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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
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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ	สำาหรับการตรวจ
เย่ียมสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	นพ.ประดิษฐ	
สินธวณรงค์	และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข	ในวันจันทร์ที ่	19	ส.ค.	2556	โดย
ในการตรวจเยี่ยมสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาครั ้งนี ้	ท่าน	รมว.สธ.	ได้เยี ่ยมชมการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	
(OSSC)	,	ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื ่องร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจที่สำานักงานคณะกรรมการอาหาร	
และยาได้ดำาเนินงานไปแล้วและแนวทางที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะปฏิบัติต่อไปในปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	โดยท่าน	รมว.สธ.	ได้กล่าวชื ่นชม
ผลการปฏิบัติงานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า	มีมากมาย
และควรสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้มากขึ้น	อนึ่งนโยบายที่ท่าน	รมว.สธ.
มอบให้แก่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประการหน่ึง	 คือ	 เร่ืองการพิจารณา	
ไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดต่าง	ๆ	ควรต้องให้ผู้บริหาร	
ตั้งแต่ระดับรองเลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นผู้พิจารณาและควรชี้แจงให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจโดยชัดเจนว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้เนื ่องจากเหตุผลใด	 โดย
ท่าน	รมว.สธ.	ได้แจ้งว่าจะมาตรวจเยี่ยมสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
อีกครั้ง	 ก่อนเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2556	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	ยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจยิ่งนะครับ
	 สุดท้ายก่อนจากลากันใน	 อย.	 Report	 ฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2556	ผมขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์	App	ดี	App	ฟรี	App	แรก	ของ
กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้แก่	Oryor	
Smart	 Application	 ครับ	 รายละเอียดอ่านได้จากคอลัมน์ด้านในนะครับ
บก.	ขอฝากให้พี่น้องผู้อ่าน	อย.	Report	ทุกท่านช่วย	Download	ไปใช้งาน	แนะนำา	
ติชม	หากชอบช่วย	Share	ให้เพื่อนหรือกด	Like	ให้คะแนน	บอกต่อบุคคลใกล้ชิด	
เพื่อนร่วมงาน	 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้ใช้ประโยชน์กันโดยแพร่หลายนะครับ	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	(กอง	พศ.)	จะได้นำาข้อติชมมาพัฒนา	Application	นี้	
ให้ดีมีประโยชน์ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไปครับ	กราบสวัสดีทุกท่านครับ
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อย. เปิดตัว “ Oryor Smart Application ” 
ควำมรู้ผลิตภัณฑ์สุขภำพบนมือถือ

โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

Oryor	Smart	Application	เป็น	
Application	แรกของ	อย.	บนสมาร์ทโฟน	
และแท็บเล็ตที่รองรับการใช้งานบนระบบ
ปฏิบัติการ	 iOS	 สำาหรับผู้ใช้	 iPhone	 ,	

ในยุคดิจิตอลต้องไม่ตกเทรนด์ แน่นอนว่� อย. เป็นหน่วยง�นที่เปิดรับสื่อทันสมัยทุกรูปแบบเพื่อก�รพัฒน�
อย่�งไม่หยุดย้ัง เม่ือเร็ว ๆ น้ี อย.ได้เปิดตัว “Oryor Smart Application” โมบ�ยแอพพลิเคช่ันบนสม�ร์ทโฟนท้ังมือถือและ
เเท็บเล็ตท่ีนำ�เทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือก�รเข้�ถึงข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภ�พได้อย่�งรวดเร็ว โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เป็นประธ�นเปิดง�นอย่�งยิ่งใหญ่ ภ�ยในง�นพบกับ “หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์” 
พิธีกรร�ยก�รแบไต๋ ไฮเทค กูรูด้�นไอทีของไทย ม�เป็นพิธีกรสัมภ�ษณ์พูดคุยท่�นเลข�ธิก�รฯ ส�ธิตและแนะนำ�ก�รใช้ง�น

iPad	 และ	 iPod	 รวมทั้งบนระบบปฏิบัติ
การ	 Android	 เช่น	 Samsung	 ,	 LG	 ,	
Acer	หรือ	Sony	เป็นต้น	ด้วยการบริการ
ที ่สะดวก	รวดเร็ว	ไม่ย ุ ่งยาก	เนื ้อหา
อัดแน่นไปด้วย	 7	 เมนูหลัก	 ในรูปแบบ	
“เมืองสุขภาพ”	ที ่จ ำาลองเมืองขึ ้นมา

เมืองหน่ึง	ประกอบไปด้วยตึกรามบ้านช่อง	
ซูเปอร์มาร์เก็ต	 โรงภาพยนตร์	 สถานีข่าว	
เป็นต้น	ซึ ่งแต่ละสถานที ่จะเชื ่อมโยง
ข้อมูลในแต่ละเมนูให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลิน	

Oryor Smart Application คืออะไร

03
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คอลลาเจน 
ฟิลเลอร์

 เคยเป็นข่�วใหญ่ท่ีข้ึนหน้�หน่ึงหนังสือพิมพ์ และเป็นประเด็นข่�วท�งโทรทัศน์ทุกช่อง ทำ�ให้เกิดคำ�ถ�มว่�ฟิลเลอร์    
ที่ฉีดนั้นคืออะไร ถ้�เป็นฟิลเลอร์ที่ถูกกฎหม�ยจะปลอดภัยหรือไม่ ฉีดตรงไหนของร่�งก�ยก็ได้ใช่หรือไม่ ผลข้�งเคียง
ต่อก�รใช้เป็นอย่�งไร ฉีดครั้งเดียวให้ผลตลอดชีวิตหรือไม่...

 ฟิลเลอร์ (Filler)	ที่เราพูดกัน	คำาเต็มเรียกว่า	Dermal	Filler	ก็คือสารที่ใช้สำาหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณ													

ชั้น	Dermis	การฉีดลึกกว่าชั้นนี้	เช่น	การฉีดเข้าก้น	หรือสะโพก	เป็นการใช้ที่ผิดจากข้อบ่งใช้	ทำาให้เกิดอันตรายถึง		

เสียชีวิตอย่างที่เป็นข่าว	การเสริมก้นหรือสะโพก	ทางการแพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดมากกว่า	ฟิลเลอร์ที่ใช้กันมากจะเป็น	

“คอลลาเจน”	ซึ่งเดิมผลิตจากวัว	(Bovine	collagen)	แต่มีบางคนที่แพ้	การจะเอามาใช้	ก็ต้องทดสอบการแพ้ก่อน				

ต่อมามีการพัฒนาโดยเอาคอลลาเจนจากคนมาใช้กระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำามาใช้

โดยไม่ต้องทดสอบการแพ้ก่อน

ฟิลเลอร์ (Filler)ฟิลเลอร์ (Filler)

กำรฉีดฟิลเลอร์กำรฉีดฟิลเลอร์
	 	การฉีดฟิลเลอร์ควรฉีดโดยผูท้ีช่ำานาญการ	ได้แก่	แพทย์		

โดยฉีดใต้ผิวหนังที่เป็นร่อง	รอยย่น	บริเวณใบหน้า	ลำาคอ

อาจมีอาการข้างเคียงบ้าง	เช่น	ปวดศีรษะ	หรือ	มีอาการ

คล้ายไข้หวัด	บริเวณที่ฉีดอาจบวมแดง	หรือเป็นรอยชำ้า							

แต่จะหายไปไม่นาน	 แต่หากผู ้ฉีดไม่มีประสบการณ	์

	 การฉีดฟิลเลอร์ครั้งหนึ่งจะมีผลอยู่ได้ประมาณ	 6	 –	 12	 เดือน	 บริเวณที่ฉีด

จะกลับมาเหมือนเดิม	ก็ต้องเสียเงินไปฉีดใหม่	ถ้าไม่อยากเสียเงิน	มีคำาแนะนำาให้ทำาโยคะ

ใบหน้า	เขาว่าลดริ้วรอยบนใบหน้าได้	จะได้แค่ไหนงานนี้ต้องทดลองเองนะคะ

ท่ีชำานาญการ	 อย่าหลงเช่ือใช้บริการกับหมอเถ่ือนที่	 แม้จะเคยทำางานกับแพทย์	 แต่จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามใช	้

และการแก้ไขเมื่อเกิดอาการแพ้	 และอาจใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต	 เงินที่ประหยัดได้จากการใช้บริการหมอเถื่อน			

ไม่คุ้มค่ากับการเอาชีวิตของตนเองไปเสี่ยง

อาจทำาให้เกิดการอักเสบ	การแพ้			

การติดเชื้อหรือทำาให้เลือดออก

ได้	 ดั งนั้น 	 การจะใช ้บ ริการ

ฉีดฟิลเลอร์ควรพิจารณาแพทย	์		

ผลกำรฉีดฟิลเลอร์ต่อครั้ง

ภาพ	:		http://www.google.co.th	,	www.learners.in.th	,	www.evernote.com	,	www.manager.co.th

ผลกำรฉีดฟิลเลอร์ต่อครั้ง



อย.ดอทคอม
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อย่าพลาด WWW.ORYOR.COM...

	 ป ็นอย่างไรบ ้ างคะกับโฉมใหม่

	 เว็บไซต์	 www.oryor.com	 พี่ๆ	

เพื่อน	ๆ	 ได้ลองเข้าไปใช้งานกันหรือยัง

คะ	 เราปรบัรปูแบบใหม่ให้มคีวามน่ารกั	

สดใส	 และใช้งานง่ายข้ึนกว่าเดิม	 ถ้า

หากมีความคิดเห็น	 หรืออยากจะติชม

เว็บไซต์ของเรา	ก็เชิญได้เลยนะคะ	ผ่าน

ทาง	oryor@fda.moph.go.th	ทีมงาน

ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ	จะได้นำาความเห็น

กับ	“ORYOR	SMART	APPLICATION”	

แอพแรกของกระทรวงสาธารณสุข	

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ	ทั้งระบบ	

iOS	และ	Android	ฟรีนะคะ	ขอยำ้าว่า

ฟรีค ่ะ	 น่ารักสดใสและมีประโยชน์

แน่นอน	แต่จะดีแค่ไหน	ลองโหลดมา

ใช้งานกันดูนะคะ...

“ORYOR SMART APPLICATION” แอพแรกของกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมแล้ว ดาวน์โหลดฟรีค่ะ ทั้งระบบ iOS และ Android 
ขอย�้าว่าฟรีค่ะ

มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าพอใจ

กว่านี้นะคะ

ถงึแม้เวบ็ไซต์จะมกีารปรบัโฉม	

ใหม่แต่เนื้อหายังคงคัดสรรและอัดแน่น

ด้วยคุณภาพเช่นเดิมนะคะ	สำาหรับพี่	ๆ 	

เพื่อน	 ๆ	 ท่านไหนที่ไม ่อยากพลาด

ข้อมูลข่าวสารดี	 ๆ	 จากทางสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	

สามารถฝากชื่อและอีเมลไว้ที่	Mailing	

List	 ได้เลยนะคะ	 ทางทีมงานจะส่ง

เรื่องราวอัพเดทต่าง	ๆ	ให้ทราบจะได้

ไม่ตกเทรนด์เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กันค่ะ	

และสำาหรับใครท่ีม	ีSmart	Phone		

หรอื	Tablet	ต่าง	ๆ 	ห้ามพลาด	เชียวนะคะ	

เ



 ผ่านมา	สำานักงานคณะกรรมการ 
 อาหารและยา	(อย.)	ร ่วมกับ  
 ตำารวจ	บก.ปคบ.	ดำาเนินการ
ตรวจจบัแหล่งผลติ	จำาหน่าย	และลกัลอบ 
นำาเข้าเครือ่งสำาอางเถือ่นมาแล้วหลายครัง้  
หลายครา	 และจากการตรวจสอบมัก
พบว่า	 มีการลักลอบผสมสารห้ามใช้
ในเครื่องสำาอาง	ทำาให้ผู้บริโภค	มีอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำาอาง
นั้น	อาทิ 	มีอาการแพ ้ 	ระคายเคือง
เกิดจุดด่างขาวที่หน้า	 หรือผิวหน้าดำา 
เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย	บางรายถึงขั้น
เสียโฉม	 หน้าพังยับเยิน	 และบางราย
มีอาการแพ ้จนถึ งขั้ น เสียชี วิตดั ง ท่ี
เป็นข่าว	ดงันัน้	 วธิกีารเลอืกซือ้	 เลอืกใช้		
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โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์	

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ที่

ร้จูกัเลอืก ร้จูกัใช้
เครื่องส�ำอำงอย่ำง

ปลอดภยั 
 เมื่อไม่น�นม�นี้ มีข่�วเตือนก�รใช้ผลิตภัณฑ์เร่งผิวข�วชื่อ “โดสเร่งข�ว” ที่ข�ยผ่�นท�ง
อินเทอร์เน็ต เนื่องจ�กในผลิตภัณฑ์ดังกล่�วมีส่วนผสมของกรดและส่วนผสมอื่น ๆ ที่เป็น
อันตร�ยต่อผิว ทำ�ให้ผิวบ�ง และมีโอก�สที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ซึ่งในเรื่องนี้ อย. ได้ดำ�เนิน
ก�รตรวจสอบและกำ�หนดโทษอย่�งเข้มงวด

เครื่องสำาอางอย่างปลอดภัยจึงเป ็น
สิ่งสำาคัญ....

เครื่องส�าอาง กับ วัตถุที่ห้ามใช้
ในเครื่องส�าอาง

	 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 (อย.)	 ได้กำาหนดรายการวัตถุ
ท่ีห้ามใช้ในเครื่องสำาอาง	 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ. 	2551	
เรื่อง	 กำาหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสม	
ในการผลิตเครื่องสำาอาง	 ซึ่งมีทั้งสิ้น	
1,255	 รายการ	 แบ่งออกเป ็นกลุ ่ม	
ได้แก่	โลหะต่าง ๆ สารที่เข้าข่ายเป็น
ยา เช่น	สารปฏิชีวนะ	 (Antibiotics) 
เป็นต้น ฮอร์โมนส์	 เช่น	 เอสโตรเจน 
(Oestrogens)	เป็นต้น	สารทีม่คีวามเสีย่ง
ต ่อการแพร่กระจายของจุลินทรีย ์
ที่ก่อให้เกิดโรค  พืชสมุนไพรบางชนิด
สีย ้อมผม  สีบางชนนิด  สารแต่ง
กลิ่นหอม สารเสพติด(Narcotics, 
natural and synthetic) สารก่อ
มะเร็ง	 เช ่น	 ไดออกเซน	 (Dioxane)   

ไนโตรซามีน	(Nitrosamine)	เป็นต้น	
สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ ์ และ
สารพิษ 
	 นอกจากนี้ 	 สำ านั ก ง านคณะ
กรรมการอาหารและยา	(อย. ) 	ได ้
ประกาศรายชื่อสารอันตราย	3	รายการ	
ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำาอาง	
ได้แก่	
 e	สารประกอบของปรอท 
ทำาให้เกิดอาการแพ้	 ผื่นแดง	 ผิวหน้าดำา	
ผิวบางลง	 เกิดพิษสะสมของสารปรอท	
ทำาให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ	และ
ไตอักเสบ



แม้ผิวที่บอบบาง	
 

 3.	 การโฆษณาท่ีกำาหนดระยะเวลา
ในการได้รับผลหลังใช้เครื่องสำาอาง	 เช่น	
ใช้แล้วผิวจะขาวขึ้นภายใน	7	วัน	
 4.		การโฆษณาทีน่ำาเสนอความจรงิ 
เพียงบางส่วน	เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
เกีย่วกบัคณุภาพ	มาตรฐานของเครือ่งสำาอาง 
เช่น	ระบุว่าเป็นเครื่องสำาอางที่ผ่าน	อย.	
แล้ว	
 จะเห็นได้ว่า	 การโฆษณาทั้ง	 4 
ลักษณะข้างต้นเป็นการโฆษณาโอ้อวด
สรรพคณุ	 เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ
ดังนั้น	 ผู ้บริ โภคจึงไม ่ควรหลงเชื่อ
ซื้อเครื่องสำาอางเพียงเพราะคำาโฆษณา	
ทั้งนี้	 ตามกฎหมาย	 อย.	 เป็นหน่วยงาน
ท่ีรับจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลรายละเอียด
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์เป็นภาษาไทยบนฉลาก 
และ	อย.	จะได้มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพื่อตรวจสอบในภายหลัง	 แต่ไม่ได ้
รับรองในส่วนของการโฆษณา	
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 เอกสารอ้างอิง	:		 -			เลือกเครื่องสำาอางอย่างไร...ให้ปลอดภัยจากสารห้ามใช้	โดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
	 	 					-			http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_132_1285820259.pdf 

 e	สารไฮโดรควิโนน	เป็นสาร
ที่ออกฤทธิ์ช ่วยลดการสร้างเมลานิน
หรือเม็ดสีของผิวหนัง		หากใช้เป็นเวลา
นานทำาให้เกิดการระคายเคือง	 เกิดจุด
ด่างขาวที่หน้า	ผิวหน้าดำา	เป็นฝ้าถาวร
รักษาไม่หาย
 e	กรดเรทโินอกิ	(กรดวติามนิเอ) 
ทำาให้หน้าแดง	แสบร้อนรุนแรง	เกิดการ
อักเสบ	ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง	และ
เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์	ทั้งนี้	 
หากพบการผลิต	 นำาเข ้า	 หรือขาย 
เครือ่งสำาอางทีมี่ส่วนผสมของสารห้ามใช้
ข ้างต ้น	จะมีความผิดทางกฎหมาย	
ในข้อหาผลิ ต  น� า เข ้า  หรื อขาย
เครื่องส�าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
(มีสารห้ามใช้) มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ

ภาษาไทย	และต้องระบุข้อความสำาคัญ	
ได้แก่	 เลขที่ใบรับแจ้ง	 ชื่อเครื่องสำาอาง
และชื่อทางการค้า	 ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้
เป็นส่วนผสม	ชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้า	
เดือนปีที่ผลิต	วิธีใช้	ปริมาณสุทธิ	และ
คำาเตือน(ถ้ามี)	
	 e	ค ว ร
ทดสอบการแพ้
ก่อนใช้เครือ่งสำาอาง 
โดยทาผลิตภัณฑ์
นั้นที่บริเวณท้องแขน	หรือบริเวณหลังหู	
ทิ้งไว้	24	-	48	ชั่วโมง	หากไม่มีความผิด
ปกติ	แสดงว่าใช้เครื่องสำาอางนั้นได้
 e	หากมีความผิดปกติจากการ
ใช้เครื่องสำาอาง	ไม่ว ่าจะเป็นการใช้
ครั้งแรก	หรือใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม	
ต้องหยุดใช้ทันที	 และควรปรึกษาแพทย์	
เพื่อหาสาเหตุและทำาการรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
 e	อย ่ า ใช ้ เครื่ อ งสำ าอางที่ มี
ลั กษณะ เปลี่ ยนแปลง ไปจาก เดิ ม	
ไม่ว ่าจะเป็นสี	 กลิ่น	 หรือความข้น 
เพราะเครื่องสำาอางนั้นอาจเสื่อมสภาพ
แล้ว
 e	อย่าใช้เครื่องสำาอางร่วมกับ
ผู้อื่น	เช่น	ลิปสติก	เพราะอาจติดเชื้อโรค
ได้	โดยเฉพาะโรคติดต่อ	เช่น	เริม
 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งผลิตภัณฑ์ 
เครื่องส�าอางได ้ที่  Oryor Smart 
Application โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ที่                                                        
App Store และ Play Store ฟรี! 
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เครื่องส�าอาง กับ การโฆษณา

	 ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจ
เครื่องสำาอางมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	ทำาให้
การโฆษณาเครื่องสำาอางส่วนใหญ่
จึ งมีลั กษณะโอ ้อวดสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์	โดยแบ่งออกเป็น	4	ลักษณะ	
ได้แก่
 1.		ก า ร โ ฆษณาที่ ก ล่า ว อ ้ า ง
สรรพคณุเกนิความเป็นเครือ่งสำาอาง	เช่น	
โฆษณาว่าทำาให้สิวแห้ง	ฝ้าจางหาย
	 2.	 อ้างอิงผลจากการทดลองใน
ห้องปฏิบตักิาร	 โดยไม่ได้บอกให้ผูบ้รโิภค 
ทราบเงือ่นไขทีผู่ท้ำาการทดลองควบคมุไว้		
เช ่น	โฆษณาว่าผ่านการทดสอบทาง
การแพทย์แล้วว่าไม่ระคายเคือง/ไม่แพ้

การเลือกซื้อ เลือกใช้
เครื่องส�าอางอย่างปลอดภัย

ผู้บริโภคควรปฏิบัติ	ดังนี้	
 e	ควรซื้อ เครื่องสำาอางจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้	 มีใบเสร็จถูกต้อง	 เพื่อ
ตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อมีปัญหา
 e	ซื้อเครื่องสำาอางที่มีฉลาก
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ใ

ปลายกันยา ปลายฝน ต้นหน้าหนาว  ก็ถึงคราวมีผู้ต้องเกษียณ 

 ผู้ทุ่มเทท�างานอย่างพากเพยีร     ควรลอกเลยีนความดอีย่างชื่นชม

					นสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	อย.			
					มีข้าราชการเกษียณอายุจำานวน	11	
ท่าน	และใน	11	ท่านเป็นผูบ้รหิารระดับสงู
ถึง	7	ท่าน	ได้แก่	ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	
รองเลขาธิการฯ	อย.	 ,	ภญ.ยุพิน	ลาวัณย์
ประเสริฐ		ผู้ทรงคุณวุฒิฯ	,	นายไพโรจน	์
แก้วมณี		ผู ้ เชี่ยวชาญฯ	,	ภก.อมรินทร์	
นันทวิทยาภรณ์	ผู ้เชี่ยวชาญฯ	,	ภญ.ยุพา		
เตียงธวัช	 ผู ้อำานวยการสำานักควบคุม
เ ค รื่ อ ง สำ า อ า ง แ ล ะ วั ต ถุ อั น ต ร า ย ,		
นางเพียงฤทัย	 เสารัมณี	 เลขานุการกรม	
และ	 น.ส.สุวณี	 เรืองศิริ	 หัวหน้ากลุ ่ม
กฎหมายอาหารและยา	 ซึง่ผูบ้รหิารทกุท่าน
เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ	 มีความ
เชี่ยวชาญ	 สร้างคุณงามความดี	 และฝาก
ผลงานอันทรงคุณค่า	 พัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่	อย.	
มากมาย	 พร้อมกับพี่ผู้เกษียณอีก	 4	 ท่าน	
ได้แก่	 พ่ีสมเกียรติ	 วิทยารุ ่งเรืองศรี,	
พ่ี ผุ ส ส ดี 	 ถ า ว ร วุ ฒิ 	 , 	 พี่ รั ช นี ว ร รณ		
ศรีนักสิทธิ์	 และพี่ศิริกุล	 จันทรดิลกรัตน	์
พร้อมกับ	 ลูกจ้างที่เกษียณอายุอีก	 2	 ท่าน	
ได้แก่	พี่สมจินตนา	ประทีปชาญพิสิฐ	และ
พี่เยาวลักษณ์	 วุฒิไกร	 เก็บข่าวขออวยพร
ให ้พี่ 	 ๆ 	 ทุกท ่ านใช ้ชี วิตหลั ง เกษียณ		
อย่างมีความสุข	ขอเทพไท้	ป้องภัยให้พี่
มีสุข	พบแต่โชค	ไกลทุกข์	 เป็นสุขศรี	อายุ	
วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ประดามี	 ครอบครัวดี	
สุขสันต์...นิรันดร..	 	 น้อง	 ๆ	 ชาว	 อย.	 จะ
เก็บคุณงามความดีของพี่	และสานต่องาน
ของพี่	เพื่อผู้บริโภคชาวไทยต่อไป

กลบัมาทีข่่าวฮอตฮติประจำาเดอืน	
ที่จะเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบ	 เมื่อวันที่	 19	
สิงหาคม	 2556	ที่ผ่านมา	นพ.ประดิษฐ	
สินธวณรงค์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ	 ได้มอบนโยบายการดำาเนนิงาน	
ด ้ านคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคและเยี่ ยมชม
การดำาเนินงานของ	 อย.	 โดย	 นพ.บุญชัย	
สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 ได้กล่าวถึง
ผลงานที่	 อย.	 ได้สนองนโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 มีการจัดทำา			
ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนการดำาเนินงาน				
จากเดิมใหม ่	 ส ่งเสริมผู ้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อม
จำาหน่าย	เช่น	อาหาร	OTOP	ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน	Primary	GMP		เน้น	รวดเร็ว	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ลดการใช้ดุลยพินิจ	
ในการพิจารณาคำาขออนุญาตข้ึนทะเบียน
ผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภาพ 	 โดยต ้ อ งปฏิ บั ติ
ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ใ น แ น ว ท า ง เ ดี ย ว กั น
ตามคู่มือ 	 วิ ธี ขั้ นตอนการขออนุญาต
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(SOP)		
หากพิจารณาอนุญาต	สามารถดำาเนินการ

ได้เลย	แต่หากพิจารณาแล้วไม่อนุญาต	
ให้เสนอรองเลขาธิการฯ	อย.	เพื่อพิจารณา
ในการไม่อนุญาต	พร้อมกันนี้	อย.	ยังได้
ออกประกาศสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 เรือ่ง	 การอำานวยความสะดวก	
ในการพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	 ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ซึ่งจะ
ทำาให้ผู ้ประกอบการได้รับความรวดเร็ว			
ท่ีสำาคัญ	 สามารถตรวจสอบการทำางาน
ของเจ้าหน้าที่ได้	 (งานนี้ได้เปิดโอกาสให้		
ผูส้ือ่ข่าวทำาข่าวและสมัภาษณ์ด้วย)	 สำาหรบั
ความคืบหน้าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นม	
อย.	 และ	 สสจ.	 ทั่วประเทศ	 ยังคงติดตาม
เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นม	
ใ นล็ อ ต ท่ี ส ง สั ย อ า จมี ก า รปน เป ื ้อน	
นอกจากนี้ 	 ยั ง ได ้ รับแจ ้ งจากบริษัท
ดูเม็กซ ์ว ่าได ้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะ
รุ ่นครบ	100%	ตามจำานวนที่ถูกกักไว ้	
ณ	จุดจำาหน่าย	ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
รุ ่นที่ถูกเรียกคืนทั้งหมดไม่มีวางจำาหน่าย	
อยู่ในท้องตลาดแล้ว...

ปิดท้ายกับข่าวข้าว	ซึ่งยังคงเป็น
ข่าวทางสื่อต่าง	ๆ	อย.	ขอให้ผู ้บริโภค
วางใจ	 อย.	 จะไม่ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่
มีปัญหาคุณภาพตกไปถึงผู ้บริโภคอย่าง
แน่นอน	 ทั้งข ่าวสารเรื่องนม	 และผล
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข ้าวสาร	
สนใจอ่านได้ทางเว็บไซต์	 อย.	 (www.
fda.moph.go.th)	พบกับเก็บข่าวได้ใหม่
ในฉบับต้อนรับปีงบประมาณ	 พ.ศ.2557	
อย่าลืมติดตามนะคะ

อย. สนองนโยบำย รมว.สธ. ยกเครือ่งกำรด�ำเนนิงำนคุม้ครองผูบ้รโิภคด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ  
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
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Q&AQ&A

นมปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโปรตีนเข้มข้นจากหางนม
 ใครที่กำ�ลังมีข้อสงสัยเก่ียวกับ เช้ือคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 

ที่ปนเปื้อนในโปรตีนเข้มข้นจ�กห�งนม หรือเวย์โปรตีน ต�มที่เป็นข่�ว

อ่�นท�งนี้... ถ�มม� ตอบไป ม�ไขข้อสงสัยให้แล้วค่ะ

Q : 

A :

  จากที่มีข่าวพบนมปนเปื ้อน 
  เชื้อแบคทีเรียในโปรตีนเข้มข้น
จากหางนม พออ่านแล้วไม่เข้าใจว่า 
โปรตีนเข้มข้นจากหางนมคืออะไร แล้ว
น�ามาใช้ในการผลิตนมส�าหรับเด็กเล็ก
ด้วยหรือไม่ และหากเด็กที่ดื่มนมที่มี
เชื้อแบคทีเรียน้ันแล ้ว จะมีอันตราย
อย่างไรบ้าง ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะ

	 จ า ก ก รณี ที่ มี ข่า ว พ บ ก า ร 	
	 ปนเป ื ้อนเชื้อคลอสตริ เดียม	
โบทูลิ น่ัม	(Clostridium	botulinum)	
ในโปรตนีเข้มข้นจากหางนม	หรือเวย์โปรตีน	
(whey	 protein	 concentrate)	 ของ
บริษัทผู ้ผลิตในประเทศนิวซีแลนด์นั้น	
ขออธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ	ดังนี้	
 e โปรตีนจากหางนม หรือ เวย์
โปรตีน (whey Protein) คือ	 โปรตีน
สกัดจากหางนมที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิตเนยแข็ง	โดยหางนมดังกล่าวมีคุณค่า
ทางอาหารสูงมาก	 ประมาณ	 80-85	
เปอร์เซ็นต์
 e เชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum) เป ็น
เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างเป็นท่อน	
สร้างสปอร์ได้โดยไม่ต้องการอากาศในการ
เจริญเติบโต	ทนความร้อนสูง	 โดยสามารถ
ทนในนำ้าเดือดที่ 	 100	 องศาเซลเซียส	
ได้นาน	 5-9	 ชั่วโมง	 สามารถสร้างสารพิษ		
ท่ีมีพิษต ่อระบบประสาทที่ทำ าให ้ เกิด
โรคโบทูลิซึม	 เชื้อชนิดนี้สามารถ	พบได้	
ทั่วไปในธรรมชาติ	 ทั้งในดินและแหล่งนำ้า	

ฉบับดังกล่าว	จะมีโทษทั้งจำาทั้งปรับ
	 	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่าโรคโบทลูสิซมึ
เป็นโรคที่มีความรุนแรง	 แต่พบได้ไม่บ่อย
และสามารถป ้ อ งกั น ได ้ 	 โ ดยรั กษา	
สุขอนามัยและการใช้ความร้อนที่เพียงพอ			
ในการถนอมอาหาร	หรือรับประทาน
อาหารที่ปรุงสุกใหม่	 หรือก่อนบริโภค
อาหาร	ควรอุ่น	หรือให้ความร้อนก่อนเพื่อ
ทำาลายสารพิษดังกล่าว	 โดยทั่วไปผ่าน
ความร้อนที่	 80	 องศาเซลเซียส	 เวลา	 15	
นาท	ี หรือ	 100	 องศาเซลเซียส	 เวลา	 10	
นาที	หรือความร้อนที่	120	องศาเซลเซียส	
นาน	 10	 นาที	 สามารถทำาลายสปอร์ได้	
ไม ่บริ โภคอาหารกระป ๋องที่กระป ๋อง
มีลักษณะบวม	 โป่งพอง	 หรือบุบร่ัว	 และ
ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีกล่ิน
ของกรดบิวทีริก	 (กลิ่นคล้ายเนยเหม็นหืน)	
เพียงเท่านี้ เราก็ห ่างไกลโรคโบทูลิสซึม
ได้อย่างสบายใจค่ะ	

อย่าลืมนะคะ	 หากท่านผู ้อ ่าน			
มีข ้อสงสัยเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ ์ สุขภาพ			
อย่าเก็บไว้ในใจ	ส่งจดหมายมาถามเราที่	 
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา  
ศกัยภาพผูบ้รโิภค ส�านกังานคณะกรรมการ  
อาหารและยา เลขที ่88/24 ถนนตวิานนท์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000		เรารอคำาถาม
ของทุกท่านอยู่	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ

จึงทำาให ้สามารถพบการปนเป ื ้อนได ้
ในพืชผัก	 ลำาไส้และเหงือกปลาทั้งนำ้าจืด
และนำ้าเค็ม	และพบในอาหารประเภท
ต่าง	ๆ	ได้แก่	แฮม	ไส้กรอก	ปลารมควัน	
อาหารหมักดอง	 อาหารกระป๋อง	 นำ้าผึ้ง	
หน่อไม้ปี๊บ	เป็นต้น	
 ลักษณะอาการโรค เด็กทารก 
ที่อายุน้อยกว่า	 1	 ปี	 จะมีอาการท้องผูก
ติดต่อกันหลายวัน	 กินอาหารได้น ้อย
อ่อนเพลีย	 ไม ่มีแรง	 ร ้องไห้เสียงเบา	
คออ่อนพับ	 ตัวอ่อนปวกเปียก	 ในบางราย
อาจมีอาการหายใจลำาบาก	 หรือหัวใจ
หยุดเต้น	และเสียชีวิตกะทันหัน	สำาหรับ
การรักษาจะรักษาตามอาการอย่างใกล้ชิด	
โดยไม่สามารถให้สารต้านพิษได้	 เนื่องจาก
อาจทำาให้เกดิการแพ้	ผูใ้หญ่	มกัจะมอีาการ	
หลังได้รับสารพิษแล้ว	ภายใน	6	ชั่วโมง
หรือนานถึง	10	วัน	โดยจะมีอาการเหนื่อย	
อ่อนแรง	 เวียนศีรษะ	 ตาพร่ามัว	 หรือ
เห็นภาพซ้อน	 หนังตาตก	 ปากแห้งกลืน
และพูดได้ลำาบาก	 ปวดท้อง	 คลื่นไส	้
อาเจยีน	ท้องเสยี	ท้องผกู	กล้ามเนือ้อ่อนแรง	
เกดิอมัพาต	การหายใจล้มเหลวถึงเสยีชีวติได้	
การรักษา	คือ	ต้องได้รับสารต้านพิษควบคู่
กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
	 ทั้งนี้	 สำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีการควบคุมความปลอดภัย	
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข		
เรื่อง	 มาตรฐานอาหารด ้านจุลินทรีย ์
ที่ทำาให้เกิดโรค	 กำาหนดให้อาหารทุกชนิด
ต้องไม่มีจุลินทรีย์ทำาให้เกิดโรค	 ซ่ึงผู้ผลิต	
ผู้นำาเข้า	หรือผู้จำาหน่ายที่ฝ่าฝืนประกาศฯ
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ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มำตรฐำน GMP 
ยำแผนปัจจุบัน ก้ำวส�ำคัญ

ในกำรเตรียมพร้อม
สู่ AEC

ค�า

“ โรคภัยไข้เจ็บจะหำยได้  ต้องได้รับกำรวินิจฉัยที่ถูกต้อง ได้ยำดีมีคุณภำพ  
และมีกำรใช้ยำตลอดถึงกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมำะสม ”

	 กล ่าวข ้างต ้นนี้ แสดงถึง 	

	 	 ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลตรงต่อ		

การบำาบัดรักษาโรค		ซึ่งแน่นอนว่า	

หากมีการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำา	และ

ผู ้ป ่วยให้ความร่วมมือในการรักษา

อย่างดีแล้ว	 “คุณภาพของยา”	 ก็จะ

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ตัดสินประสิทธิภาพ

ในการรั กษา 	 “ คุณภาพของยา”	

เป็นส่ิงที่กระทรวงสาธารณสุข	 โดย

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ให้ความสำาคัญ	 ใส ่ใจตั้งแต่การขึ้น

ทะเบียนตำารับยา	 การอนุญาตสถานที่

ผลิต	 การเฝ ้าระวังการโฆษณายา		

การตรวจเฝ้าระวังยาในท้องตลาด	

รวมถงึการคดัเลอืกยาเพือ่บรรจใุนบญัชี

ยาหลกัแห่งชาติ	 โดยเป็นการดำาเนนิงาน

ร่วมกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

เช ่น	กรมวิทยาศาสตร ์การแพทย ์

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

โรงพยาบาล		มหาวิทยาลัย		คณาจารย์	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตลอดถึงภาคส่วนต่าง	ๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยาที่

มีคุณภาพดี	และปลอดภัย

สำาหรับคุณภาพของยาที่ผลิต

ใ น ป ร ะ เ ท ศ น้ั น 	ไ ด ้ มี บ ท บั ญญั ติ

ทางกฎหมายเป ็นการเฉพาะ	 คือ

กฎกระทรวง	กำ าหนดหลักเกณฑ ์

วิ ธี ก า ร 	และ เ ง่ื อน ไขกา รผลิ ต ย า

แผนป ัจ จุบัน	พ.ศ . 	2546	ซึ่ งออก

ตามความ ในพระร าชบัญ ญัติ ย า	

พ.ศ.	2510	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

กำาหนดให้การผลติยาจะต้องมีมาตรฐาน		

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา	(Good	

Manufacturing	 Practice	 :	 GMP)	

ซ่ึง	 GMP	 ยาแผนปัจจุบันที่มีผลบังคับ

คือ	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรื่อง	 การกำาหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
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แผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา	

พ.ศ.	 2554	 และหากเป็นยาประเภท

ชวีวตัถ	ุ กจ็ะต้องมกีารปฏิบัตติามประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์

และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน	

สำาหรับยาชีววัตถุ	 ตามกฎหมายว่าด้วย

ยา	พ.ศ.	2549	เพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งด้วย

ทั้งนี้มาตรฐาน	 GMP	 ดังกล่าว	

เป ็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำาคัญของ

อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน

ของไทย	เพื่อให้มีมาตรฐานที่ทันสมัย	

เป็นที่ยอมรับโดยสากล	 และสอดคล้อง

ตามข ้อกำาหนดอนุสัญญาระหว ่าง

ประเทศ	 ด้านการตรวจประเมินยา	

(PIC/S-Pharmaceutical	 Inspection	

Co-operation	Scheme)		จึงอาจ

for	Standards	Quality	Pharma-	

ceutical	Product	Working	Group	:	

ACCSQ-PPWG)	จึงถือได ้ว ่าการ

ปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นก้าวสำาคัญในการ	

ส ร ้ า ง โ อ ก า สท า ง แข ่ง ขั น ใ ห ้ แ ก ่

อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ	 ให้เอื้อ

ต่อการขยายตลาดสู่อาเซียน	 รวมถึง

สหภาพยุโรป	และอีกหลายประเทศ

ทั่วโลกที่ยอมรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิต

จากโรงงานทีไ่ด้มาตรฐานตาม	GMP-PIC/S

มาตรฐาน	GMP-PIC/S	ของไทย

มีผลบังคับเป ็นกฎหมายภายใต ้ชื่อ	

การกำ าหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต

ยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา	

พ.ศ.	2554	มีทั้งสิ้น	528	ข้อ	จัดเป็น

เป็นหมวดได้	 19	 หมวด	 ครอบคลุม

ในทุกขั้นตอนของการผลิตรวมถึง

การบริหารจัดการ	และระบบคุณภาพ	

(Quality	System)	ต่าง	ๆ		

กระบวนการตรวจสอบ	กำากับ	

ของ	อย.	ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย	

GMP	PIC/S	ข้างต้นจึงเป็นก้าวที่สำาคัญ

เพื่อให ้คนไทยได ้รับยาที่มีคุณภาพ		

มี ม าตรฐานสากล 	 และ เป ็ นการ

สร้างโอกาสแก่ผู้ผลิตยาในประเทศให้

พร ้ อมที่ จ ะ เป ิ ดตลาดค ้ าขายกั บ

ต่างประเทศ	และพร้อมต่อการก้าวสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี	พ.ศ.	2558	นี้

กล่าวได้ว่า	มาตรฐาน	GMP	ของไทย	

เป็นมาตรฐาน	GMP-PIC/S

อนึ่ง	มาตรฐาน	GMP	-	PIC/S	

ดังกล่าวได้ถูกกำาหนดเป็นมาตรฐาน

กลางของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะ

ยอมรับกัน ในการส่งออก-นำ า เข ้ า	

ยาแผนปัจจุบันในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน	ตามมติของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐาน

และคุณภาพ	เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยา	

(ASEAN	 Consultative	 Committee	
ภาพ	:		http://www.google.co.th	,
 www.schreiner-medipharm.comประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	
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เกร็ดเล็กน่ารู้

ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ 
 

 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
จากไวรัส	 INFLUENZA	 ซึ่งติดต่อกัน
ง่ายมาก	 โดยจะมีไข้สูง	 38-40	 องศา-
เซลเซยีส	 มอีาการปวดหวั	 ปวดเมือ่ยตวั
ไอ	 มีนำ้ามูก	 เพลียมาก	 และมีโรค
แทรกซ้อน	 เช ่น	 ปอดอักเสบ	 หรือ
หลอดลมอักเสบ	 ผู้ที่อยู ่ในกลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง	 ๆ	
เช่น	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดลมต่าง	ๆ	
เด็กอายุน้อย	 หญิงตั้งครรภ์	 คนอ้วน
นำ้าหนักมาก	 เมื่อได้รับเชื้อดังกล่าว
และป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่	 ควรพบแพทย์
ทนัท	ี เพราะอาจเป็นอนัตรายถงึชวีติได้		

 หล�ยคนมักเข้�ใจว่� ไข้หวัดธรรมด� กับ ไข้หวัดใหญ่ คือโรคเดียวกัน แต่ในคว�ม
เป็นจริง... ไข้หวัดทั้ง 2 ชนิด มีคว�มต่�งกันอยู่ ร�ยละเอียดมีดังนี้ค่ะ...

สำ า ห รั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ตั ว ข อ ง ผู ้ป่ว ย 
ควรหยุดงาน	 พักผ่อนอยู ่บ ้าน	 และ	
แยกตนเองจากผู้อื่น	 เนื่องจากไวรัส 
ไข ้หวัดใหญ่ติดต ่อผ ่านฝอยละออง
นำ้ามูกนำ้าลายของผู ้ป ่วยจากการไอ
จามรดกันในระยะประชิด	 1–2	 เมตร 
และสิ่งรอบตัวผู ้ป ่วย	 เช่น	 แก้วนำ้า 
ผ้าเช็ดหน้า	 โทรศัพท์	 อาจเปื้อนนำ้ามูก
นำ้าลายและแพร่กระจายเชื้อได้	

นำ้ามูก	 ยาแก้ไอ	 ส่วนมากจะหายเอง
ใน	 5-7	 วัน	 แต่หากมีอาการรุนแรง 
ไม่ว ่าจะยังมีไข้อยู ่หรือไข้ลดลงแล้ว
ก็ตาม	 คือ	 มีอาการซึมลง	 หอบเหนื่อย	
หายใจลำาบาก	 เจ็บหน้าอก	 ปลายมือ
เท้าหรือริมฝีปากเขียว	 กินอาหารไม่ได้	
ปัสสาวะน้อย	 ควรมาพบแพทย์ทันท ี
เพื่อตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันโรค	และให้การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส	 และให้กินยาปฏิชีวนะเมื่อสงสัย
การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

อย่างไรก็ตาม	 วิธีป้องกันที่ดี
ทีส่ดุ	คอื	การล้างมอืบ่อย	ๆ	และล้างมือ

ให้สะอาดเสมอ	กนิอาหารท่ีมปีระโยชน์	 
(กินร ้อน	ใช ้ช ้อนกลาง)	ไม ่สูบบุหรี	่
งดดืม่แอลกอฮอล์	ออกกำาลงักาย	นอนหลบั	
พักผ่อนให้เพียงพอ	 และเมื่อมีอาการ
ป่วยควรใช ้หน ้ากากอนามัยอย่าง
ถูกต้อง	เพื่อป้องกันการติดต่อ

 เกิ ดจากไวรั สชนิดอื่ น 	 เช ่น 
RHINOVIRUS	 โดยมักจะมีอาการน้อย	
เช่น	 ไข้ตำ่า	 คัดจมูก	นำ้ามูกไหล	สำาหรับ
วธิรีกัษาคอื	 การกนิยารกัษาตามอาการ 
เช่น	 ยาลดไข้พาราเซตามอล	 ยาลด

แหล่งที่มา	:	http://www.trueplookpanya.com/
new/cms_detail/general_knowledge/15564

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดธรรมดา
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เรื่องเล่ำจำกเครือข่ำย 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (6)  

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคใน
พื้นที่โดยอาศัยเครือข่าย 

	 ผ่านพ้นไปแล้วสำาหรบัการจัดงาน	
มอบรางวัล	 “เครือข่ายเข้มเข็งผนึกกำาลัง
พัฒนาผู้บริโภค”	 ในวันที่	 22	 สิงหาคม	
2556	ณ	ห้องเมจิก	 2	 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์	คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ	มเีครือข่าย	
หลายจังหวัดที่ ไม ่มีโอกาสมาร่วมงาน	
ซ่ึงบอกได้คำาเดียวว่า...เสียดายจัง	 เพราะ
โปสเตอร์นำาเสนอผลงานโครงการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคในพ้ืนที่	 ที่ได้รับ
การเสนอให้เป็นโครงการดีเด ่นระดับ
เครือข่ายบริการ	ทั้ง	 12	 เครือข่ายบริการ	

มีความโดดเด่นน่าสนใจมาก	 ผู้ร่วมงาน
หลายท่านแสดงความชืน่ชม	 บ้างกถ่็ายรปู
เก็บไว้	 ผลงานโครงการท่ีนำาเสนอถือเป็น	
การจุดประกายให้หลาย	 ๆ	 จังหวัดนำาไป
พัฒนา เพื่ อ ต ่อยอดการดำ า เนิ น ง าน
ในพืน้ทีโ่ดยกลุม่พฒันาเครอืข่ายอยูร่ะหว่าง

ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการดีเด่น
ระดับเครือข่ายบริการ	 จัดทำาเป็นรูปเล่ม
เพื่อส่งให้สำานักงานสาธารณสุขทุกแห่ง
ทั่วประเทศ	ใช้ประโยชน์ต่อไป

ประมวลภาพงานมหกรรม	อย.น้อย	ณ	โรงแรมจอมเทียน	การ์เด้น	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	วันที่	5	–	7	สิงหาคม	2556

ศกึษาดงูานทีศ่นูย์อนรุกัษ์พนัธุเ์ต่าทะเล	กองทพัเรอื	,	เรอืหลวงจกัรนีฤเบศร	ฐานทัพเรอืสัตหบี	และ	พพิธิภณัฑ์ภาพจติรกรรม	3	มิต	ิ(Art	in	Paradise)

การบรรยาย	
เรื่อง	ก้าวทันโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ พิธีมอบโล่ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงาน	อย.น้อย	เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนดีเด่น	

จาก	12	เครือข่ายบริการ	และ	3	สังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพฯ
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แฝงไปด้วยความรู้เกี ่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ซึ ่งภาพประกอบใน	 Application	 นี 	้
มาแนวน่ารัก	 ๆ	 เหมาะสำาหรับทุกเพศ
ทุกว ัย	ท ี ่จะดาวน์โหลดเข ้าไปด ูและ
ใช้งาน	 ดาวน์โหลดกันได้ต ั ้งแต่บ ัดนี ้
เป็นต้นไป	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
เพียงเข้าไปที่ App Store ของระบบ 
iOS หรือ Play Store ของระบบ 
Android โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า 
oryor smart application ก็สามารถ
ติดตั้งโปรแกรมไว้ใช้งานได้แล้ว	 นับเป็น
อีกนวัตกรรมหนึ ่งที ่ 	อย.	ต้องการให้
ผู้บริโภคได้ทดลองใช้

 

e Smart Tips	 คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างปลอดภัย	เป็นเมนูเด็ดที ่
ถือเป็นไฮไลท์ของ	Application	นี้	เพราะ
อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที ่น ่าสนใจ	เป็น
คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยกว่า	100	
เรื่อง	 และจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ในอนาคต	
พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ	

ฉลาก	 GDA	 อ่านง่าย	 ทำาความเข้าใจได้
รวดเร็ว	

e	สถานีข่าว อย.	 เป็นการ
เกาะติดกับข่าวสาร	 อัพเดททันใจ	 กับ
ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หากสนใจข่าวไหน	 เป็นพิเศษสามารถ
กด	like	เพื่อ	share	ให้เพื่อน	ๆ	ได้		

e ต รวจ เลขที่ใ บ ร ั บแจ ้ ง
เคร ื ่องส �าอาง	 หากสงส ัยผล ิตภ ัณฑ์
เครื ่องสำาอางใดว่ามีการจดแจ้งถูกต้อง
หรือไม่	 ก็นำาเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำาอาง	
10	 หลักท่ีพบเห็นได้บนฉลากเคร่ืองสำาอาง		
มาใส่ไว้ในช่องตรวจสอบ	 และกดปุ่ม	 “OK”	
ก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูล	 การจดแจ้ง
เครื่องสำาอางนั้น	 ๆ	 ได้	 เปิดบริการตลอด	
24	ชั่วโมง	

e Library	 เป ็นห ้องสม ุด
เคลื่อนที่ของ	 อย.	 ที่สามารถเลือกอ่าน
หนังสือ	 วารสาร	ที่	 อย.	 จัดทำาขึ้น	 ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต	เช่น	อย.	E-Magazine	,	
อย.	 Report	 ,	 อย.	 Trade	 Insight	และ	
อย.	Health	Book		

e ร ้องเร ียน	 เป ็นการแจ ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนผ่าน	 Application	
เมื่อพบปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	 โดยสามารถกรอกข้อมูลพร้อม
ภ า พ แ ล ้ ว ก ด ส่ง 	 ข ้ อ มูล แ ล ะ ภ าพ

จะปรากฏที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเร่ือง
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของ	อย.	ทันที	
และ	อย.	จะเก็บข้อมูลท้ังหมดเป็นความลับ	
นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร้องเรียน
ที่สะดวกและรวดเร็ว		

e	Media Center เป็นแหล่ง	
รวบรวมข้อมูลเด็ดแบบ	Multimedia	
ไม ่ว ่าจะเป ็น	Animation	68	 เร ื ่อง	
พร้อมกับ	 เกม	 17	 เกม	 (เฉพาะระบบ	
Android	 เท่านั้น)	 นอกจากนี้ยังมีสารคดี
และสปอตโทรทัศน์	 ว ิทยุ	 เพลง	และ
แฟคชีท	 มากกว่าหนึ่งร้อยไฟล์	 หากถูกใจ	
กด	like	,	share	ได้	

e ดัชนีมวลกาย	 เป็นการวัด
ค่าดัชนีมวลกาย	เปรียบเทียบนำ ้าหนัก
และ	 ส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน	 ซึ่งเป็น
ตัวชี ้ว ัด“ความอ้วน”	ที ่เป็นมาตรฐาน
สากล	 สนใจเข้าไปกรอกข้อมูลวัดได้	 รู้ผล
เร็วทันใจ

เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว	
เพียงเข้าไปที่ App Store ของระบบ 
iOS หรือ Play Store ของระบบ 
Android โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า 
oryor smart application ก็สามารถ
ติดตั้งโปรแกรมไว้ใช้งานได้แล้ว	 จะรอ
ช้าอยู่ใย	 รีบโหลดซะแต่บัดน้ี	 ติดตามสาระ	
ดี	ๆ	มีประโยชน์กับ	อย.	กันนะคะ

โครงการพัฒนาการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการด� า เนิ น งานของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 เมื่อวันที่	 15	 สิงหาคม	 2556	
ที่ผ ่านมา	ได้มีการประชุมคณะทำางาน
ภาคประชาชน	ครัง้ที	่6/2556	ณ	ห้องประชมุ
หลวงวิ เชี ยรแพทยาคม	 อาคาร 	 1	
ชั้น	 2	 ซึ่งเป ็นการประชุมครั้งสุดท้าย
ของคณะทำางานภาคประชาชน	 ประจำา
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 โดยคณะ
ทำางานภาคประชาชนได้นำาเสนอผลการ
ดำ า เ นิ น ง านตามแผนงาน โคร งการ
เสริมสร้างความรู้สู้ภัยนำ้ามันทอดซำ้า	รู้ทัน

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริงของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร	 ตลอดจน
ได้ให้ข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน	และอุปสรรคต่อการดำาเนิน
กิจกรรมโครงการฯ	 ในปี	 2556	 แก่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 รวมท้ังได้
พิจารณาเสนอประเด็นการดำาเนินงาน	และองค์ประกอบของคณะทำางานภาคประชาชน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557		

7 เมนู  กับเนื้อหำน่ำสนใจ
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “บูรณำกำรทีม Primary GMP ภำยใต้โครงกำร 
1 ทมี 1 อ�ำเภอ” ในเขตภำคกลำง
	 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง “บูรณาการทีม Primary 

GMP ภายใต้โครงการ 1 ทีม 1 อ�าเภอ” ในเขตภาคกลาง ณ	ห้องประชุมมาโคโปโล	โรงแรมรามาดา	เดมา	กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2556

กำรประชุมช้ีแจงควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีกำรผลิต
วิธีกำรน�ำเข้ำเครื่องส�ำอำงควบคุม
 นพ.ไพศาล	ดัน่คุม้	รองเลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธานโครงการ	

ประชุมช้ีแจงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรือ่ง หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นของวธิกีารผลติ วธิกีารน�าเข้าเครือ่งส�าอาง 

ควบคุม	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	เมือ่วนัที	่9	สงิหาคม	

2556

อย. รบัโล่ประกำศเกยีรตคิณุ “ หน่วยงำนโปร่งใส ”

 นางเพียงฤทัย	เสารัมณี	เลขานุการกรม	อย.	

เป็นผู้แทนจาก	อย.	รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	

“หน่วยงานโปร่งใส”	 กับนายชาญวิทย์	 ไกรฤกษ์

รองเลขาธิการฯ	ก.พ.	 และ	น.ส.ดนิตา	 เทียบโพธิ์	

นวช.เผยแพร่ชำานาญการ	 พร้อมด้วย	 ภญ.ดุลาลัย	

เสฐจินตนนิ	ภก.ชำานาญการ	 รับโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	

“ข้าราชการผูป้ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม”	 ในงาน	

“วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจ�า

ปี 2556”	ณ	หอประชมุสขุมุนยัประดษิฐ	สำานกังาน	ก.พ.	

อ.เมอืง	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2556
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 ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม

ผู้ผลิตและจำาหน่ายนำ้าบริโภคจากตู้หยอดเหรียญให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 จ.นนทบุรี	 เม่ือวันที่	 7	

สิงหาคม	2556		

	 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการอบรมผู้ประกอบการ	เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ถ.สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2556

กำรอบรมผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์อำหำรและยำ

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำ
บรโิภค จำกตู้หยอดเหรียญให้ได้คุณภำพมำตรฐำน


