรือควำ่าภาชนะ
ที่ไม่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้นำ้าขัง	 และ
ใส่เกลือ	 นำ้าส้มสายชู	 ผงซักฟอกลงใน
จานรองตู้ทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่
นอกจากวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
เบื้องต้นดังที่กล่าวไปแล้วนั้น	 เรายัง
สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์กำาจัดหรือไล่ยุง	ดังนี้
        ผลติภณัฑ์ก�าจดัยงุ	เป็นผลติภณัฑ์
ฉีดพ่นกำาจัดยุงและแมลงในรูปแบบ
สเปรย์ฉีดพ่นอัดก๊าซ	 (aerosol)	 โดยมี	
สารเคมใีนกลุม่ไพรทีรอยด์	 (pyrethroids)	
เป็นสารออกฤทธิ์	 ดังนั้น	 เพื่อความ
ปลอดภัย	 จึงควรเลือกซื้อเลือกใช ้

ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์
ในการไล่ยุงลายบ้านได้ไม่น้อยกว่า	 2	
ชั่วโมง
	 สำาหรับวิธีใช ้ผลิตภัณฑ์ไล ่ยุง
ให้ปลอดภัย...อ่านฉลากและปฏิบัติตาม	
วิธีใช ้	คำาแนะนำา	และคำาเตือนอย่าง
เคร่งครัด	 อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน	
เช่น	 บริเวณใกล้ตา	 ริมฝีปาก	 เปลือกตา	
รักแร้	หรือบริเวณแผล	ควรทาผลิตภัณฑ์
เมื่อจำาเป็น	 อย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจำา	
และระวั งอย ่ า ให ้ เด็กนำ า ไปทาเล ่น
อย่างไรก็ตาม	 ขอแนะนำาว่าควรล้างมือ
หลั งจากการ ใช ้ ผลิ ตภัณฑ ์ทุ กครั้ ง	
และควรเก็บผลิตภัณฑ์กำาจัดยุงไล่ยุง
ให้พ้นมือเด็ก	อาหาร	สัตว์เลี้ยง	เปลวไฟ
และความร้อน	 ที่สำาคัญ...ห้ามนำาวัตถุ
อันตรายท่ีใช้ทางการเกษตรมาใช้กำาจัด
แมลงในบ้านเรือนเด็ดขาด	 เพราะอาจ
เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงได้ค่ะ		
 
 อย่าลืมนะคะ	หากท่านผู้อ่าน
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
อย่าเก็บไว้ในใจ	ส่งจดหมายมาถามเราที่ 
กลุม่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ กองพฒันา 
ศกัยภาพผูบ้รโิภค ส�านกังานคณะกรรมการ 
อาหารและยา เลขที ่ 88/24 ถนนตวิานนท์ 
อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000	เรารอคำาถาม
ของทุกท่านอยู่	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ

ผลิตภัณฑ์ที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียน
จาก	อย.	 โดยฉลากผลิตภัณฑ์จะต้อง
แสดงทะเบียน	วอส.	ทับปี	พ.ศ.	 ใน
กรอบเครื่องหมาย	อย.	(															)	
และควรอ่านรายละเอียดและปฏิบัติ
ตามคำาแนะนำาบนฉลากก่อนใช้อย่าง
เคร่งครัด	 อาทิ	 อย่าฉีดพ่นในที่ที่มี
อาหาร	นำ้า	เครื่องดื่ม	วางอยู่	เพราะจะ
ทำาให้ปนเปื้อนได้	 และไม่ควรฉีดพ่นใน
ห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู ้ป่วย	 กรณีฉีด
แมลงบิน	 เช่น	 ยุง	 ก่อนใช้ควรให้เด็ก
และสัตว ์ เ ล้ียงออกจากห ้องแล ้ ว
ปิดประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อย
จึงทำาการฉีดพ่น	 โดยปิดห้องทิ้งไว ้
ประมาณ	 15-20	 นาที	 จึงเปิดระบาย
อากาศ	และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว
ควรแยกทิ้งในที่ทิ้งขยะให้เรียบร้อย
 ผลติภณัฑ์ไล่ยงุ 	เป็นผลติภณัฑ์	
ท่ีออกฤทธิ์รบกวนกลไกการรับรู้กล่ิน
ของยุง	 แต่ไม่ได้ฆ่ายุงให้ตาย	 ซ่ึงใน
ป ัจจุ บันนิยมใช ้ ในรูปแบบทาหรือ	
ฉดีพ่นผิวหนัง	โดยสารสำาคัญที่พบบ่อย	
2	ชนิด	ได้แก่
          ผลติภณัฑ์ไล่ยงุทีม่ ีดีท (Deet) 
เป ็นสารสำาคัญ	 จะต ้องได ้ รับการ
ขึ้นทะเบียนจาก	อย.	และฉลากจะต้อง
แสดงทะเบยีน	อย.	วอส.	(																							)	
บนฉลาก
         ผลิตภัณฑ์ไล ่ยุงที่มีน�้ ามัน
ตะไคร้หอม (Citronella oil)	เป็น
สารสำาคัญ	จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงของ
ผลิตภัณฑ์	 และต้องแสดงเลขที่รับแจ้ง
บนฉลาก	(เลขที่รับแจ้ง	999/2550)	

 ห�กใครที่ได้ติดต�มข่�วท�งสื่อต่�ง ๆ ก็จะเห็นข่�วก�รระบ�ดของ
โรคไข้เลือดออกในหล�ยจังหวัด ถ�มม� ตอบไปฉบับนี้ จึงขออินเทรนด์สักนิด 
เลือกคำ�ถ�มเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกม�ฝ�ก ไปติดต�มอ่�นกัน...

วอส./XXX/255X

วอส./XXX/255X
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ด้วย “ระบบคุณภ�พ” เป็นสิ่งที่กำ�ลังจะเป็นข้อกำ�หนดของกฎหม�ยภ�ยใต้ (ร่�ง)ประก�ศ
กระทรวงส�ธ�รณสขุ เรือ่ง ก�รกำ�หนดร�ยละเอยีดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ และวธิปีฏบิตัทิ�งเภสัชกรรม 
ในร้�นข�ยย�แผนปัจจุบัน  พ.ศ. ... ซึ่งออกต�ม (ร่�ง)กฎกระทรวงว่�ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีก�ร 
เงื่อนไขก�รออกใบอนุญ�ต และต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเกี่ยวกับก�รข�ยย�แผนปัจจุบัน พ.ศ. .... 
ที่กำ�ลังจะประก�ศใช้ในอน�คตอันใกล้

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(ร่ำง)กฎกระทรวงฉบับใหม่…

กำรปรับโฉม
ร้ำนยำสู่ AEC

ร่างกฎกระทรวงร้านยาฉบับใหม่				

	 	 	 นี้ไม่เพียงแต่ยกระดับมาตรฐาน	

การให้บรกิารของร้านขายยาแผนปัจจบุนั			

เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้รับความปลอดภัย

จากการรับบริการในร ้ านยา	และ

เป็นการตอบสนองต่อสิทธิผู ้บริโภค

ที่ควรได้รับจากร้านยาเท่านั้น		แต่ยัง

เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบ

ร้านขายยาในประเทศไทยให้มีศักยภาพ

รองรับการก้าวสู ่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	

Community	:	AEC)	ในปี	พ.ศ.	2558

ด้วยการเข้าสูก่ารเป็นประชาคม	

เศรษฐกิจอาเซียน	ประเทศในอาเซียน

ทั้ง	 10	 ประเทศ	 จะรวมตลาดเป็น

หนึง่เดยีวกนั	 มกีารเคลือ่นย้ายของสนิค้า	

บรกิาร	การลงทนุ	แรงงานฝีมอื	อย่างเสรี		

“ระบบคณุภาพ”	จงึเข้ามาเป็นส่วนสำาคญั	

ในการแข ่งขัน	 ด ้วยเหตุ ท่ีผู ้บริ โภค

มตีวัเลอืกทีม่ากขึน้	 สนิค้าและงานบรกิาร

ท่ีดี	 มีคุณภาพจึงจะสามารถอยู่รอดได้

และขยายโอกาสทางการตลาดออกไปสู่

ประเทศอื่น	ๆ	ในอาเซียน

ในร ่างกฎกระทรวงร ้านยา

ฉบับใหม่นี้จึงเป็นการปรับโฉมร้านยา

ให้มีความพร้อม	 รองรับสู ่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	โดย

ให้โอกาสร้านยาเดิมในการปรับปรุง

พัฒนา	ขณะที่ร้านยาเปิดใหม่จะต้อง

ปฏิบัติตาม	และจะต้องผ่านการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติตาม(ร่าง)ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง

วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน	 จึงจะ

ออกใบอนุญาตให้เปิดร้านขายยาได้

( ร ่ า ง )ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมชุมชนนี้	 ได้ผ่านการยกร่าง

โดย	 คณะทำางานซึ่ งประกอบด ้วย

ผู ้ ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง 	ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับร้านยา	รวมถึงองค์กร/

สมาคมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้แก่	สมาคม

เภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)	 ชมรม

ร้านขายยาแห่งประเทศไทย		และสมาคม 

ร้านขายยา	 ในร่างกฎกระทรวงฉบบัใหม่นี ้

จะมีการกำาหนดให้ร ้านยาเปิดใหม่

ต ้องมีการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมชุมชน	 (Good	 Pharmacy	
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Practice	:	GPP)	ส่วนร้านยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวง

เดิมจะมีระยะเวลาให้ปรับปรุงโดยจะต้องไม่เกินแปดปี

หลักวิธีปฏิบัติ ท่ีดีทางเภสัชกรรม	 หรือ	 จี	 พี	 พี	

(Good	 Pharmacy	 Practice	 :	 GPP)	 เป็นแนววิธีปฏิบัติ		

ที่ดี 	 ของร ้านยาในระบบสุขภาพ	 ซึ่งได ้ยกร ่างครั้งแรก

ในปี	พ.ศ.	 2534	 (ค.ศ.1991)	ภายใต้ชื่อ	 Standards	 for	

quality	of	pharmacy	services	โดยสหพันธ์เภสัชกรรม

นานาชาติ	 (The	 International	 Pharmaceutical	

Federation	 :	FIP)	และได้รับการรับรองเป็นมติจากที่ประชุม

ขององค์การอนามัยโลกที่	WHA	 47.12	 ภายใต้ชื่อ	 Role	

of	 the	 pharmacist	 in	 support	 of	 the	 WHO	 revised	

drug	 strategy	 ในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2537	 ต่อมาได้มี

การทบทวนให้สอดคล้องกับปัจจุบันในปี	 พ.ศ.	 2554	 ภายใต้		

กว้าง	ๆ	เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในร้านยา	

เพื่อให้เป ็นแนวทางสำาหรับองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม

ของแต่ละประเทศจัดทำา	 จีพีพี	 ฉบับที่สอดคล้องกับบริบท	

และเป็นเฉพาะของประเทศตนต่อไป	

สำ าหรั บประ เทศ ไทย 		ด ้ วยความตระหนั ก

ชื่อ	 “Joint	 FIP/WHO	 guidelines	 on	 good	 pharmacy	

practice:	standards	for	quality	of	pharmacy	services”.

ซึ่ง	 จีพีพี	 ในระดับสากลจะเป็นการวางแนวทาง	

ถงึสทิธผิูป่้วย	และกระตุน้	

ให ้ ร ้ านยามี ก ารนำ า	

“ระบบคณุภาพ”	 มาใช ้

เ พ่ือความปลอดภัย

ของผู ้ ม ารั บบริ ก าร	

และเป็นการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ ดีของร้านยา		

“สภาเภสัชกรรม”	 จึง

ได้จัดทำา	“มาตรฐาน

ร้านยา”	 ขึ้นในปี	 พ.ศ.

2545	 ซ่ึงเป็นปีเดียวกับท่ีประเทศไทยมีการประกาศใช	้

นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (30	บาท	รักษาทุกโรค)	

โดยมีเจตนารมณ์หนึ่งเพื่อเป็นการแสดงถึงมาตรฐานของ

ร้านยาที่จะเข้าเป็นหนึ่งในระบบสุขภาพของประเทศต่อไป

ด ้ ว ย เ นื้ อ ห า ข อ ง “ ม า ต ร ฐ า น ร ้ า น ย า ”

ที่สอดคล้องกับ	 จี	 พี	 พี	 ฉบับสากล	 จึงกล่าวได้ว่า	

มาตรฐานร้านยา	คือ	จี	พี	พี	ของประเทศไทยนั่นเอง

“มาตรฐานร ้านยา”จึ ง เป ็นที่ มาของการ

ยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธี

ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนโดยนำามาตรฐานร้านยา

ท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากำาหนดเป็นกฎหมาย 

จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น	จี	พี	พี	ฉบับย่อ	 	 เพื่อกระตุ้นให้

ร้านยาในประเทศมีการเร่งพัฒนาให้มีคุณภาพ	รองรับสู่

การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

ภาพ	:	www.thai-senate.com/senate_inter/info_center/asean_id.php?id_asean=2
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 หากใครได้ติดตามข่าวสารก็คงจะพอทราบว่า เมื่อช่วง
เดือนที่ผ่านมา โรคมือ เท้า ปาก ก�าลังระบาดในหลายจังหวัด 
แถมระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต�่ากว่า 5 ปี 
หลายคนที่ได้ฟังข่าวนี้ก็คงกังวลไม่น้อย เพราะเกรงว่าโรคนี้
จะมาติดลูกหลานตัวเอง ดังนั้น เกร็ดเล็กน่ารู้จึงน�าความรู้
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก มาฝาก...

รู้ระวัง

ท�าความรู้จักกับโรคมือ เท้า ปาก... 

โรคมือ	เท ้า	ปาก	เกิดจาก

เชื้อไวรัสลำาไส ้หรือเอนเทอโรไวรัส

หลายชนิด	เช่น	คอกแซกกี	เอ	ชนิดย่อย

ต่าง	ๆ	 ,	คอกแซกกี	 บี	 ,	 เอคโคไวรัส	 ,	

แอนเทอโรไวรัส	71	ซึ่งพบบ่อยที่สุด	

คือ	เช้ือไวรัสชนิดคอกแซกกี	เอ	16	

โรคนี้จะระบาดในกลุ ่มเด็กทารกและ

เด็กเล็กอายุตำ่ากว ่า	 5	 ปี	 โดยเกิด

ประปรายตลอดปี	 แต่จะเพิ่มมากขึ้น

ในช่วงหน้าฝน	 เนื่องจากอากาศมักเย็น

และชื้น	โดยส่วนใหญ่โรคนี้จะติดต่อ

จากการได้รับเช้ือเข้าปากโดยตรง	 เช่น	

เล่นของเล่นที่เปื้อนนำ้าลาย	 นำ้ามูก	 นำ้า

จากตุ่มพองและแผล	 และอาจเกิดจาก

การไอจามรดกัน	ซึ่งจะติดต่อง่ายใน

ช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย	 หลังจาก

ได้รับเชื้อ	3	-	6	วัน	ผู้ป่วยจะมีอาการไข้

ตำ่า	ๆ	อ ่อนเพลีย	ต ่อมาอีก	1-2	วัน	

มอีาการเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร	

เน่ืองจากมีตุ ่มแดงที่ลิ้น	 เหงือก	 และ

ที่มา	:	 กรมควบคุมโรค	(http://www.ddc.moph.go.th/km/showimgkm.php?id=33)
	 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/11790 
ภาพ	:	http://www.google.co.th	,	http://health.kapook.com/view11558.html	,	http://www.women.horoworld.com

กระพุ้งแก้ม	ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุม่พองใส

ซึ่งบริเวณรอบ	ๆ	 จะอักเสบและแดง	

ต ่อมาตุ ่มจะแตกออกเป ็นแผลหลุม

ตื้น	 ๆ	จะพบตุ ่มหรือผื่น	 (มักไม่คัน)	

ที่ฝ่ามือ	นิ้วมือ	 ฝ่าเท้า	 และอาจพบที่

ก้นด้วย	อาการจะทุเลาและหายเป็น

ปกติภายใน	7-10	วัน

  มาถึงวิธีการรักษา.. . .โรคนี	้		

ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ	แต่แพทย์จะ

ให้ยารักษาตามอาการ	 เช่น	 ยาลดไข้

ยาแก้ปวด	 ควรเช็ดตัวเพ่ือลดไข้เป็น

ระยะ	 และให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร

อ่อน	ๆ	รสไม่จัด	ดื่มนำ้าและนำ้าผลไม้

และนอนพักผ่อนมาก	ๆ	

สำาหรับวธิป้ีองกนัโรคกไ็ม่ยาก...	

เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน	ดังนั้น	

จึงควรหมั่นรักษาความสะอาดและ

รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี	 เช่น	

ตัดเล็บให้สั้น	หมั่นล้างมือบ่อย	ๆ	(ด้วย

นำ้าและสบู่)	โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย

และก่อนรับประทานอาหาร	รวมทั้ง

การใช้ช้อนกลาง	และหลีกเลี่ยงการใช้			

สิง่ของร่วมกนั	เช่น	แก้วนำา้	หลอดดดูนำา้

ผ้าเช็ดหน้า	และผ้าเช็ดมือ	เป็นต้น	

อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้อาการ

ของโรคมือ	 เท้า	ปาก	จะไม่รุนแรงและ

ไม่มีอาการแทรกซ้อน	 แต่เชื้อไวรัส

บางชนิดอาจทำาให้มีอาการรุนแรงได้

จงึควรสงัเกตอาการของเดก็อย่างใกล้ชิด	

หากพบมีไข้สูง	 ซึม	 ไม่ยอมรับประทาน

ทานอาหารและดื่มนำ้า	อาเจียนบ่อย

หอบ	แขนขาอ่อนแรง	อาจเกิดภาวะ

สมองหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	 หรือ

นำ้ าท ่ วมปอด	 ซ่ึงอาจรุนแรงถึ งขั้ น

เสียชีวิตได้	ต้องรีบพาไปโรงพยาบาล

ใกล้บ้านทันที

โรคมือ เท้า ปากโรคมือ เท้า ปาก
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ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (4)  

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

  และแล้วก็ ได้โรงเรียนท่ีชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะ

ก ารประกวดจัดเมื่อวันที่	27	–	28									
	 มถินุายน	2556	ท่ีผ่านมา	ณ	โรงแรม	
มารวยการ์เด ้นท์	กรุงเทพมหานคร					
มีโรงเรียน	จาก	3	สังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	และ
สำา นักการศึกษากรุ ง เทพมหานคร	
โดยผู ้ ชนะในแต ่ละสั งกัดจะได ้รับ
โล ่รางวัลในงานมหกรรม	 อย.น ้อย	
ประจำาปี	 2556	 ซึ่งกำาหนดจัดงาน
ในวนัที	่5	–	7	สงิหาคม	2556	ณ	โรงแรม
จอมเทยีนการ์เด้นท์	โฮเตล็	แอนด์	รสีอร์ท	
จังหวัดชลบุรี	 โรงเรียนท่ีชนะในแต่ละ
สังกัด	ประกอบด้วย
  ,	โรงเรียนราชวินิตบางแค

ปานขำา		สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน		
  ,	โรงเรียนซางตาครู ้สศึกษา																			
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน	
  , 	โ ร ง เ รี ย น วั ด ย า ย ร ่ม	
(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)	 สังกัดสำานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร
	 	 ขอแสดงความยินดีกับทั้ง	 3	
โรงเรียนอีกครั้ง	 รอการติดต่อกลับเพื่อ
มาร่วมงานมหกรรม	 อย.น้อย	 นะคะ	
สำาหรับโรงเรียนที่ไม่ชนะก็ไม่ต้องเสียใจ	
ขอให้ทำากิจกรรม	 อย.น้อย	 กันต่อไป	
และปีหน้ามาพบกันใหม่ค่ะ	 	
	 สำาหรับกิจกรรมโครงการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยอาศัย

เครือข่าย	มีความคืบหน้าดังนี้ค่ะ	 	
	 	 วันที่	26	มิถุนายน	2556			
	 	 เครือข่ายบริการที่	 8	จัดประชุม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำาเสนอ
ผลการดำาเนินงานระดับเครือข่ายบริการ	
ท่ี โรงแรมเจ ริญโฮเ ต็ล	อำ า เภอเ มือง	
จังหวัดอุดรธานี	 ผลปรากฏว่า	 โครงการ
นั กวิ ทยาศาสตร ์ การแพทย ์ ชุมชน		
โรงพยาบาลส ่ ง เสริมสุขภาพตำาบล	
บ้านโนนภูทอง	จังหวัดหนองบัวลำาภู	
ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น	

	 	 วันที่	3	–	5	กรกฎาคม	2556
	 	 เครือข่ายบริการที่	 11	 และ	 12		
จัดการประกวดผลงาน/นวัตกรรม
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อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เทศบาลต้นแบบ
การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น	
ระดับภาคใต ้ 	 ป ี 	 2556	ณ	 โรงแรม			
ชัยคณาธานี	จังหวัดพัทลุง	ผลปรากฏว่า	

โครงการดีเด่นเครือข่ายบริการ
ที่	11	ได้แก่	 โครงการ	“คลังยาคุณภาพ	
มุ ่งสู ่ชุมชนอุ ่นใจ”	 ของโรงพยาบาล	
ส่งเสรมิสขุภาพตำาบลบางเตบิ	จงัหวดัพงังา		

โครงการดีเด่นเครือข่ายบริการ
ที่	12	ได้แก่	โครงการ	“อสม.	สายตรวจ
บิวตี้	 เซฟตี้”	เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
อำาเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง	 	
	 	 ในส่วนของกจิกรรมการมส่ีวนร่วม	

ของประชาชนในการดำาเนินงานของ
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
มีกำาหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่
คณะทำางานภาคประชาชน	ในวันที่	18	
–	19	กรกฎาคม	2556		ณ	ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสานลำาปลายมาศ	และ
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง	
จงัหวดับรีุรัมย์	 โดยท้ังสองแห่ง	 ถือเป็น	
2	 ใน	 17	 ศูนย ์ของสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน	 ดำาเนินงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้
ดขีึน้ภายใต้โครงการร่วมพฒันาหมูบ้่าน	
(VDP)	 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการใช้
นำ้ ามันทอดซำ้ า โดยนำ าคณะทำางาน	
ภาคประชาชน	เยี่ ยมชมกิจกรรม		

ศูนย์เรียนรู้การผลิตและการใช้นำ้ามัน		
ไบโอดเีซลสูช่มุชน		ชมการสาธติการผลิต
นำ้ามันไบโอดีเซลจากนำ้ามันปรุงอาหาร
ท่ีใช้แล้ว	 การพัฒนากิจกรรมร่วมกับ
ชุ ม ชน เ พ่ื อ ตั ด ว ง จ รก า รนำ า นำ้ า มั น
ปรุงอาหารที่ ใช ้แล ้วกลับมาใช ้ ใหม ่	
เยี่ยมชมหมู ่บ ้านรณรงค์ป้องกันและ
การใช้นำ้ามันทอดซำ้า	การผลิตพืชผล
การเกษตรที่ปลอดจากการใช้สารเคมี	
ท่ีหมู ่บ้านสำาโรง	 ตำาบลโคกกลางน้อย	
อำาเภอลำาปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	และ
เยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
และเศรษฐกิ จชุ มชน	 ณ	 หมู่บ ้ าน
หนองตาเข้ม	อำาเภอนางรอง	จังหวัด
บุรีรัมย์	ค่ะ

และแล้ว...กถึ็งเวลาทีจ่ะได้เผยโฉม  

สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น เมื่อ

วันที่	 	11	กรกฎาคม	2556	ที่ผ่านมานี	้

อย.	ได้จดัพธิมีอบรางวลั	อย.	ควอลติี	้อวอร์ด	

โดยเรียนเชิญ	 นพ.ประสิทธิ์	 ชัยวิรัตนะ	

ผูช่้วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงสาธารณสขุ	

เป ็นประธานในพิธีมอบรางวัล	 พ้ืนที่

ห้องแกรนด์	บอลรมู	a	-	b		โรงแรมมริาเคลิ

แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 	 ดูเล็กไปถนัดตา	

เมื่อคลาคลำ่ า ไปด ้วยแขกผู ้มี เกียรติที่

มาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมภาคภูมิใจ

กับสถานประกอบการดีเด่น	ด้านคุณธรรม

ทั้ง	32	ราย	ประกอบด้วย

 ด้านอาหาร จำานวน	11	 ราย	

ได ้แก ่ 	 1 . 	 บริษัท	 ข ้ าว	 ซี .พี . 	 จำ ากัด	

2.	 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา								

3.	 บริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จำากัด	

(มหาชน)	 4.	 บริษัท	 ธนากรผลิตภัณฑ์

นำ้ามันพืช	 จำากัด 5.	 บริษัท	 ไมเนอร์แดรี่	

จำากัด 6.	 บริษัท	 ยูนิลีเวอร์	 ไทย	 โฮลดิ้งส์	

จำากัด	 7.	 บริษัท	 วันไทยอุตสาหกรรม

การอาหาร	จำากัด	 	 8.	บริษัท	 เสริมสุข	

จำากัด	(มหาชน)  9.	บริษัท	เอบี	ฟู ้ด

แอนด์	 เบฟเวอร์เรจส์	 (ประเทศไทย)	

จำากัด		10.	บริษัท	เอฟแอนด์เอ็น	แดรี่ส์	

(ประเทศไทย)	จำากัด		11.	บริษัท	เอฟ

แอนด์เอ็น	ยูไนเต็ด	จำากัด	

 ด้านยา จำานวน	 6	 ราย ได้แก่	

1.	บริษัท	ไบโอแลป	จำากัด		2.	บริษัท	

ฟาร์ม่า	อนิโนวา	จำากดั	 	3.	บรษิทั	ยนูซัีน	

จำากัด  4.	บริษัท	สยามเภสัช	จำากัด	

5.	บริษัท	อ้วยอันโอสถ	จำากัด  6.	บริษัท	

อาร์เอ็กซ์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด 

 ด้านเครื่องส�าอาง จำานวน	

5	ราย ได้แก่  1.	บรษิทั	การ์กวัร์	แลบ็	จำากดั			

2.	บริษทั	คอลเกต	ปาล์มโอลฟี	(ประเทศไทย)		

จำากดั	3.	บรษิทั	พรอคเตอร์		แอนด์	แกมเบลิ	

แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	

4.	บรษัิท	ไมลอทท์	แลบบอราทอรส์ี	จำากดั 

5.	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แลบบอรา

ทอรีส์	จำากัด	

 ด้านเครื่องมือแพทย์ จำานวน	

3	ราย ได้แก่ 1.	บริษัท	 ไทยนิปปอน

รับเบอร ์ 	อินดัสตรี้ 	จำ ากัด 	2 .  บริษัท	

อินโนลาเท็กซ ์ 	(ประเทศไทย) 	จำ ากัด	

3.	บริษัท	เอ็ม.อาร์.ไอ.	จำากัด	

 ด ้ านวั ตถุ อั นตรายที่ ใช ้ ใน

บ้านเรือน จำานวน	3	รายได้แก่		1. บริษัท	

ชาร์ฟ	ฟอร์มูเลเตอร์	จำากัด		2.	บริษัท	

เชอร ์ วู ้ ด 	 เคมิคอล	จำ ากั ด 	 (มหาชน)	

3.	บริษัท	ลัดดา	จำากัด 

 ผลิ ต ภัณฑ ์ สุ ข ภ าพชุ ม ชน

จำานวน	4 ราย	ได้แก่  1.	กลุ่มสตรีสหกรณ์

บ ้านต ้นผึ้ ง 		จ.ลำาพูน	2.	กลุ่มแม่บ ้าน

เกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง	 จ.นนทบุรี	

3.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบาย	

จ .นครพนม	 4 . 	 กลุ่มแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร	จ.ชุมพร	

 หลั ง จากมอบรางวั ลแล ้ว

ประธานในพิธี	 ได้กล่าวแสดงความยินดี

จ ากนั้ น เยี่ ยมชม บูธนิทรรศการของ												

สถานประกอบการแต่ละรายอย่างทั่วถึง

พร ้อมให้กำาลังใจ	 ขอให้ทุกท่านรักษา

คว ามดี 	 โ ดยค งคุณภาพมาตรฐ าน	

คุณธรรม	จริยธรรม	สมที่ ได ้ รับความ

ไว้วางใจจาก	อย.	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้

แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป
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 ภก.ชาญชัย	 เอื้อชัยกุล	 ผอ.สำานักด่านอาหารและยา	
อย.	 เป็นประธานการอบรม	 เรื่อง	 การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีด่านอาหารและยา	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556 
ณ	 โรงแรมบางกอกชฎา	 กรุงเทพมหานคร	 	 เมื่อวันที่	 18-20	
มิถุนายน	2556

กำรประชุมชี้แจงและรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงกฎหมำยล�ำดับรอง และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมำตรกำรควบคุมเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประเทศอำเซียน ปี 2556
 นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	 รองเลขาธิการฯ	อย.	 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายลำาดับรอง	

และกฏระเบียบ	หลักเกณฑ์	และมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน	ประจำาป ี 	2556	

ณ	ห้องราชเทวี	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2556

กำรประชุมเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

 ภญ.ศรนีวล	กรกชกร	รองเลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธาน	
การประชุมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สขุภาพ	ระดบัประเทศ	ปี	2556	ครัง้ที	่2	/2556	ณ	ห้องประชมุ	
กอง	คบ.	อาคาร	4	ชั้น	6	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	13-14	มิถุนายน	
2556

กำรอบรม 
เร่ือง กำรพฒันำศกัยภำพ

เจ้ำหน้ำที่ด่ำนอำหำรและยำ 
ปี 2556
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อย. ร่วมกับ กสทช. และ ต�ำรวจ บก.ปคบ. บุกทลำยวิทยุเถื่อน โฆษณำโอ้อวด
สรรพคุณอำหำรเกินจริง
 ภญ.ศรีนวล	 กรกชกร	 รองเลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมด้วย	 พล.ต.ต.นิพนธ์	 เจริญผล	 ผบก.ปคบ.	 ,	 พ.ต.ต.ลำ้าพันธุ์	

พรรธนประเทศ	ผกก.4	บก.ปคบ.	ร่วมกันแถลงข่าว	หลังเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมกับเจ้าหน้าที่	กสทช.	และตำารวจ	บก.ปคบ.	

บุกทลายสถานีวิทยุเถื่อน	 คลื่น	 95.750	 MHZ.	 ออกอากาศโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย	

ย่านจรัญสนิทวงศ์	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2556		

อย. จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดส่ง  
วัตถุเสพติดทำงกำรแพทย์ เน้นควำมรวดเร็ว ลดขั้นตอน เพิ่มระบบควำมปลอดภัย
	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	และ	

น.ส.อานุสรา		จิตต์มิตรภาพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำากัด		ด้านการจัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์	

ให้แก่สถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิกทั่วประเทศ	นำาระบบ	Shipping	Tools	มาใช้	โดย	นายสมบูรณ์	เมฆไพบูลย์วัฒนา

รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ให้เกียรติเป็นพยานในพิธี	 ณ	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จำากัด	

ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ		เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2556


