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ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 วัสดีท ่านผู ้อ ่าน วารสาร อย. Report 

 ที่น่ารักทุกท่านครับ อย. Report ฉบับน้ี

เป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการ

เปล่ียนแปลงตำาแหน่งของผู้บริหารในสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หลายตำาแหน่ง 

ทั้งการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และ ก้าวหน้าขึ้น

 

 บก. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ 

โดยเฉพาะ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ได้รับ

03 Hot Issue
เปิดตัว  ภก.ประพนธ์  อ�งตระกูล  
รองเลข�ธิก�รฯ อย.

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริโภคปลอดภัย ห�กเกิดวิกฤตภัยนำ้�ท่วม

05 อย. ดอทคอม
ม�เล่นกันเถอะ ม�เล่นกันเถอะ !!

06 กินเป็นใช้เป็น
สมุนไพรไทย (2)  
(ย�จ�กสมุนไพร :  ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ)

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
รู้จักใช้ย�ปฏิชีวนะอย่�งถูกต้อง

10 รอบรู้เรื่องยา
“แพ้ย�”...ป้องกันได้

12 เกล็ดเล็กน่ารู้
อ�ห�รเช้�ชะลอก�รเกิดโรคอัลไซเมอร์ !

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2557 (1)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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การแต่งตั้งให ้ดำารงตำาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ประวัติการศึกษา และการปฏิบัติงานของท่าน มีให้อ่านในเล่มครับ ส่วนเรื่องราว

ในฉบับ ก็น่าสนใจเข้มข้นทุกหัวข้อ การบริโภคให้ปลอดภัยในภาวะนำ้าท่วม 

เก็บข่าว…เล่าเรื่อง ฉบับนี้ รายงานการตรวจจับการโฆษณาอาหาร และยา

ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตทางวทิยธุรุกจิทีไ่ม่ได้ขออนญุาตดำาเนนิการสถานกีบั กสทช. ด้วย 

เรียกว่าผิดทั้งการตั้งสถานี และการโฆษณาจึงถูกสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา จับมือกับ กสทช. และ บก.ปคบ. ดำาเนินคดีหลายแหล่งทั้ง

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอื่น ๆ ขอเชิญทุกท่าน

หาความรู้จากในเล่มได้ ตามอัธยาศัยเลยครับ

 

 ช่วงนี้ฝนตก นำ้าท่วม ขอเอาใจช่วยผู้ประสบภัย นอกจากนี้ อากาศ

ก็เปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมรับลมหนาว นะครับ



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
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เปิดตัว  ภก.ประพนธ์  อางตระกูล 
รองเลขาธิการฯ อย.

ขอขอบพระคุณผู้บริห�รที่ให้ก�รสนับสนุน                  
พี่ ๆ  เพื่อนข้�ร�ชก�ร น้อง ๆ ทุกคนที่มีส่วนร่วม                  

ในก�รทำ�ง�น และพร้อมจะทำ�หน้�ที่ของตน           
ให้ดีที่สุด เพื่อก�รคุ้มครองผู้บริโภค

เ ดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มต้นสิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการแต่งตั้งโยกย้ายและ 

 เติบโตในแวดวงข้าราชการไทย ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล 

ผู้อำานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา โดยเริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

ภารกิจสำาคัญที่ได้รับมอบหมายในการกำากับดูแลหน่วยงานใน อย. คือ สำานักควบคุมเครื่องสำาอางและวัตถุอันตราย     

สำานักด่านอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และกลุ่มกฎหมายอาหารและยา

เปิดปูมประวัติแนะนำาตัวกันอีกสักครั้ง... กว่าที่จะมาถึงวันนี้ เกือบ 30 ปี ของการรับราชการ

      ชื่อ…นายประพนธ์  อางตระกูล……………

วุฒิการศึกษา
พ.ศ. 2523…เภสัชศาสตร์บัณฑิต…จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย……

พ.ศ. 2538…สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต…มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการรับราชการ

               วัน เดือน ปี          ตำาแหน่ง     สังกัด
 16 สิงหาคม 2527 สารวัตรอาหารและยา 3 กองสารวัตร

 6  พฤษภาคม 2535 นักวิชาการอาหารและยา 6 ว. กองควบคุมวัตถุเสพติด

 8 ธันวาคม 2537 สารวัตรอาหารและยา 7 ว. กองสารวัตร
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บริโภคปลอดภัย
หากเกิดวิกฤตภัยน�้าท่วม

อย่าประมาท !!!   บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ต้องมั่นใจว่า...สะอาด

S	ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่ร่ัวซึม ไม่บุบ ไม่มีคราบตะไคร่ภายในขวด  

 หรือมีรอยสกปรกปนเปื้อน

S  นำา้ดืม่ต้องใส ไม่มตีะกอน ไม่มสี ีกลิน่หรอืรส ทีผ่ดิปกต ิ เช่น กลิน่เหมน็เน่า 

 หรือกลิ่นพลาสติก ตลอดจนไม่มีสิ่งเจือปนอื่น ๆ 

S  ฝาผนึกปิดสนิทไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ หรือพลาสติกที่รัดปากขวดยังปิด 

 แน่นหนา

บริโภคอาหาร ให้ปลอดภัย

m ไม่กินอาหารที่สัมผัสกับนำ้าท่วม

m  หากเป็นอาหารกระป๋อง หรืออาหารสำาเร็จรูปต้องตรวจสอบวันหมดอายุ  

 และกระป๋องที่บรรจุอาหาร ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวม และ  

 ไม่เป็นสนิม  

m ถ้าสามารถอุ่นได้ ควรอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน

ที่สำ�คัญ...อย่�ลืมอ่�นฉล�ก ต้องมีข้อมูล อ�ทิ เลขส�รบบอ�ห�ร (ตัวเลข 13 หลัก) 
ในกรอบเครื่องหม�ย อย.                                                           ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต หรือ
ผู้จัดจำ�หน่�ย วัน/เดือน/ปีที่ผลิต หรือวันหมดอ�ยุ เป็นต้น

ภาวะน�้าท่วม...สุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญ อย่าละเลย รู้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ...เพื่อความปลอดภัย
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อย.ดอทคอม

หลากหลาย !! ไม่มีเชย !! สุดทันสมัย เก๋ไก๋ อย. สไตล์     
กับ GAME ZONE วันนี้ ! ที่ WWW.ORYOR.COM

พบความหฤหรรษ์พร้อมสาระดี ๆ  ไปกับ GAME ZONE ได้แล้ววันนี้ ! ที่ WWW.ORYOR.COM ท่านจะได้สำาราญใจไปกับ

เกมสุดทันสมัย เก๋ไก๋ อย. สไตล์  ที่เรารังสรรค์มาให้ความบันเทิงกันอย่างมากมาย !! หลากหลาย !! ไม่มีเชย !! เพียงท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ 

ORYOR.COM อย่าลืมแวะมาที่ GAME ZONE ของพวกเรานะคร้าบบบ !! 

   กำาเนิดสายลับ ORYOR

 มาทดสอบกันว่าใครจะได้

เป็น อย.เรนเจอร์ และ อย.แองเจิล 

กับเกมตอบคำาถามความรู ้ทั่ วไป

ด้านสาธารณสขุ ภาพประกอบสวยงาม 

และคาแรคเตอร ์  สุดสมาร ์ทของ

ตวัละคร  อย.เรนเจอร์ และ อย.แองเจลิ 

สนุกกับกติกาและตัวช่วยในการตอบ

คำาถาม ซึ่งอาจทำาให้ท่านเผลอไผล

นึกเข้าใจไปว่ากำาลังนั่งอยู่ในรายการ

เกมเศรษฐีของคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ 

อย่างไร  อย่างน้ันเลยทีเดียว ! (ยังคง

จำาเกมนี้กันได้นะครับ)

   Miss ไม่หลงเชื่อง่าย

 ขอเชิญทุกท่านมาประชัน

ความรู้กัน ในงานประกวดนางงาม 

“Miss ไม่หลงเชื่อง ่าย” ตื่นเต้น  

เร้าใจไปกับการตอบคำาถามทางด้าน

สาธารณสุขที่ เข ้มข ้น พร้อมด้วย

เกรด็ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

ถ้าได้อ่านแล้วจะไม่โดนหลอก !! 

   ดูให้ดี ตอบให้ได้

 ร่วมสนุกกับเกมค้นหาของ 

และทายปริศนา ที่จะทำาให้คุณได้

ทดสอบความสามารถในการช่างสงัเกต 

ทดสอบความจำา และประชันความ

รวดเร็ว  นอกจากนั้นยั งมีคำ าถาม

ให้ความรู้จากทาง อย. ของเรามาให้

ทดสอบความรู้กันอีกด้วย !!   

ยังมีเกมอีกมากหลายรอให้ทุกท่านเข้ามา
ร่วมสนุกกัน ได ้ที่  WWW.ORYOR.COM 
แวะเข้ามาลอง มาเล่นกันนะคร้าบบบ !

มาเล่นกนเถอะ มาเล่นกนเถอะ !!

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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กินเป็นใช้เป็น โดย ภก.วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

สมนุไพรไทย (2)

ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ

 มือ่พดูถงึยาจากสมนุไพร มศีพัท์หลายคำา

 ที่อาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับกลุ่มยา 

เช่น ยาหลัก ยารอง ยาหลักแห่งชาติ ฯลฯ 

จึงขอทำาความชัดเจนก่อน ในเบื้องต้น :

 จากการทีป่ระเทศเรา ต้องบรโิภคยา

ถงึปีละไม่ตำา่กว่าหนึง่แสนสามหมืน่ล้านบาท 

โดยเป ็นยาแผนป ัจจุ บันที่นำา เข ้าจาก 

ต่างประเทศเกอืบทัง้หมด จงึมคีวามจำาเป็น 

ต ้องรีบพัฒนายาสมุนไพรในประเทศ

ของเราขึ้นมาทดแทน แม้เพียงบางส่วน 

เพ่ือการพึ่งพิงตนเองให้มากขึ้น อีกทั้ง

ยังเป็นการสานต่อภูมิปัญญาของบรรพชน

ควบคู่กับการส่งเสริมอัตลักษณ์ อันเป็น

ส่วนหนึ่งของศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 

การใช้ยาสมุนไพร จึงเป็นการสืบทอด

มรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยเรา 

ประโยชน์ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือยา

จากสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มีพิษน้อย สามารถนำามาใช้ประโยชน์

ทั้ งด ้ านการบำ าบัดรักษาป ้องกัน โรค

ส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำามาผลิต

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเป ็นยา อาหาร 

เครื่องดื่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

และความงาม อย่างไรกต็าม ผลิตภณัฑ์ยา

จากสมุนไพร เมื่อได้รับการพัฒนารูปแบบ 

ความแรง ตลอดจนการสกัดให้เข้มข้น 

เพื่อให้มีฤทธิ์ในการรักษาสูงขึ้น ย่อมมีพิษ

ภัยมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงจำาเป็นต้อง

ติดตามความปลอดภัยในการนำามากินมา

ใช้ควบคู่ไปด้วย จึงจะเรียกได้ว่า “กินเป็น 

ใช้เป็น” 

 เนื่องจากยาสมุนไพรส่วนหนึ่ง

เป็นสตูรตำารบัอนัประกอบด้วย พชืสมนุไพร  

มากมายหลายชนิด จึงอาจแบ่งกลุ่ม

สมนุไพรทีอ่อกฤทธิ ์เป็นสองกลุม่ คอืยาหลกั 

และ ยารอง โดยแยกยาที่มีฤทธิ์ หรือ

สรรพคุณสำาคัญ เป็นกลุ่มยาหลัก ส่วน

สมุนไพรอื่น ๆ ที่ช่วยแต่งรสเสริมฤทธิ์ 

ตัดฤทธิ์ หรือ ต้านฤทธิ์ลดพิษภัย ของ

สมุนไพรบางตัวในยาหลักเราก็จัดสมุนไพร 

เหล่านี้ให้อยู่ใน กลุ่มยารอง เช่น ตำารับยา

แก้ไข้ 5 ราก จะมียาหลัก ประกอบด้วย 

รากทั้งห ้าของสมุนไพร 5 อย่าง คือ 

รากหญ้านาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร 

รากชงิชี ่ และรากเท้ายายม่อม ส่วนยารอง 

อาจผนัแปรได้ตามความจำาเป็นในการจดัหา 

เช่น สะเดา บอระเพ็ด ชิงช้าชาลี ลกูใต้ใบ 

จันทน์เทศ จนัทน์แดง ฟ้าทะลายโจร พมิเสน 

โกฐสอ โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว 

รากปลาไหลเผือก ลูกกระดอม หญ้าตนีนก 

หญ้าแพรก พญามือเหล็ก เหมือดคน 

รากไคร ้ เครือ กรุงเขมา เมล็ดเพกา 

เมล็ดขี้กา ฯลฯ 

 ก�รส่งเสริมให้มีก�รใช้ย�จ�กสมุนไพร 
โดยประก�ศให้ปร�กฏในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ 

จึงเป็นก�รสนอง “หลักปรัชญ� วิถีชีวิตพอเพียง” 
ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ

เ 
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 ยาหลักแห่งชาติ เป็นยาท่ีได้รับ

การคัดเลือกจากผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านยา 

ทกุสาขา ในการคดัเลอืกหายาทีม่ปีระสทิธผิล

ในการรักษาโรคทุกชนิด โดยองค์การ

อนามัยโลกเป็นผู ้สนับสนุน และเสนอ

แนวทางให้ทุกประเทศมีการคัดเลือกยาที่

จำ า เป ็นในการรักษาโรคเท ่าที่จำ า เป ็น

ในประเทศของตน ซึ่ งต ้องเป ็นยาท่ี

มีประสิทธิผลสูงสุด แต่มีพิษภัยน้อยท่ีสุด 

แล้วจดัทำาเป็นบญัชยีาตามชือ่สามญัของยา 

(Generic Name หรือ Nonproprietary 

Name) คือไม่ใช้ช่ือทางการค้า แล้วเรียก

บัญชียานั้นว่า National Essential Drugs 

List (บัญชียาจำาเป็นแห่งชาติ) ต่อมา

ปรบัเปลีย่นช่ือใหม่ว่า บญัชยีาหลกัแห่งชาติ 

ประเทศไทยประกาศใช ้ บัญชียาหลัก

เป็นยาเด่ียว ครอบคลุมทุกโรค เพียงพอ

ในการรักษาโรคในบ้านเรา ส่วนยาที่ไม่ได้

รับการคัดเลือกเข้าบัญชี เราเรียก ยานอก 

บัญชียาหลักแห่งชาติ บางครั้งการ

เรียกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สั้น ๆ 

ว่า ยาหลัก จึงอาจสับสนในความหมาย

ของยาหลัก ในกลุ ่ มยาจากสมุนไพร 

โดยเฉพาะภายหลังจากการพิจารณา

นำายาจากสมุนไพร เข้ามาอยู ่ในบัญชี

ในปี พ.ศ. 2542 (เกือบ 20 ปี ต ่อมา) 

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2555) มียาจากสมุนไพร

เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติรวม 71 รายการ 

ทั้งชนิดยาเดี่ยวที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ

ให้ทันสมัย ใช้สะดวก และยาแผนไทย

จากภูมิปัญญาดั้งเดิม ในรูปแบบ ตำารับ 

ที่เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน

 การส่งเสริมให้มีการใช้ยาจาก

สมุนไพร โดยประกาศให้ปรากฏในบัญชี

ยาหลักแห ่ งชาติ  จึง เป ็นการสนอง 

“หลักปรัชญา วิถีชีวิตพอเพียง” ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงมี

พระราชดำารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

“….คำาว่า พอเพียง ก็เพียงพอ เพียงนี้ ก็พอ 

ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ 

ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย 

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ

มีความคิดอันนี้ มิใช่เศรษฐกิจ มีความคิด

ว่า ทำาอะไรก็ต้องพอเพียง หมายความว่า 

ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู ่

เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมี

ของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียน

คนอื่น ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ 

พูดจาก็พอเพียง ทำาอะไรก็พอเพียง 

ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” “สำาหรับเศรษฐกิจ 

พอเพียงมี 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไข

สำาคัญ ดังนี้ คือ 

 คุณลักษณะได้แก่ 

 1) ความพอประมาณ ความพอดี 

ไม่น้อยหรือมากเกินไป ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 2) ความมีเหตุผลทุกการตัดสินใจ 

ทุกการกระทำา การลงทุนต้องเป็นไปอย่าง

มีเหตุผล คำานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างรอบคอบ

 3) ก า รมี ภู มิ คุ ้ ม กั นที่ ดี ใ นตั ว 

การเตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ะเผชญิผลกระทบ 

และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจาก

ทั้งภายในและภายนอก 

 ส่วนเงื่อนไขสำาคัญ คือ 

 1) มคีวามรู ้มคีวามรอบรู ้รอบคอบ

แ ล ะ ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ น ก า ร นำ า ค ว า ม รู ้ 

วิทยาการ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ

วางแผนและการปฏิบัติการ

 2) มีคุณธรรม มีความตระหนัก 

มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร 

และใช้สติปัญญาในการดำาเนนิชีวิต…..”

แห ่งชาติ  ในป ี พ.ศ. 2524 และมีการ

ปรับปรุงรายการจนถึงปัจจุบัน มีรายการ

ยาแผนปัจจุบัน 878 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่

 ภาพ  : www.google.co.th , www.yakasai.com , www.samunpri.com , www.mhoya.9nha.com , www.topicstock.pantip.com
  www.oknation.net , www.thaicrudedrug.com , www.phimaimedicine.org , www.bloggang.com , www.th.wikipedia.org/wiki/ขิง
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อย. ผนึกก�าลัง บก.ปคบ. และ กสทช. จับวิทยุธุรกิจ 
ท้องถิ่นเถื่อนทั้งใน กทม. และ ตจว. พบโฆษณาขายยาและ
อาหารโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 อนกลับไปช่วงเดือนกันยายน 2556 
 อย. จัดงานแถลงข ่าวการตรวจจับ 
2 เรื่องที่ห้องประชุม อย. และอีก 1 เรื่อง 
แถลง  ณ ที่ เ กิ ด เหตุ การณ ์  ขอ เริ่ ม เล ่ า
การบุกจับวิทยุธุรกิจท้องถิ่นเถื่อนก่อนค่ะ 
โดย อย. บก.ปคบ. และ กสทช. จับมอืร่วมกนั 
จับกุมสถานีวิทยุธุรกิจท้องถิ่นรักเด้อ เรดิโอ
คลื่นความถี่  FM 99.25 MHz ต้ังอยู ่ที่  
30/246 ซ.รามอินทรา 39 ถ.รามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
ผลกา รตรวจพบ  ตั้ ง ส ถ านี วิ ท ยุ แ ละ
ใช้คล่ืนความถี่  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมาย , ไม ่มี ใบประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง และพบข้อความออกอากาศ
โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหาร
ผิดกฎหมาย อาทิ นำ้ามันรำาข้าวและจมูกข้าว
ผสมคิวเทน ตราพรีมเนเจอร์พลัส คุณค่า
ที่ ดี ต ่ อสุขภาพของคนทุกวั ย  ผ ่านการ
ขึ้นทะเบียนจาก อย. “คุณพรรณ แม่บ้าน 
ได้ทานพรีมเนเจอร์พลัสไป 1-2 กระปุก 
อาการมือเท้าชาหายไป ภูมิแพ้หาย แถม
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หน้าตาสดใส , คุณโชติกา 
ทดลองทานนำ้ามันรำาข้าว พรีมเนเจอร์พลัส
อาการปวดตามข ้อพับดีขึ้ นปวดศี รษะ
ลดลง ผิวขาวเปล่งปลั่ง” การตรวจจับครั้งนี้ 
ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ 
อย. ณ ขณะน้ัน เป็นประธานนำาทีม และ
แถลงข่าว ณ สถานที่ตรวจจับ ถือเป็นงาน
ปราบปรามใหญ่ส่งท้ายก่อนที่ท่านเกษียณ
อายุราชการค่ะ...แถลงข่าวจับวิทยุธุรกิจ
ท ้องถิ่นอีก 1 เหตุการณ์ ไปบุกจับถึง 
จ .อุดรธานี และนำามาแถลงที่  อย.  ค่ะ 

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�ว กลับม�พบกับผู้อ่�นทุกท่�นในฉบับต้อนรับปีงบประม�ณใหม่ 
พ.ศ. 2557 เช่นเคย ฉบับนี้ได้รวบรวมข่�วก�รตรวจจับในแง่มุมต่�ง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค และเรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้จ�กข่�วที่ อย.  ได้นำ�เสนอผ่�นสื่อไปแล้ว ม�ติดต�มอ่�นต่อ
ได้เลยค่ะ รับรองข่�วส�รน่�สนใจเพียบ !

โดย อย. บก.ปคบ. กสทช. และ สสจ.อดุรธานี 
บกุจบัสถานวีทิยธุรุกจิท้องถิน่ FM 95.40 MHz 
เลขที่  15 หมู ่  16 บ ้ านหนองคูพัฒนา 
อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี หลังได้รับร้องเรียนว่า  
มี ก า ร โฆษณาขายยาแผน โบราณโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจพบผลิตภัณฑ์
ยาแผนโบราณปลอม ได ้แก ่ ผลิตภัณฑ์
ยาบำารุงโลหิต สูตรเบญจโลกวิเชียร คุณปู่ , 
ผลิตภัณฑ ์ยาบำารุ ง โลหิต ตราเทพธิดา 
สูตรตรีผลา คุณปู่ และผลิตภัณฑ์ยาบำารุง
ร่างกาย สูตรทรีพลัสแมกซ์ และตรวจพบ
ต้ังสถานวีทิยกุระจายเสยีงโดยไม่ได้รบัอนญุาต 
จาก กสทช.  (ข ้อหาการจับวิทยุธุ รกิจ
ท้องถิ่นเถื่อนทั้ง 2 แห่ง หากสนใจสามารถ
เปิดอ่านได้ที่เว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.
go.th) เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือก
บทแถลงข่าวค่ะ) นอกจากนี้ อย. บก.ปคบ. 
และ สสจ.ขอนแก่น เข้าตรวจสอบโรงงาน 
เอส ทู เอ็ม เฮิร์บ โปรดักท์ เลขที่ 77 หมู่ 8 
ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พบเป็น
โรงงานผลิตยาแผนโบราณชนิดนำ้าประเภท
ต่าง ๆ และขออนุญาตสถานที่ผลิตยาถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยพบมียาบางรายการ
ขึน้ทะเบยีนตำารบัยาถูกต้อง แต่ยาบางรายการ 
เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยา โดยนำา
ทะเบียนตำารับยาที่ถูกต้องมาใช้เป ็นการ
สวมทะเบียน อีกท้ังยังตรวจพบว่ารับจ้าง
ผลติยาปลอมขายให้กบัวทิยธุรุกจิท้องถิน่ด้วย
จึงยดึของกลางและเกบ็ตวัอย่างตรวจวเิคราะห์ 
หายาสเตยีรอยด์ต่อไป เกบ็ข่าวขอเป็นสือ่กลาง 
บอกเล่าให ้ผู ้อ ่านทราบถึงอันตรายจาก
ยาแผนโบราณที่ลักลอบใส่ยากลุ่มสเตียรอยด์ 

จะทำาให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบ
ทาง เดินอาหาร บางรายรุนแรงถึ งขั้ น
กระเพาะอาหารทะลุ  เกิดภาวะติดเชื้อ
ได้ง่าย กระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจ
เต ้นผิดจังหวะหรือหยุดเต ้น ทำาให้กลไก
การทำางานต่าง ๆ ของร่างกายเสียไป เป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ รู ้อย่างนี้แล้วหลีกเลี่ยง
นะคะ อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ
ยาแผนโบราณที่รักษาสารพัดโรค อย่าซ้ือ
ยาจากรถเร่ขายยา หรืออย่าซ้ือยาจากร้านท่ี
ไม ่มีใบอนุญาตขายยา...ป ิดท ้ายกับข ่าว
การบุกจับคลินิกเถื่อน ณ บ้านเลขที่ 3313/7  
ซ.รามคำาแหง 83/2 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ หลังพบผู ้ป่วยเข้ารับการรักษา
ตามโฆษณาทางเว็บไซต์ (www.earthclinic.
com) จนเกิดการช็อกและแพ้ยาอย่างรุนแรง 
ทำาให้อาการโคม่าเข้ารักษาตัวท่ีห้อง ICU 
ตรวจพบยาและอุปกรณ์ในการแบ่งบรรจุยา 
รวมทั้งเครื่องปล่อยคลื่นวิทยุ เพ่ือแก้อาการ
ปวดเมื่อย (งานนี้ ท้ัง อย. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และเจ ้ าหน ้ าที่ ตำ ารวจ 
สน.หัวหมาก ร่วมมือกันจนสามารถจับคลินิก
ดังกล่าวได้ เพื่อไม่ให้ผู ้ป่วยรายอื่นตกเป็น
เหยื่ออีก)    
  เนื้อท่ีหมดแล้ว เก็บข่าวยังมีข่าว
น่าสนใจเล่าให้ทราบอีก ขอนำามาเล่าต่อ
ฉบับหน้าค่ะ ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาว ขอให้
ทุกท่านดูแลสุขภาพ หมั่นออกกำาลังกาย
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สุขภาพดี 
เริ่มต้นที่ตัวคุณค่ะ 

ย้
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

รู้จักใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง

ใครที่เข้�ใจว่� เม่ือมีอ�ก�รเจ็บคอจ�กโรคหวัดต้องกินย�ปฏิชีวนะ และ
ห�ยเจ็บคอเมื่อไหร่ค่อยหยุดกินย� ขอบอกว่� เป็นคว�มเข้�ใจที่ไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจ�กย�ปฏิชีวนะไม่ใช่ย�แก้อักเสบ แต่เป็นย�ฆ่�เชื้อแบคทีเรีย และยัง
มีอันตร�ยมหันต์ ห�กใช้ ไม่ถูกต้อง เพร�ะอะไร ?  ม�ติดต�มอ่�นกัน....

  เคยได้ยินมาว่า หากเราต้อง 
         กนิยาปฏชิวีนะ เรากต้็องกนิยา  
ต่อเนือ่งจนหมด และปฏบิตัติามคำาแนะนำา 
ของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด 
เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาได้
ซึ่งดิฉันไม่เข้าใจ รบกวน อย. ให้อธิบาย
ด้วยค่ะ  

	 	 หลายคนมักเข ้าใจผิดคิดว ่า	
	 	 เมือ่เกดิอาการเจบ็คอจากโรคหวดั	
ต ้องใช ้ 	“ยาปฏิชี วนะ”	ซึ่ ง เข ้ า ใจว ่ า	
“ยาแก้อักเสบ”	อันที่จริงแล้วไม่ถูกต้องนัก	
เนือ่งจากยาปฏชิวีนะ	(Antibiotic)	เป็นยา
รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
เท่านัน้	 ซึง่ยากลุม่นีจ้ะมหีลายชนดิด้วยกนั												
เช่น	เพนิซิลลิน	อะม็อกซีซิลลิน	เตตร้า
ซัยคลิน	อิริทโทรมัยซิน	โคไตรม็อกซาโซล
ซัลฟา	เป็นต้น		โดยแต่ละชนิด		ใช้รักษา	
แบคทีเรียต่างชนิดกัน	 ดังนั้น	 หากต้อง
ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคที่เกิดจากการ			
ติดเชื้อแบคทีเรีย	จะต้องใช้ยารักษาให้ตรง
กับเชื้อที่เป็นสาเหตุ	 ไม่ใช่จะใช้ยาชนิดใด
กไ็ด้	 เพราะหากใช้ยาปฏชิวีนะไม่เหมาะสม
อาจเกิดอันตรายได้		อาทิ   
 m	การแพ้ยา ที่มีตั้งแต่อาการ
ผ่ืนคัน จนรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอก และ
ช็อคเสียชีวิตได้

	 m	อาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ 
ท้องเดิน ไปจนถึงอาการรุนแรง อย่าง
ตับอักเสบ หรือตาบอด
 m	เชื้อดื้อยา ทำาให้ต้องเปลี่ยน

ไปใช ้ยาปฏิชี วนะอื่น ท่ีแรง ข้ึน มีผล
ข้างเคียงหรืออันตรายมากขึ้น สุดท้ายไม่มี
ยาใดรกัษาให้หายได้ ทีส่ำาคญัเชือ้ทีด่ือ้ยานัน้
สามารถติดต่อสู่คนรอบข้างได้ทางการไอ 
จาม กิน และสัมผัส ซึ่งเป็นอันตราย 
ร้ายแรงมากต่อสังคม
 m	ติดเช้ือแทรกซ้อน เช่น เชือ้รา 

ทำาให้มีตกขาว เป็นฝ้าขาวในช่องปาก หรือ
ตดิเชือ้แบคทเีรยีทีร่กัษายากทำาให้ป่วยหนกั 
จนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล
 ข้อเท็จจริง คือ...อาการเจ็บคอ

หรือคออักเสบเกิดขึ้นได้จาก 3 สาเหตุ
สำาคัญ คือ ติดเชื้อไวรัส ซ่ึงพบบ่อยที่สุด 
ตดิเชือ้แบคทเีรยี พบได้น้อยกว่าร้อยละ 20 
และสาเหตุอื่น ๆ เช่น ภูมิแพ้ การใช้
เสียงมาก สูบบุหรี่  ดื่มเหล้า เป็นต้น    
ดงันัน้ หากมอีาการเจบ็คอทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสั 
แล้วซื้อยาปฏิชีวนะมากินก็เป็นการรักษา
ท่ีเปล่าประโยชน์ เป ็นการใช ้ยาอย่าง 
ไม่เหมาะสม แต่สำาหรับกรณีท่ีมีอาการ
เจบ็คอมาก และมไีข้สงู โดยไม่มอีาการหวดั
หรือไอ มีจุดสีขาวที่ต่อมทอนซิล หรือคลำา
บริเวณขากรรไกรแล้วพบต่อมนำ้าเหลืองโต

กดเจ็บ แนะนำาให้ไปพบแพทย์ เพื่อ
รับการวินิจฉัยโรคและเชื้อที่เป็นสาเหตุ 
โดยแพทย ์จะ เ ลือกใช ้ยาปฏิชี วนะที่
ออกฤทธิ์แคบ เพื่อลดอันตรายจากยา
ที่ออกฤทธิ์กว้าง และเจาะจงต่อเชื้อเพื่อ
ป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา อีกทั้งเพื่อรับการ
รักษาหรือใช ้ยาปฏิชีวนะที่ เหมาะสม  
ทั้งชนิด ขนาด และระยะเวลาที่รักษา   
ดังนั้น จึงไม่ควรหาซื้อยามากินเองอย่าง
เด็ดขาด
 เพื่อความปลอดภัย... เมื่อจำาเป็น
ต้องใช้ยาปฏชิวีนะ ควรปฏบิตัติามคำาแนะนำา 
ของแพทย์หรือเภสัชกร โดยกินยาให้ครบ
ตามขนาดและตามกำาหนดอย่างเคร่งครัด  
อย่าหวังดีแบ่งยาให้ผู้อื่น เพราะจะทำาให้ได้
รับยาไม่ครบตามขนาดทั้งคู่ อย่าเก็บไว้กิน
ครั้งต่อไปเพราะยาอาจหมดอายุ และอย่า
ใช้ยาปฏิชีวนะตามที่คนอื่นแนะนำา เพราะ
อาจเป็นอันตรายกับเราได้ค่ะ  
 หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งจดหมายมา
ถามเราที่ กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที ่88/24   
ถนนตวิานนท์ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรชำานาญการ สำานักยา อย.

    ป้องกันได้

 “การแพ้ยา” เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ผู้ที่เคย 
มีประวัติแพ้ยา จึงควรที่จะจดจ�าชื่อยาที่ตนแพ้ให้ได้ รวมถึงแจ้งต่อแพทย์ และ
เภสัชกรทุกครั้งก่อนท�าการตรวจรักษา หรือก่อนที่จะได้รับยา

“แพ ้ ย าอะ ไรหรื อ เปล่าคะ /

ครับ...” คำา ๆ นี้เป็นคำาที่เรามักได้ยิน

บ่อย ๆ เสมอ ๆ จากการท่ีเราไปซื้อยา

จากเภสัชกรในร้านยา เพื่อดูแลรักษา

อาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ  ท้ังน้ีเพื่อ

“ แพ้ยา ”... 

อาจรนุแรงถงึขัน้ แน่นหน้าอก หอบเหนือ่ย 

หายใจไม่ออก  หรือเสียชีวิตได้

ความรุนแรงของการแพ้ยา อาจ

ไม่แปรผันตรงกับขนาดยาที่ได้รับเสมอไป 

กล่าวคือ ไม่จำาเป็นว่าต้องได้รับยาปริมาณ

มาก จึงเกิดอาการแพ้  ในบางครั้งการ

ได้รับยาแต่เพียงเล็กน้อย ก็ทำาให้เกิด

อาการแพ้รุนแรงได้ เช่นกรณีของผู้ป่วย

ที่แพ้ยาเพนิซิลลินชนิดรุนแรงรายหนึ่ง

มาโรงพยาบาลด้วยอาการหายใจลำาบาก มผีืน่ 

แพ้ผิวหนังขึ้นตามลำาตัว ทางโรงพยาบาล

จึงรีบให้การรักษาโดยเร่งด่วน และสืบ

ย้อนกลับไปถึงสาเหตุของการแพ้ครั้งนี้ 

พบว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากยาที่รับประทาน

โดยตร ง  ( ย าที่ รั บประทาน ไม่มี ย า

เป ็นการป ้องกันไม ่ให ้ผู ้ ใช ้ยาเกิดการ

แพ้ยาซำ้า 

  

  การแพ ้ยา  เป ็นปฏิกิ ริ ย าของ

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับยาที่ได้รับ 

โดยจะแสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ อาทิ  

ผื่นคัน (Itching)  ลมพิษ (Urticaria)  

ผดผื่น แพ้ผิวหนัง (Skin rash) ปากบวม/

เปลือกตาบวม (Angioedema) อาการ

“ แพ้ยา ”... 
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ในกลุ่ม เพนิซิ ลลิน )  แต่เกิดจากยาที่

รับประทานมีการปนเปื้อนผงยาเพนิซิลลิน

ที่มาจาก “ถาดนับยา” และ “ช้อนนับยา” 

ของร้านขายยา(จากการลงพื้นท่ีสอบสวน

สาเหตุ)

ด้วยเหตุนี้เองร้านขายยาจึงต้อง 

แยก “ถาดนับยา” และ “ช้อนนับยา” 

สำาหรับยาที่มี โอกาสแพ้ยาได ้สูง เพื่อ

ป้องกันการแพ้ยาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้

ตามกฎหมาย คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 15 

ออกตามความในประราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 กำาหนดให้ร้านขายยาแผนปัจจบัุน 

จะต้องมีการแยกถาดนับยาอย่างน้อย 

2 ถาด คือ ถาดสำาหรับนับยาท่ัวไป และ

ถาดสำาหรับนับยากลุ่มเพนิซิลลิน 

สำาหรับยาในกลุ่มที่มักพบการแพ้ 

ได ้บ ่อยนอกเหนือจากกลุ ่มเพนิซิลลิน 

คือ กลุ่มซัลฟา และกลุ่มยาแก้ปวดที่ไม่ใช่ 

สเตียรอยด์ (NSAID : Non-Steroidal 

Anti-Inflammatory Drugs) ก็ควรมีการ

แยกถาดและช้อนสำาหรับนับยาในกลุ่มน้ี

“แพ้ยา” ในความเข้าใจของคนทัว่ไป 

อาจหมายความรวมกนัระหว่างผลข้างเคยีง 

จากการใช้ยา (Side effect) และการแพ้ยา 

(Drug allergy) ทัง้นีค้วามแตกต่างกนั อยูท่ี่

อาการข้างเคียงจากการใช้ยาเป็นสิ่งที่

สามารถคาดเดาได ้ว ่าอาจจะเกิดขึ้น

หลงัจากการใช้ยา และสามารถป้องกนัหรอื 

บรรเทาอาการเหล่านั้น ในระหว่างใช้ยา 

เช่น การรับประทานยาหลังอาหารทันที

เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น 

ขณะที่การแพ้ยาท่ีไม่สามารถป้องกันหรือ

บรรเทาอาการลงได้หากยังมีการใช้ยา

ท่ีทำาให้แพ้อยู่ การหยุดยาจึงเป็นสิ่งที่ควร

ทำาทันทีเพื่อให้อาการแพ้ยาดีขึ้น

นอกจากหยุดยาที่สงสัยว่าเป็น

สาเหตุทันทีแล้ว  ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อ

การรักษาอาการแพ้ และนำายาที่สงสัย

ติดตัวไปด้วย เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ยาที่เป็นต้นเหตุของการแพ้ต่อไป

ผู ้ที่แพ้ยาควรที่จะจดจำา หรือ 

จดชื่อยาที่แพ้ติดตัวไว้ พร้อมบอกข้อมูล

ดังกล่าวให้แก่บุคคลรอบข้างที่ใกล้ชิด เพื่อ

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บุคคล

รอบข้าง หรือข้อมูลการแพ้ยาที่ติดตัวนั้น 

จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการ

ได้รับยาที่แพ้

 ภาพ  : www.google.co.th , www.siamhealthandbeauty.com , www.clipmass.com , www.sodahead.com , www.tabletsmanual.com

เป็นการเฉพาะด้วย

“การแพ้ยา” เป็นสิ่งที่

สามารถป้องกันได้ ผู้ที่

เคยมีประวัติแพ้ยา 

จึงควรที่จะ

จดจำาชื่อยาที่ตนแพ้

ให้ได้ รวมถึงแจ้ง

ต่อแพทย์ และเภสัชกร

ทุกครั้งก่อนทำาการตรวจ

รักษา หรือก่อนที่จะ

ได้รับยา



12

เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือนตุล�คม 2556

อาหารเช้า
โรคอัลไซเมอร์ 

 แหล่งที่มา : http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/3/40/610/th
       ภาพ :  www.google.co.th , www.ceptelezzet.com , www.dektube.com 
   www.women.horoworld.com , www.chingcancook.com , www.tsgclub.com

 าหารเช้ามีส่วนช่วยชะลอการ 

 เ กิ ด โร ค อั ล ไซ เ ม อ ร ์  ห รื อ

สมองเสื่อมได้ เนื่องจากอาหารเช้า

จะช่วยให้ร่างกายเราสร้างฮอร์โมน 

“เซโรโทนิน” ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้าง

สมองให้ทำางานรวดเร็ว ฉบัไว คิดอะไร

ได้แล ่นฉิว ไม ่เฉื่อยชา หรือเรียก

ง่าย ๆ ว่าช่วยให้สมองไว ซึ่งข้อมูลนี้  

ได ้รับการยืนยันจากงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 ใครที่ไม่ชอบกินอาหารเช้า ต้องอ่านด่วน... เพราะ

คุณมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ หรือสมองเสื่อมได้

เพราะอะไร???  ไปตดิตามอ่านกนั…

อ
แต่... ถ้าเราไม่กินอาหารเช้า 

ร ่ า งกายจะขาดอาหารยาวนาน

ตัง้แต่มือ้เยน็จนมาถงึม้ือเช้าของอกีวนั

หรือประมาณ 12 – 15 ชั่วโมง

ส่งผลให้นำ้าตาลในเลือดลดลง ทำาให้

สมอ งขาดนำ้ า ต าล  หรื อนำ้ า ต าล

ไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง เซลล์สมอง

ส่วนที่ทำางานเกี่ยวข้องกับความคิด

ความจำาก็จะได้รับนำ้าตาลไปบำารุง

น้อยตามลงไปด้วย จึงทำาให้สมองไม่

สดชืน่กระปรีก้ระเปร่า และเฉือ่ยชาได้ 

  เพราะฉะนั้น... จำาไว้เลยว่า 

อาหารเช้า คือ อาหารมื้อสำาคัญที่สุด 

เพราะนอกจากจะช่วยบำารุงร่างกาย

ให้แข็งแรงสุขภาพดีแล้ว ยังมีส่วน

สำาคญัอย่างมากต่อการทำางานของสมอง 

และช่วยป้องกันความจำาเสื่อม
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1)  

 อเริ่มต้นกับโครงการ อย.น้อย ก่อน 

 นะคะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ที่ เ พ่ิงสิ้นสุดไป ได ้มีการสำารวจข ้อมูล

พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย 

เพ่ือให้ได้ทราบว่านักเรียน อย.น้อย มี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ดีหรือไม่ ซึ่ งพฤติกรรมการบริ โภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีหมายถึง นักเรียน 

อย.น้อย ต้องอ่านฉลากอาหาร ยา และ 

เครือ่งสำาอาง ก่อนซือ้หรอืใช้ บรโิภคนม ผกั

และผลไม้เป็นประจำา หลกีเลีย่งการซือ้หรอื

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ 

หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้นำ้ามัน

ทอดซำ้า หรือไม่ใช ้นำ้ามันทอดซำ้า และ

หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสจัด (หวาน 

มัน เค็ม) โดยผลจากการสำารวจโรงเรียน

จำานวน 42 แห่ง นักเรียน อย.น้อย รวม 

1,812 คน (จากแกนนำา อย.น้อย สมาชิก 

อย.น้อย และนักเรียนที่เคยเป็นแกนนำา 

อย.น้อย) คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของจำานวน

ตัวอย่างทั้งหมด 3,578 คน ปรากฏว่า 

นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ดี คิดเป็นร้อยละ 76.1 ของ

นัก เรียน อย.น ้อย ท้ังหมด ซ่ึงบรรลุ

เป้าหมายของโครงการที่ร้อยละ 75 ของ

นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี 

  

 ในส ่ วนของโครงการพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคในพ้ืนท่ีโดยอาศัย

เครือข่าย ได้มีการรวบรวมผลงานโครงการ

พฒันาพฤตกิรรมการบรโิภคในพืน้ที ่ ทีไ่ด้รบั 

เลือกเป็นโครงการดีเด่นระดับเครือข่าย

บริการ จำานวน 12 โครงการ เพื่อนำาเสนอ

โครงการที่เป็นต้นแบบการดำาเนินงาน

ในการคุ ้มครองผู ้บริโภคของแต่ละพื้นที่ 

โดยจดัทำาเป็นรปูเล่มสวยงาม พร้อมจัดส่ง 

ให้กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อ

ใช้ประโยชน์ และมอบให้เครือข่ายที่ร่วม

ดำาเนินงานในจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กนัแล้ว เป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของราชการไทย ปีงบประมาณเก่าผ่านไป 
ใครที่รู้สึกเบื่อ ท้อแท้ หรือไม่สนุกกับงานที่ท�า ลองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของตนเอง พร้อมทั้งเปิดใจยอมรับ  
สิ่งใหม่ๆ เชื่อได้เลยคะว่า จะเป็นปีไหนๆ กส็ามารถผ่านไปได้แบบชวิๆ อย่างแน่นอน

ข
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

 สำาหรับโครงการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ในการดำาเนินงาน

ของสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ได้มีการจัดประชุมคณะทำางานพัฒนาการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงาน

ของสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ครั้ง ท่ี 2 เม่ือวันที่  6 กันยายน 2556 

ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม 

อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อรายงานผลการ

ดำาเนินงานของคณะทำางานภาคประชาชน 

1 ป ีที่ ผ ่ านมา และร ่วมกันพิจารณา

แนวทางการดำาเนินงานในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 มีการวิเคราะห์พันธกิจหรือ

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม กำาหนดประเด็น 

การวิเคราะห์กำาหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและ

ผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมทัง้ทบทวนองค์ประกอบ 

ของคณะทำางานภาคประชาชน และหน้าที่

ความรับผิดชอบด้วย  

    วัน เดือน ปี                  ตำาแหน่ง           สังกัด
 1 ตุลาคม 2540 เภสัชกร 8 วช. กองสารวัตร

    11 พฤศจิกายน 2545 เภสัชกร 8 วช. กองควบคุมยา

    11 ธันวาคม  2551 ผู้อำานวยการกอง กองงานด่านอาหารและยา

    21 มกราคม  2554 ผู้อำานวยการกอง กองควบคุมวัตถุเสพติด

….... 1 ตุลาคม  2556 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ฝึกอบรมและดูงาน 

                               

                        ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น                                              ช่วงเวลา 

 1.  ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 16                                       22 เมษายน 2545 – 31 พฤษภาคม 2545

   2. นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง   รุ่นที่ 26                          15 มีนาคม 2553 – 2 กรกฎาคม 2553

   3. นักบริหารระดับสูง : ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 76           24 พฤษภาคม 2555 – 14 กันยายน 2555

นี่เป็นเพียงประวัติพอสังเขปเท่านั้น อยากรู้จักท่านมากกว่านี้ ต้องติดตามภารกิจใหม่กันต่อไป...  

ท่านรองฯ ฝากทิ้งท้าย ขอขอบพระคุณผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน พี่ ๆ เพื่อนข้าราชการ น้อง ๆ ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ

ทำางาน และพร้อมจะทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

 ท้ังนี้  เลขานุการคณะทำางาน 

ได ้จัดทำ ารายงานสรุปผลการดำ า เนิน

โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจำาป ี งบประมาณ 

พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว สามารถศึกษา

รายละเอียดของรายงานดังกล่าวได้ที่ 

www.facebook.com/fdapeople
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อย.แอ็คชั่น

การประชมุสมัมนาพฒันาแนวทางการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณเฑียรพัทยา จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2556

 นพ.ไพศาล ด่ันคุม้ รองเลขาธกิารฯ อย. 
ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การเลือกซื้อ เลือกใช้
เครื่องสำาอางอย่างปลอดภัย ในรายการ
ข่าวภาคเที่ยง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เวลา 11.30 - 
12.30 น. ณ ศนูย์ให้บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพ 
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
อย. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. นำาคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่่ เข้าพบ ดร.ประภา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ พร้อมประชาสัมพันธ์ Oryor Smart Application  ณ สำานักพิมพ์
เดลินิวส์  ถ.วิภาวดี  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

อย. เยี่ยม กอง บก. 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เลือกซื้อ เลือกใช้เครื่องส�าอาง
อย่างปลอดภัย ตรวจสอบได้           

ด้วย Oryor Smart Application 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือนตุล�คม 2556

16

อย.แอ็คชั่น

 นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. เป็นประธานในงานแสดงมทิุตาจิต และ
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รวมผู้เกษยีณฯ ทัง้หมด 13 ท่าน  ณ ลานด้านข้างโรงอาหาร 
อย. อาคาร 4 จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556

 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุข วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

รมว. สธ.วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

จากบ้านไกล...ใจยังอยู่  


