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วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ
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นางสาวรมิดา		ธนธนวัฒน์	 นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	

นางสาวกรกมล		พิพัฒน์ภูมิ	 นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	
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ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 วัสดีท่านผู้อ่าน	วารสาร	อย.	Report	ทุกท่าน		
	 ครับ	อย.	Report	ฉบับที่อยู่ในมือท่านฉบับนี้	
เป็นฉบับสุดท้ายของปี	พ.ศ.	2556	แล้วนะครับ	
หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า	 วันที่	 11	ธันวาคม	
2517	 เป็นวันก่อตั้งสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	ดงันัน้	เมือ่วนัท่ี	11	ธนัวาคม	2556	ทีผ่่านมา
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีอายุ
ครบ	39	ปีบริบูรณ์	พวกเราชาว	อย.	ได้นิมนต์
พระสงฆ์มาสวดมนต์	ให้ศีล	ให้พร	เป็นขวัญกำาลังใจ	
แก่เจ้าหน้าที	่และบคุลากรในสำานักงานคณะกรรมการ

03 Hot Issue
39 ปี อย.  กับก�รคุ้มครองผู้บริโภค

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นำ้�มันทอดซำ้�...อันตร�ย อย่�มองข้�ม

05 อย. ดอทคอม
เมนู “ตรวจเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำ�อ�ง” !!!

06 กินเป็นใช้เป็น
ย�แก้ลม (ย�จ�กสมุนไพร : ในบัญชีย�หลัก
แห่งช�ติ... ตอนที่ 4)

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
“ย�ชุดลดคว�มอ้วน”

10 รอบรู้เรื่องยา
อยู่ในที่เสียงดังน�น ๆ ต้องระวัง “หูดับ” 

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
“ป�ท่องโก๋ ” อร่อยซ่อนร้�ย

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2557 (3)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

ส

อาหารและยา	ในการปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค	
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้มแข็ง	 เข้มข้น	ต่อไป	รายละเอียดภารกิจของสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่มุ่งเน้นในปี	 2557	 มีมากมาย	พร้อมสาระประโยชน์
ในการดูแลสุขภาพ	 กิจกรรมสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำาในรอบเดือน
ที่ผ่านมาเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านติดตามได้จากคอลัมน์ต่าง	ๆ	ด้านในเล่มเลยครับ
 
	 สุดท้ายก่อนจากกัน	ผม	ทีมงานผู้ผลิตวารสาร	อย.	Report	และเจ้าหน้าที่
กองพฒันาศกัยภาพผู้บรโิภค	 สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	 ขออาราธนาอำานาจ	
คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ	 พระสยามเทวาธิราช
บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ขอได้โปรด
ปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว	 ให้พ้นจากภยันตรายต่าง	ๆ	 ท้ังปวง	พบความสุข	
สำาเร็จสมความปรารถนา	ตลอดปี	2557	ที่กำาลังจะมาถึงทุก	ๆ	ท่านครับ
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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39 ปี อย. กับการคุ้มครองผู้บริโภค

ส�าหรับ ปี 2557 อย. ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
พร้อมเสมอทีจ่ะพฒันางานให้สอดคล้องกบัความต้องการ ก้าวทนัเหตกุารณ์ และด�าเนนิงานอย่างฉับไว 
ภายใต้สโลแกน “ คุ้มครอง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ ”

ส่งท้ายปลายปี ในวันที่ 11 ธันวาคม  
 2556 น้ี	 สำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 หรือ	 อย.	 ของเราจะมีอายุ
ครบ	39	ปีบริบูรณ์แล้ว	 ในฐานะหน่วยงานที่
ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ทั้งอาหาร	ยา	
เครื่องสำาอาง	 วัตถุอันตราย	 เครื่องมือแพทย์	
วัตถุเสพติด	 โดยดำาเนินงานภายใต้ภารกิจ
สำาคัญในการปกป้องและคุ ้มครองสุขภาพ
ของประชาชน	 จากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพทีม่คีณุภาพ	ปลอดภยั	รวมทัง้ส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต ้อง	 จวบจน
ปัจจุบัน	 อย.ได ้ผ ่านการพัฒนาองค ์กร	
บุคลากรและปรับปรุงกฎหมาย	โครงสร้าง

ระบบงานเพื่อให้มีความทัดเทียมสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล	 รวมถึงการกำากับดูแล
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย	
และปรับลดขั้นตอนที่ไม ่จำาเป ็น	 เพื่อให ้
งานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น..

ก้าวต่อไป.... ส�าหรับ ปี 2557 
กับสิ่งดี	 ๆ	 มากมาย	 อย. ได ้มุ ่งเน ้นให้
ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีคุณภาพและปลอดภัย	 โดยผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เฝ้าระวังหรือตรวจสอบได้รับการ
ดำาเนินการตามมาตรการท่ีเหมาะสม	 รวมถึง
สถานประกอบการ	 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

โดยกระบวนการ Primary GMP เพื่อ
ส่งเสรมิครวัไทยเป็นครวัโลก	 ซึง่ผูป้ระกอบการ
อาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร ้อม
จำาหน่าย	 และสถานประกอบการข้าวสารที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจำาหน่าย	ได้รับอนุญาต
ตามเกณฑ์	 Primary	 GMP	 มีการสนับสนุน
นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
โดยเน้นเรือ่งฉลากโภชนาการ	 หวาน	 มนั	 เคม็
หรือ	 ฉลาก	 GDA	 ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
เกลือเสริมไอโอดีนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดคือ	
(20-40	 ppm)	 การโฆษณาอาหารทีไ่ม่ถกูต้อง
ได้รับการติดตาม	 โดยดำาเนินการให้เป็น
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 นำ้ามันที่ผ่านการทอดซำ้าหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 จะเกิดสารกลุ่มโพลาร์	 ซึ่งเป็น

สารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 รวมทั้งโรคความดัน

โลหิตสูง

	 นอกจากคนกินจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้ว	คนขายก็เช่นกัน	 เนื่องจากไอระเหย

ของนำ้ามันท่ีเส่ือมสภาพจะมีสารก่อมะเร็ง	เมื่อสูดดมเข้าไปเส่ียงต่อการเกิด

มะเร็งปอด

 กลิ่นเหม็นหืน	เหนียวข้น	สีดำา	เกิดฟอง	เกิดควันมากขณะทอด

 หากขายอาหารที่ใช้น�้ามันทอดซ�้าที่มีสารโพลาร์เกินที่กฎหมายก�าหนด มีโทษปรับไม่เกิน 
10,000 บาท ขายน�้ามันทอดซ�้าที่มีสารโพลาร์เกินที่กฎหมายก�าหนด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

น�้ามันทอดซ�้า...
อันตราย อย่ามองข้าม

S	ไม่ใช้นำ้ามันที่มีกลิ่นเหม็นหืน	เหนียวข้น	สีดำา	ฟองมาก	เป็นควันง่ายและเหม็นไหม้
S	หมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหว่างและหลังการทอดอาหาร
S	ควรทอดอาหารครั้งละไม่มาก	เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและใช้เวลาในการทอดน้อยลง
S	เปลี่ยนนำ้ามันทอดอาหารบ่อยขึ้น	โดยเฉพาะหากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีเกลือหรือเครื่องปรุงรสผสมอยู่	
S	การใช้นำ้ามันเก่าซำ้าแล้วซำ้าอีก	และเติมนำ้ามันใหม่ผสมลงไป	เป็นการเร่งการเสื่อมสภาพของนำ้ามัน	ทำาให้เกิด
	 สารโพลาร์สูงขึ้น	เป็นอันตราย
S	หลีกเลี่ยงการซื้อนำ้ามันที่ผ่านการใช้แล้ว	ซึ่งมักนำามาบรรจุถุงพลาสติกวางจำาหน่าย

น�้ามันทอดซ�้า

ใช้อย่างไร...ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ไม่อยากโดนปรับ...อย. ขอเตือน

สังเกตก่อนซื้อ...หลีกเลี่ยงน�้ามันทอดซ�้า
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อย.ดอทคอมกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 จะเป็นครีมทาหน้าจากร้านเจ๊เคว้ง	 หรือจะเป็นแป้งพับที่
คุณซ้ือมาจากปากซอยหมอมี	 อยากจะแน่ใจว่าเครื่องส�าอาง
เหล่านัน้ได้รบัการรับรองจาก	อย.	แน่แล้ว	โหลดเลย	!!

Oryor Smart Application !! 

Oryor Smart Application !!  

เลขน้ี...
ไม่ได้ข้ึนทะเบียน	อย.		

เจ๊เคว้ง	ไม่น่าท�า

1 2 3

4 5

 ตรงไปที่เมนู	 “ตรวจเลขที่
ใบรับแจ้งเครื่องสำาอาง”		จากนั้น	
เพยีงแค่กรอกเลขทีใ่บรบัแจ้ง	10	หลกั	
ที่อยู่บนฉลากเครื่องสำาอางทุกชนิด

ที่เธอกำาลังถืออยู่นั่นแล	!!
รายละเอียดสำาแดงออกมาครบถ้วน	!!																																								

							(รูปรายละเอียดครบถ้วน)

เลขนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียน	อย.	เจ๊เคว้งไม่น่าทำา

โหลดฟรี	!!	Oryor	Smart	Application	

ทั้งในระบบ	ios	และ	android	



06

กินเป็นใช้เป็น โดย	ภก.วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

ยาแก้ลม
(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต.ิ..

ตอนที่ 4)

 รูปแบบยาแก้ลม มักทำ�เป็นผง หรืออัดเม็ด เวล�รับประท�น
จึงต้องใช้ชงกับนำ้�สุก หรือละล�ยในนำ้�กระส�ยย� โดยนำ้�กระส�ยย�    
อ�จเป็นนำ้�สุก หรือมีสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น นำ้�ดอกไม้ดอกมะลิ 
บ�งตำ�รับอ�จใช้นำ้�ลูกผักชี เทียนดำ�ต้ม หรือ ขิงต้ม กรณี แก้คลื่นเหียน 
อ�เจียน
 ข้อควรระวัง  แม้ย�หอมประกอบด้วยพืชสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่ 
จึงมีพิษน้อย แต่ก็ควรระวังในสตรีมีครรภ์ ควรรับประท�นเพียงเท่�ท่ี
ระบุในฉล�ก

ย      าแก้ลม  จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้อาการทางระบบไหลเวียนโลหิต
ธาตุลม  เป็นธาตุหนึ่งในสี่ธาตุตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยโบราณ	คือ
 1) ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ)  เป็นธาตุที่ตั้งของธาตุทั้งหลายที่ประกอบเป็นรูปร่าง
 2) ธาตุน�้า (อาโปธาตุ) เป็นธาตุที่ทำาให้เกิดการเกาะกุมจับรวมตัวเข้าด้วยกัน	
ทำาให้ลักษณะเอิบอาบ	และเคลื่อนที่	หรือไหลไปมาได้
 3) ธาตุลม (วาโยธาตุ) เป็นธาตุท่ีทำาหน้าท่ีคำ้าจุนธาตุอื่น	ให้สิ่งต่าง	ๆ	เคร่งตึง	
หรือสั่นไหว	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม
  c ธาตุลมภายใน		คือสิ่งที่มีลักษณะพัดผันไปในร่างกาย
  c ธาตลุมภายนอก		คอืความพดัผนัไปมา	ความเคร่งตึงของวตัถุส่ิงของต่าง	ๆ
 4) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ)		เป็นธาตุที่ทำาให้ร้อนหรือเย็น	และทำาให้เกิดการย่อย

	 	 ยาแก้ลม	 ที่จัดเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 จึงเกี่ยวข้องกับธาตุลมภายใน
เป็นส่วนใหญ่	เช่น	ลมพัดขึ้นเบื้องบน	ลมพัดลงเบื้องตำ่า	ลมในท้อง	ลมในลำาไส้	ลมแล่นไป
ตามอวัยวะน้อยใหญ่	ลมหายใจเข้าออก	ฯลฯ	
	 	 สำาหรับตำารับยา	ที่เลือกสรรเข้าในกลุ่มยาแก้ลม	 ได้แก่	กลุ่ม	ยาหอม	ที่นิยมใช้
กันมายาวนานนับสิบหรือเป็นร้อยปี	คือ
 1) ยาหอมทิพโอสถ ใช้แก้วิงเวียน

 2) ยาหอมเทพจิตร ใช้แก้ลมกอง
ละเอียด	 คือลมที่ก่อให้เกิดอาการหน้ามืด	
ตาลาย	สวิงสวาย	(ใจหวิว	วิงเวียน	คลื่นไส้	
ตาพร่าจะเป็นลม)	 ใจส่ัน	 และบำารงุดวงจติ	
ให้ชุ่มชื่น
 3)  ยาหอมนวโกฐ  ใช้แก้อาการ ดงันี้
	 	 3.1	 แก้ลมวิงเวียน	 คลื่นเหียน	
อาเจียน	(ลมจุกในอก)	ในผู้สูงอายุ
	 	 3.2	 แก้ลมปลายไข้	 (หลังจาก
ฟื้นไข้แล้ว	ยังมีอาการ)	 เช่น	คล่ืนเหียน	
วงิเวยีน		เบือ่อาหาร	ท้องอดื	และอ่อนเพลยี
 4)  ยาหอมแก้ลมวิงเวียน		ใช้แก้ลม
วิงเวียน	อ่อนเพลีย	นอนไม่หลับ
 5)  ยาหอมอินทจักร ์		มีสรรพคุณ
แยกได้	ดังนี้
	 	 5.1	แก้ลมบาดทะจิต	(บาทจิตต์)	
เป็นลมมีพิษชนิดหนึ่ง	ซึ่งผู้ป่วยจะมีไข้สูง	
เพ้อ	ชัก		อาจถึงแก่ความตาย
	 	 5.2	แก้คลื่นเหียน	อาเจียน
	 	 5.3	แก้ลมจุกเสียด
  
	 	 ยาหอมทั้งห้าตำารับ	 จะมีสมุนไพร
แตกต่างกันไปบ้าง	ทั้งส่วนต่าง	ๆ	ของพืช	
และปริมาณนำ้าหนัก	 โดยมีสมุนไพรหลัก
ใกล้เคียงกัน	 และมีจำานวนสมุนไพรตั้งแต	่
20	ถงึ	50	กว่าชนดิ	ส่วนมากจะเป็นไม้หอม	
จึงเรียกว่า	 ยาหอม	 ใช้แทบทกุส่วนของพชื	
มาปรงุเป็นตำารบั	ตัง้แต่	ดอก	เกสร	ลูก(ผล)	
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 ภาพ		:		www.google.co.th	,	www.prcmu.cmu.ac.th		,	www.chiangmainews.co.th		,	wwwtravel.truelife.com	 

ผิว	เปลือก	แก่น	เนื้อ	หัว	เถา	ราก	ลำาต้น	
ยางไม้	ฯลฯ	โดยอาจจำาแนกเป็นกลุ่มดังนี้

 

  ดอก	 พิกุล	 บุนนาค	 สารภี	 มะลิ	
กระดั งงา	 จำ าปา	 บัวจงกลนี 	 บั วขม	
บัวเผื่อน	คำาไทย	จันทน์	กานพลู	ดีปลี
  เกสร 	เกสรบัวหลวง
  ลูก (ผล)	จันทน์	กระวาน	ผักชีลา	
ราชดัด	สารพัดพิษ	กระดอม	
  ผวิ	มะกรดู	มะงัว่	ส้มจกุ	(ตรงักาน)ู	
ส้มจีน	ส้มโอ	ส้มเขียวหวาน	ส้มซ่า
  เ ป ลื อ ก 	 ช ะ ลู ด 	 ส มุ ล แ ว ้ ง	
อบเชยญวน
  แก่น	 ฝาง	จันทน์แดง	จันทน์ขาว	
จันทร์เทศ	สมเทศ	สักขี	ฝางเสน	สุรามฤต
  เนือ้		กระจบั	ไม้กฤษณา	กระลำาพกั	
มะขามป้อม	สมอพิเภก
  หัว แห้วไทย	แห้วหมู	เปราะหอม
  เถา	บอระเพ็ด	สะค้าน	มวกขาว	
มวกแดง
  ราก	 แฝกหอม	 เจตมูลเพลิงแดง	
ช้าพลู	ชะเอมเทศ	ย่านาง
  เหง้า  ขิงแห้ง	กระชาย	ว่านนำ้า
  ล�าต้น 	ข่าต้น
  ยางไม้ 	กำายาน	อำาพันแดง
  พชืตระกลูเทยีน	เทยีนดำา	เทยีนแดง
เทียนขาว	เทียนข้าวเปลือก	เทียนตา
ตั๊กแตน	เทียนยาวพาณี	เทียนสัตตบุษย์	

เทียนเกล็ดหอย	เทียนตากบ	
  โกฐต่าง ๆ	(ส่วนรากหรือเหง้าไม้)	
โดยเฉพาะ	 ยาหอมนวโกฐ	 จะมีโกฐทั้ง
เก้าเป็นยาหลัก	 ได้แก่	 โกฐสอ	 โกฐเขมา	
โกฐหัวบัว 	 โกฐเชียง 	 โกฐจุฬาลัมพา	
โกฐกระดูก	 โกฐก้านพร้าว	 โกฐพุงปลา	
และโกฐชฎามังสี	นอกจากนั้น	บางตำารับ
ยังมี	 โกฐนำ้าเต้า	และโกฐกวักกรา	ผสมอยู่
ด้วย	
  อื่น ๆ	 เช่น	 หญ้าตีนนก	 ดีบัว	
(ตับอ่อนในเมล็ดบัว)	ขอนดอก	 (ราที่เกาะ
กินต้นไม้	ส่วนมากเป็นต้นพิกุล)
  สารเคม	ีได้แก่	นำา้ประสานทองสะตุ	
(สะตุคือ	การทำาให้บริสุทธิ์ด้วยความร้อน)	
และที่ขาดไม่ได้	คือพิมเสน	การบูร
  

 รูปแบบยาแก้ลม	 มักทำาเป็นผง	 หรือ
อัดเม็ด
	 	 เวลารับประทานจึงต ้องใช ้ชง
กับนำ้าสุก	หรือละลายในนำ้ากระสายยา	
โดยนำ้ากระสายยาอาจเป็นนำ้าสุก	หรือ
มีสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม	 เช่น	นำ้าดอกไม	้
ดอกมะลิ	บางตำารับอาจใช ้นำ้าลูกผักช	ี
เทยีนดำาต้ม	หรือ	ขงิต้ม	กรณ	ีแก้คล่ืนเหยีน	
อาเจียน
 ข้อควรระวงั  แม้ยาหอมประกอบด้วย	
พืชสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่	จึงมีพิษน้อย	แต่
ก็ควรระวังในสตรีมีครรภ์	 ควรรับประทาน
เพียงเท่าที่ระบุในฉลาก

	 	 ดังได้กล่าวแล้วว่า	 ธาตุลม	 เป็น
หนึ่งในสี่ธาตุตามตำารับแพทย์แผนไทย
โบราณ	จึงได้มีการจำาแนกชนิดของ	ลม 
ไว ้มากมาย	จะขอนำามาเล่า เพิ่ ม เติม
เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย	และทำาความ
เข้าใจบางเรื่องเพื่อความไม่สับสน	เช่น
  ลมพิษ 	หมายถึงชื่อโรคที่เกิดจาก	
อาการแพ้	 มักปรากฏมีผื่นขึ้นตามตัว	 จึง
มิใช ่			 ลมมี พิษ 	 ในความหมายของ
แพทย์แผนไทย	ซึ่งกินความกว้างกว่า
  ลมขึ้น 	 หมายถึง 	 เกิดอาการ
วิงเวียน	จะหมดสติ
  ลมจับ 	 หมายถึ ง 	 เ กิดอาการ
วิงเวียน	จนสลบ	หรือหมดสติ	อาจเรียกว่า	
ลมใส่	(ดูจะรุนแรงกว่า	ลมขึ้น)
  ลมป่วง 	เป ็นลมที่ เกิดร ่วมกับ
อาการท้องเดิน	 อาเจียน	 อาจเนื่องจาก
อาหารเป็นพิษ
  ลมตะกัง เป ็นอาการของโรค
ชนิดหนึ่ง	มีอาการปวดหัวเวลาเช้า	ๆ
  
	 	 ส ่วนคำาว ่า	อารมณ์ บางครั้งก็
เพ้ียนเหลือเพียงคำาว่า	 ลม	 (เนื่องจาก
ภาษาไทยดั้งเดิม	 มิได้แยก	 ร.	 และ	 ล.	
เช่น	หมอล�า)	 คำาว่า	ลมเสีย	 จึงหมายถึง
อารมณ์หงุดหงิด	 ส่วน	 ลมลวง	 หมายถึง
การใช้คารมหลอกให้หลง	อาการเหล่านี้	
คงแก้ด้วย	 ยาหอม	 ไม่ได้	 และอีกคำาที่
คนสมัยก ่อนนิยมใช ้	คือ	ลมเพลมพัด 
ใ น ค ว า มหม า ย ข อ ง ก า ร เจ็ บ ป่ว ย ที่
ไม่ทราบสาเหตุ	แต่ปัจจุบันใช้เหมารวมถึง	
การไม่ได้เร่ืองได้ราว	หรือ	 เอ้อละเหย
ลอยชาย	อะไรประมาณนั้น….ครับ	!	เห็นที
จะต้องจบเรื่อง ยาแก้ลม	 ไว้เพียงเท่านี้	
ก่อนที่เนื้อหา	จะเป็น	ลม	ๆ	แล้ง	ๆ	
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีค่ะ พบกับเก็บข่�ว...เล่�เรื่อง ฉบับส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ ผู้อ่�นท่�นใดที่ปร�รถน�สิ่งใดไว้จะทำ�ให้
สำ�เรจ็ภ�ยในปี 2556 นี ้ รีบ ๆ นะคะ เวล�และว�รไีม่เคยคอยใคร เกบ็ข่�วขอเป็นกำ�ลงัใจให้ทกุท่�นสมหวังในสิง่ท่ีตัง้ใจไว้
ทุกประก�รค่ะ

ฉ

ต้อนรับปีใหม่ อย. แนะผู้บริโภค มอบกระเช้�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พจ�กสินค้� OTOP                              
เป็นของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัย

	 บับนี้	เก็บข่าวขอนำาเคล็ดลับดี	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเลือกซื้อกระเช้า	

	 ของขวัญมาบอกเล่าให้ทราบค่ะ	 ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุก	 ๆ	ปี	 กระเช้าของขวัญ

จะได้รับความนิยมสูงในการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนท่ีเรารัก	ซ่ึงพบว่า

ห้างสรรพสินค้า	ซูเปอร์มาร์เก็ต	สหกรณ์	ร้านค้าต่าง	ๆ	จะนำาผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป	

เช่น	อาหารกระป๋อง	ผลไม้กระป๋อง	ขนม	คุกกี้	ผลิตภัณฑ์นม	ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป

หลากหลายชนิด	มาจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน	โดยมีการหุ้มห่อ	ไม่ว่าจะเป็นบรรจุ

ในกระเช้า	ตะกร้า	กล่อง	ถุงสวย	ๆ	หรือภาชนะใด	ๆ	ก็ตาม	ทาง	อย.	จึงมีคำาแนะนำา

ให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่	โดยให้ยึดหลัก	3 ฉ.	ได้แก่	

ฉลาก  ฉลาด		และ	เฉลียว 	คือ	อ่านฉลากทุกครั้ง	ฉลาดซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ										

ไร้แอลกอฮอล์	อุดหนุนผลิตภัณฑ์	OTOP	จากกลุ่มแม่บ้านชุมชนต่าง	ๆ	โดยทาง	อย.	ได้

ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ซึ่งเป็นอาหารแปรรูป

ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำาหน่าย	 และเป็นท่ีนิยมบริโภคของประชาชนทั่วไปรวมถึง	

นักท่องเที่ยว	 ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในขั้นต้น	 หรือ	

จีเอ็มพี	 ขั้นต้น	 (Primary	 GMP)	 และสุดท้าย	 เฉลียวใจในการดูสภาพของผลิตภัณฑ	์

เพ่ือสุขภาพของคนที่เรารักค่ะ	 แต่ผู้อ่านอาจจะคิดว่าในเมื่อมีการหุ้มห่อจะดูสภาพของ

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ด้านในอย่างไร	 เก็บข่าวขอบอกต่ออีกวิธีหนึ่งที่ผู้อ่านต้องสังเกตค่ะ	

ตามกฎหมาย	 การแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน	 นั่นก็หมายถึง

กระเช้าของขวัญด้วย	 จะต้องมีการแสดงฉลากรวมของอาหารที่จัดอยู่ในภาชนะทั้งหมด	

โดยต้องแสดงข้อความภาษาไทยท่ีเห็นได้ชัดเจน	 อ่านได้ง่าย	 และข้อความต้องแสดง

รายละเอยีด	 ได้แก่	 ชือ่หรอืประเภทหรอืชนดิของอาหารแต่ละรายการทีบ่รรจใุนกระเช้า	 ,	

วนั	เดอืน	ปีทีห่มดอาย	ุหรอืควรบรโิภคก่อน	

ของอาหารทีจั่ดรวมในภาชนะบรรจ	ุ ดงันัน้	

เก็บข ่าวขอให้ผู ้อ ่านทุกท่าน	 ก ่อนซื้อ	

กระเช้าของขวญั	อย่าลมื	 ต้องอ่านฉลากรวม

ที่ติดอยู ่บนกระเช ้าให ้ละเอียดนะคะ	

เพ่ือความปลอดภยัต่อสุขภาพของผูร้บัค่ะ

		 	 นอกจากนี	้ หากสะดวกและมีเวลา				

เพียงพอ	 สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์	

อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเองหรือเลือก

ผลิตภัณฑ์ให้ทางร้านจัด	เพราะจะทำาให้

ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ	

มีความจำาเป็นต่อการบริโภค	และเป็น

ผลิตภัณฑ์ ท่ีอยู ่ ในสภาพดีไม ่หมดอายุ					

ที่สำาคัญ	 ขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร

พ้ืนบ ้ านไทย ท่ี ได ้คุณภาพมาตรฐาน	

Primary	GMP	ด้วยค่ะ	

ลมหนาวมาเยอืนแล้ว	ขอให้ผูอ่้าน	

ทุกท่านดูแลสุขภาพกนัด้วยค่ะ		สวมเสือ้ผ้า	

ทีท่ำาให้ร่างกายอบอุน่		หากเป็นไข้หวดั	เจบ็คอ	

ควรดื่มนำ้าอุ่น	รับประทานผักผลไม้มาก	ๆ	

โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง	เช่น	ส้ม	

ฝรั่ง	สับปะรด	สตรอเบอร์รี่	รวมทั้งพักผ่อน

และออกกำาลังกายควบคู่กันไปด้วย	เริ่มต้น

หันมาใส่ใจ	ปกป้องร่างกายให้แข็งแรง	เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีกันนะคะ...	

ผลิตภัณฑ์              

OTOP
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

“ยาชุดลดความอ้วน”
 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งคว�มสุข หล�ยคนเพลิดเพลินไปกับก�รกินเลี้ยงสังสรรค์ จนลืม
คำ�นงึถงึนำ�้หนกัตวัทีอ่�จเพิม่ขึน้ และใครทีก่ำ�ลงัคดิห�ท�งลดนำ�้หนกัด้วย... “ย�ชดุลดคว�มอ้วน” 
ต้องอ่�นด่วน !! เพร�ะอ�จได้รับอันตร�ยร้�ยแรงกว่�ที่คิด

  ดิฉันเป็นคนท่ีมีรูปร่างอ้วน เจ้าเนื้อ เพ่ือนจึงแนะน�าให้กินยาลดความอ้วนที่เขากินอยู่ 
  เป็นประจ�า เพื่อนบอกว่ากินแล้วได้ผลดี น�้าหนักลดลงเร็ว ไม่มีผลข้างเคียง แถม
ราคาไม่แพงด้วย แต่ดิฉันก็ไม่กล้ากินเพราะกลัวจะเป็นอันตราย จึงต้องรบกวนขอความรู้
จาก อย. เกี่ยวกับยาลดความอ้วนด้วยค่ะ

	 	 “ยาชุดลดความอ้วน”	ทางออกของคนเจ้าเน้ือหรือคนที่ต้องการลดนำ้าหนัก	เพราะมัก	
	 	 เข้าใจว่าสามารถลดความอ้วนได้อย่างรวดเรว็ทนัใจ	แถมไม่ต้องออกกำาลังกาย	โดยไม่รูเ้ลยว่า	
ในยาชุดลดนำ้าหนักนั้นมีอันตรายแฝงอยู่....
	 	 ยาที่ใช้ในการลดนำ้าหนักในปัจจุบัน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ตามกลไกการออกฤทธิ์	
ประกอบด้วย	
  1. กลุ่มลดความอยากอาหาร	ซึ่งแบ่งเป็น	2	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ผ่านสาร
สือ่ประสาทนอร์เอพเินฟรนิ และโดปามนี	ได้แก่	ยาเฟนเตอมนี	(phentermine)	และ	แอมฟีพราโมน	
(amfepramone)	ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง	ซ่ึงเป็นศูนย์ควบคุมความหิว	–	
ความอิ่มของร่างกาย	และกลุ่มยาท่ียับย้ังการเก็บกลับของสารสื่อประสาทโมโนเอมีน ได้แก่
ยาไซบูทรามีน	(sibutramine)	จะออกฤทธิ์ที่สมองเพื่อลดความอยากอาหาร	ซึ่งในปัจจุบันสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ยกเลิกทะเบียนตำารับยาแล้ว
  2. กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหาร	 ได้แก่	 ออลิสแตท	 (orlistat)	 ที่ออกฤทธิ์	
โดยขัดขวางการทำางานของเอนไซม์ไลเพส	 ท่ีย่อยไขมันจากอาหารเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปใช	้
โดยยาจะยับยั้งการดูดซึมของไขมันจากอาหารประมาณร้อยละ	 30	 และจะถูกขับออกจากร่างกาย
ทางอุจจาระ
	 	 จากการตรวจสอบยาชดุลดนำา้หนกัทีส่ถานพยาบาลเอกชนมกัจดัไว้เป็นชดุให้รบัประทาน	
เหมือนกันในแต่ละวัน	ประกอบด้วยยาประมาณ	1-5	รายการ	จากกลุ่มยาดังต่อไปนี้
  1.  ยาลดความอยากอาหาร	 เช่น	 เฟนเตอมีน	 และแอมฟีพราโมน	 ที่มีผลข้างเคียง	
เช่น	 นอนไม่หลับ	 ปวดศีรษะ	 ปากแห้ง	 ใจสั่น	 คลื่นไส้	 ซึ่งหากได้รับยาเกินขนาดจะมีอาการสับสน	
ประสาทหลอน	หัวใจเต้นผิดปกติ		ดังนั้น	การใช้ยากลุ่มนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์	
  2.  ยาระบาย จะกระตุ้นให้ลำาไส้ใหญ่บีบตัวทำาให้ถ่ายมากหรือบ่อยขึ้น	 ผู้ใช้ยาจึงรู้สึกว่า
นำ้าหนักลดลงหลังใช้ยา	 แต่ถ้าใช้ยานี้เป็นประจำาจะทำาให้ร่างกายสูญเสียนำ้าและเกลือแร่	 มีอาการ
อ่อนเพลีย	ยาระบายไม่มีผลต่อการลดความอ้วน
  3. ยาขับปัสสาวะ	 เพื่อขับนำ้าออกจากร่างกาย	มีผลทำาให้นำ้าหนักลดลงเร็วหลังใช้ยา	แต่	
มีผลข้างเคียง	เช่น	ปัสสาวะบ่อย		เพลีย		หน้ามืดเป็นลม
  4. ยาลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร	ยานี้ไม่มีผลต่อการลดนำ้าหนัก	แต่ใช้เพื่อ
ลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากยาลดความอยากอาหาร		ซึ่งทำาให้ไม่หิว
  5. ยาไทรอยด์ฮอร์โมน	 เป็นยาที่เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย	 แต่ส่งผล
ข้างเคียงสูงมากและเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย	 เช่น	 อุจจาระบ่อย	 ใจสั่น	
เหนื่อยง่าย	กล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรง

  6. ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ 
การให้ยานี้ร่วมกับยาชุดเพื่อลดอาการใจสั่นที่
เกิดจากยาลดความอยากอาหาร	 มีผลข้างเคียง	
เช่น	เหนื่อยง่าย	อ่อนเพลีย	หัวใจเต้นช้า	วิงเวียน	
ความดันโลหิตตำ่า	เป็นลม
  7.  ยานอนหลบั	หรอืยาทีม่ฤีทธิข้์างเคยีง	
ให้ง่วงนอน	 เนื่องจากยาลดความอยากอาหาร
อาจทำาให้นอนไม่หลับจึงต้องจ่ายยานี้ร่วมด้วย	
มีผลข้างเคียง	เช่น	ง่วงซึม	กดอาการหายใจ	และ
ความดันตำ่า
	 	 อย่างไรก็ตาม	 ขอให้ผู้บริโภคทุกท่าน
ตระหนักว่า	แม้จะได้รับยาตามแพทย์สั่ง	แต่ผู้ใช้
ก็ควรศึกษาว่าท่านกำาลังทานยาอะไรบ้าง	 และ
ควรทราบว่ายาที่ทานอยู ่มีผลเสียต่อร่างกาย
อย่างไร	หากใช้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายได้		ดังนั้น	วิธีลดนำ้าหนักที่ดีที่สุดคือ	
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารให้ถูกต้อง	 ไม่กินจุบกินจิบ	 และหมั่นออก
กำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ	 เพียงเท่านี้	 ท่านก็
สามารถมีรูปร่างที่ดีได้สมใจแล้วค่ะ		
 
	 	 อย่าลมืนะคะ	 หากท่านผูอ่้านมข้ีอสงสยั	
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สามารถส่งจดหมาย	
มาถามเราที่ 	 กลุ ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริ โภค ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24   
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

	 “นกหวีด”	 แหล่งกำาเนิดเสียงที่สามารถทำาให้เกิดความดังถึงระดับ	 120	 เดซิเบล	 (เอ)				

การอยู่ในที่ที่มีเสียงดังในระดับนี้นาน	ๆ	โดยมิได้มีการป้องกัน	อาจส่งผลเสียให้เกิดอันตรายต่อการ

ได้ยินได้	ทำาให้ความสามารถในการได้ยินลดน้อยลง	จนอาจถึงขั้น	“หูดับ”	ได้	(โดยปกติระดับเสียง

ที่ถึงขั้นอันตรายคือ	85	เดซิเบล	(เอ)	ขึ้นไป)		

อยู่ในที่เสียงดังนานๆ
ต้องระวัง “หูดับ” 

ภ�วะหูดับ ส�ม�รถเกิดได้จ�กหล�ยส�เหตุ เช่น คว�มผิดปกติของหูชั้นใน เนื้องอกของประส�ท
สมองกดทับเส้นเลือดไปเลี้ยงหูชั้นใน มะเร็งเม็ดเลือดข�ว ก�รติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โรคซิฟิลิสของหู
และประส�ท  ก�รฉีกข�ดของเยื่อปิดหน้�ต่�งของหูชั้นใน  คว�มเครียด  คว�มผิดปกติท�งฮอร์โมน
และต่อมไร้ท่อ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ก�รอยู่ในที่ที่มีเสียงดังน�น ๆ หรือได้รับเสียงที่ดังม�ก ๆ ก็อ�จส่งผลทำ�ให้      
“หูดับ” ได้ ก�รพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยถึงส�เหตุที่แท้จริงจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กเพื่อให้ส�ม�รถ
รักษ�ได้อย่�งทันท่วงที ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง

แหล่งก�าเนิดเสียง

“เดซิเบล(เอ)	 (dB(A))”	 เป็นหน่วยวัดระดับความดังของเสียง	 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย	 จะขอแสดงระดับความดัง

ของเสียงที่	เดซิเบล	(เอ)	ต่าง	ๆ	กันได้ดังตาราง

เดซิเบล(เอ)  
(dB(A)) 

	 140																											เสียงของเครื่องบินขณะบินขึ้น

	 120	–	130	 เสียงเครื่องเจาะถนนคอนกรีต

	 110	–	120	 เสียงนกหวีด	หรือ	ทรัมเป็ต	ที่ได้ยินในระยะ	3	ฟุต

	 100	–	110	 เสียงในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก	

	 80	–	90	 เสียงดังบนท้องถนน	จากการจราจร

	 60	–	70	 เสียงที่คนสนทนากันได้ยินในระยะห่างประมาณ	3	ฟุต

	 10	 เสียงหายใจของคนที่ระยะ	3	เมตร

	 0	 เสียงที่คนสามารถได้ยิน	(สำาหรับคนหูปกติ)
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 ภาพ		:	www.google.co.th	,	www.manager.co.th	,	www.123rf.com 

การทำางาน	หรอือยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดงั	

เป็นเวลานาน	 สามารถทำาให้เกิดอันตราย

ต่อการได้ยินได้	 กฎหมายจึงได้กำาหนด

ระยะเวลาที่ได้รับเสียง	 กับความดังของ

เสียงที่ไม่ควรเกินกว่าที่กำาหนดไว้	ดังนี้

การได้รับเสียงดังมาก	ๆ	หรืออยู่

ในที่เสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน	 อาจ

ทำาให้เกิดภาวะ“หูดับ	(Sudden	Hearing	

Loss)”	ได้		ทัง้นี	้“หดูบั”	เป็นภาวะสูญเสีย

การได้ยินอย่างกะทันหัน	โดยผู้ป่วยจะมี

อาการที่หูได้ยินเสียงน้อยลง	 หรือไม่ได้ยิน

เสียงเลย	 อาจจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสอง

ข้างก็ได้		โดยการวินิจฉัยทางการแพทย์

จะตรวจพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินไป

อย่างน้อย	 30	 เดซิเบล	 (เอ)	 ในอย่างน้อย	

3	ความถีข่องเสยีงหรอืดบัเกิน	70	เดซเิบล	

(เอ)	 และเป็นลักษณะของประสาทรับ

เสียงเสีย	ผู ้ป่วยอาจมีอาการร่วม	เช่น	

มีเสียงรบกวนในหู	ปวดแน่นในหู	หรือ

เวียนศีรษะร่วมด้วย	หรือไม่มีก็ได้

แต่อย่างไรกด็	ีภาวะหดูบั	สามารถ	

เกิดได้จากหลายสาเหตุ	เช่น	ความผิดปกติ

ของหูชั้นใน	 เนื้องอกของประสาทสมอง

กดทับเส้นเลือดไปเล้ียงหูช้ันใน	มะเร็ง

เม็ดเลือดขาว	การติดเชื้อไวรัส	แบคทีเรีย	

โรคซิฟิลิสของหูและประสาท	 การฉีกขาด

ของเยือ่ปิดหน้าต่างของหชูัน้ใน		ความเครยีด		

ความผิดปกติทางฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ	

เป็นต้น	 การพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยถึง

สาเหตุที่แท้จริงจึงมีความสำาคัญอย่างมาก

เพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที  

ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง

การอยู ่ในที่มีเสียงดังจึงควรมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันการได้รับเสียงดังเกิน

มาตรฐานจนอาจเกิดอันตรายต่อการได้ยิน	ทั้งนี้	อุปกรณ์ที่ช่วยในการลดระดับความดัง

ของเสียงมีดังนี้

1. ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)	 เป็น

อุปกรณ์ป้องกันหูที่มีราคาถูกและเป็น

ที่นิยมใช้กันมากที่สุด	 สามารถลดระดับ

ความดังของเสียงได ้ประมาณ	 10-20	

เดซิเบล	(เอ)	สามารถแบ่งย่อยออกตาม

รปูลกัษณ์ได้เป็น	 2	 ประเภท	 คอื	 ปลัก๊อดุ

หูชนิ ดที่ต ้ อ งป ั ้ น ให ้ เ ป ็ น รู ปก่อน ใช 	้
(Premold-Ear	Plug)	และ	ปลั๊กอุดหูชนิดพลาสติก	หรือยาง		(Ear	Plug/Ear	Insert)

2. ที่ครอบหู (Ear Muff)	 เป็น

อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่มีราคาสูงกว่าที่

อุดหูมาก	 วัสดุที่ใช้ทำาอุปกรณ์ประเภทนี้

มกัได้แก่	พลาสตกิและโลหะ	ความสามารถ	

ในการลดความดังของเสียงจะอยู่ในระดับ	

20-40	เดซิเบล	(เอ)

ป้องกันดีกว่าแก้ไข   
ใส่อุปกรณ์ลดระดับคว�มดัง
ของเสียงทุกครั้งเมื่อต้องอยู่

ในที่เสียงดัง และไม่ควร
ซื้อย�ม�รักษ�เอง

มากกว่า	8	ชั่วโมง	 	 	 ไม่เกิน	80	เดซิเบล	(เอ)

7-8	ชั่วโมง																													 ไม่เกิน	90	เดซิเบล	(เอ)

น้อยกว่า	7	ชั่วโมง																				 ไม่เกิน	91	เดซิเบล	(เอ)

จ�านวนชั่วโมงที่ได้รับเสียง                    ระดับความดัง
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“ปาท่องโก๋” 

ที่มา		:		 www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/37104
ภาพ	 :		 www.google.co.th	,	www.nutriheart.blogspot.com	,	www.aikchol.com	

	 “ปาท่องโก๋”	 เป็นอกีหนึ่งอาหารเช้ายอดนยิมของคนไทย	ด้วยความกรอบ

อร่อยของปาท่องโก๋ท�าให้หลายคนเพลิดเพลินไปกับการกินโดยลืมนึกถึง

ภัยเงียบที่แฝงอยู่	โดยเฉพาะไขมันทรานส์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่าง

คาดไม่ถงึ...

 ไขมนัชนดิทรานส์	 (Trans	 Fat) ก็คือ	 ไขมันอิ่มตัว	 โดยผ่าน
กระบวนการผลิตที่มีการเติมไฮโดรเจนเพิ่มลงไป	 เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ไม่
เป็นไข	 และไม่เหม็นหืนจากออกซิเจนในอากาศได้โดยง่าย	 ซึ่งเหมาะแก่
การนำามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร	 จำาพวกขนมอบ	 เบเกอรี่	 โดยเฉพาะ
อาหารจำาพวกแป้งที่ผ่านการทอดด้วยนำ้ามัน	 จะพบไขมันชนิดทรานส์นี้
ได้มากเป็นพิเศษ
 
 อันตรายของไขมันชนิดทรานส์ 	 จะทำาลายไขมันดี	 (HDL)	
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	และจะเพิ่มไขมันชนิดร้าย	(LDL)	ให้มากข้ึน	
ซึ่งเป ็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	โรคหัวใจ	
โรคเบาหวาน	โรคอ้วน	โรคมะเร็ง	เป็นต้น
 
	 ทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยควรเลือกกินอาหารให้หลากหลาย	
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง	 และควรรับประทานให้ครบ	 5	 หมู่	 เพื่อ
สุขภาพที่ดีของร่างกายเราค่ะ
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3)  

ก	 ารดำาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ได้มีการจัดประชุมครูแกนนำา	อย.น้อย	ระดับประเทศ
	 ครั้งที่	1	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ไปเมื่อวันที่	21	–	22	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงแรม	
ริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี		โดยมีคุณครูแกนนำา	อย.น้อย	ทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	รวมทั้งผู้แทนจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	ผู้แทนจากสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	
(สช.)	และผู้แทนจากสำานักการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม	ก่อนการประชุมมีการบรรยาย	
ให้ความรู้	 เรื่อง	ฉลากหวาน	มัน	 เค็ม	 โดยวิทยากรที่มาเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้าประชุมทุกท่าน	
เป็นวิทยากรจากสำานักอาหาร		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		และเสริมกำาลังทัพด้วยทีมงาน	
น้อง	ๆ 	หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร	(Mobile	unit)	ช่วยสร้างสีสันให้กับ
การบรรยายครั้งนี้	จากนั้นจึงต่อด้วยการประชุมซึ่งหัวข้อการประชุม	ประกอบด้วย	
   A	การแต่งตั้งคณะกรรมการครูแกนนำา	อย.น้อย	โดยมีการคัดเลือกประธาน	และ 
	 	 	 	 รองประธานคณะกรรมการครูแกนนำา	อย.น้อย			
   A	แผนการดำาเนินงานโครงการ	อย.น้อย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ท่ีมีท้ังเร่ืองการประเมิน
	 	 	 	 เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน	อย.น้อย	เรื่องป้ายรับรองโรงเรียน	อย.น้อย	ระดับดีเยี่ยม
            	เรื่องใบประกาศเกียรติคุณครูผู้ดำาเนินโครงการ	 อย.น้อย	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
	 	 	 	 ระดับดีเยี่ยม	เรื่องการประกวดเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
	 	 	 	 ในกลุ่มนักเรียน	เรื่องการจัดงานมหกรรม	อย.น้อย	4	ภาค	และเรื่องการเยี่ยมชม	
	 	 	 	 โรงเรียน	อย.น้อย	
   A	การสำารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน	อย.น้อย	เชิงปริมาณและคุณภาพ	

  A	ก า ร ส นั บ ส นุ น สื่ อ ชุ ด ท ด ส อบ
	 	 	 สารปนเปื้อน	
	 	 ทีมงานผู้จัด	ขอขอบคุณผู้เข้าประชุม
ทุกท่านที่ได้ให้ความสำาคัญกับโครงการ	 อย.น้อย	
มีการเสนอความคิดเห็นที ่เป็นประโยชน์ต่อ
แนวทางการดำาเนินโครงการมาโดยตลอด	
ถึงปีนี้โครงการก้าวเข้าสู่ปีที่	12	แล้วนะคะ	

	 	 อีกกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กิจกรรม
โครงการ	อย.น้อย	 คือ	โครงการพัฒนาเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2557	โครงการน้ี	ได้มีการจัดสรรงบประมาณ	
ให้กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ประสงค์
ขอรับงบประมาณ	 โดยการเสนอโครงการมาที่
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ในการนี้	
มีจังหวัดที่ให้ความสนใจเสนอโครงการเข้ามา
เป็นจำานวนมาก	 มีทั้งโครงการระดับเครือข่าย
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ไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 ทั้งในเรื่องของ
ตัวผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	ส่งเสริมให้มีการผลิต
และใช้ยาสามัญ (Generic Drug) เพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ 
จัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ ผิด
กฎหมายตามสื่อต่าง ๆ	เช่น	เคเบิ้ลทีวี	วิทยุ
ธุรกิจชุมชน	สื่อออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย
ต่าง	ๆ 	ซึ่ง	อย.	ได้ร่วมมือกับ	กสทช.	บก.ปคบ.	
และ	สคบ.	เพื่อเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์
สขุภาพผดิกฎหมายอย่างเข้มแขง็	 ผู้บรโิภคได้
รับความรู ้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง	เน้นความรูผ่้านนกัเรยีน	อย.น้อย	มกีาร
ให้ข้อมูลความรู้ผ่าน	 Mobile	 Application	
ช่ือว่า	“Oryor	Smart	Application”	 เพื่อ
ให้กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและ	 แท็บเล็ต	 เข้าถึง
ข ้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพได ้ง ่าย	 สะดวก	

รวดเรว็	 และทันสมยั	 ซ่ึงเราตัง้เป้าไว้ว่าภายใน
ปี	 2557	 จะโปรโมตแอพนี้ให้ได้	 1	 แสนคน		
นอกจากนี้มีการให้ความรู ้ผ ่านเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค	อสม.	ต่าง	ๆ	

ที่ส�าคัญมีการควบคุมตัวยาและ
สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดและการใช้ยา
ในทางที่ผิด	 โดยให้จังหวัดใช้ข้อมูลกระจาย
วัตถุเสพติดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง	 รวมถึงร้านขาย
ยาแผนปัจจุบันปฏิบัติตามกฎหมาย	 พัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	 โดยสมาชิก
องค์กรผู ้ประกอบการมีความพร้อมและ
ทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลาง  ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส	 โดย
ลดขั้นตอน	 ลดระยะเวลาการพิจารณาการ	
ขออนุญาต	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการคุม้ครองผูบ้รโิภค	
การเตรียมการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 

การให ้บริการ	License	per	 invoice
การตรวจสอบเฝ้าระวังการนำาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพทุกประเภทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกบักรมศลุกากร	 การปรบัปรงุกฎระเบยีบ	
ให ้ สอดคล ้ อ งกั บอา เซี ยน 	 นอกจากนี	้
ยงัส่งเสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงานของเขต
สุขภาพและพัฒนากลไกการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานกับภาคีเครือข่าย	 ซึ่ง
จะมีจั งหวัดต ้นแบบที่มีการดำา เนินงาน
ตามมาตรฐานระบบการกำากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	1	จังหวัด	ต่อ	1	เครือข่ายบริการ	
อีกด้วย	

โอ ้ โฮ !  ภารกิจมากมายเช ่นนี้ 
แม้เวลาจะผ่านไป	อย.	ก็ยังคงดำาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	และพร้อม
เสมอที่ จะพัฒนางานให ้สอดคล ้องกับ
ความต้องการ	ก้าวทันเหตุการณ์	และดำาเนิน
งานอย่างฉับไว	ภายใต้สโลแกน “คุ้มครอง 
ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ” ซึ่งเป็นปณิธาน
ที่	อย.	ตั้งไว้	และจะทำาให้ดีที่สุด

บริการ	โครงการระดับจังหวัด	และโครงการ
ท่ีดำาเนินงานต่อเน่ืองโดยจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น	
ในปี	 2556	 และประสงค์ดำาเนินงานต่อ	 ซึ ่ง
ในส่วนนี้พบว่ามีการเสนอโครงการเข้ามาถึง	
9	โครงการด้วยกัน	ท้ังน้ีสำานักงานคณะกรรมการ	
อาหารและยา	มีนโยบายเร่งรัดการโอนเงิน

งบประมาณให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ
ให้สามารถเร่ิมดำาเนินงานได้โดยเร็ว	 ความคืบหน้า	
เป็นประการใดจะรีบประสานแจ้งให้จังหวัด
ทราบโดยเร็วคะ
 
 สำาหรับโครงการสุดท้ายของมุมเครือข่าย
คือ	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	
ในการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 ซึ ่งได้จัดการประชุมครั ้งที ่	 1
ไปเรียบร้อยแล้ว	 เมื ่อวันที ่	 19	 พฤศจิกายน	
2556	 ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุมหลวงวิเชียร
แพทยาคม	ชั ้น	2		อาคาร	1	ต ึก	อย.		โดย
ผู ้เข ้าประชุมเป็นบุคลากรของ	อย.	ที ่ได้ร ับ
แต่งตั ้งเป็นคณะทำางานพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดำาเนินงานของสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	ทั ้งนี ้ที ่ประชุม
ม ีมต ิ เกี ่ ยวก ับก ิจกรรมหล ักที่ส ำ าค ัญ	 ค ือ	

การจัดประชุมคณะทำางานพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดำาเนินงานของสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	ในวันที่	24	ธันวาคม	2556		พร้อม
เห็นชอบให้ทุกกองผลิตภัณฑ์ที ่ประสงค์จะ
เผยแพร่เอกสารความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที ่เข้าร่วมประชุม	 สามารถจัดเตรียมเอกสาร
มาแจกในการประชุมครั้งนี้ด้วย
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อย. เยี่ยม กอง บก. หนังสือพิมพ์มติชน
	 นพ.บญุชยั	สมบรูณ์สขุ	เลขาธกิารฯ	อย.	พร้อมด้วย	ภก.ประพนธ์	อางตระกลู	รองเลขาธกิารฯ	อย.	และ	ภก.วรีะชยั	นลวชยั
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าท่ี	 อย.	 เข้าพบผู้บริหารในเครือมติชน	 พร้อมประชาสัมพันธ์	 Oryor	 Smart	
Application	โดยมีนายฐากูร	บุนปาน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	มติชน	จำากัด	(มหาชน)	ให้การต้อนรับ	ณ	อาคารมติชน	ช้ัน	8	
กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2556

 ภ ก . ป ร ะ พ น ธ ์ 	 อ า ง ต ร ะ กู ล
รองเลขาธิการฯ	 อย. 	 ให ้สัมภาษณ	์
เรื่อง	 สารกันบูดในขนมปัง	 ในรายการ
จับเข่าบรรเทาทุกข์	 ออกอากาศทางสถานี
โทรทศัน์โมเดร์ินไนน์	เวลา	17.00	-	17.13	น.	
ณ	อาคาร	1	ชัน้	 2	ตึก	 อย.	 เมื่อวันที่	 20	
พฤศจิกายน	2556

	 นพ.ไพศาล	ดัน่คุ้ม	รองเลขาธกิารฯ	อย.	
เป็นวิทยากร	 เรื่อง	 ตัวช้ีวัดและแนวทาง	
การดำาเนินงานการค ุ้มครองผ ู้บริโภค
ด้านผลติภณัฑ์สขุภาพในส่วนภมูภาค	ประจำาปี	
งบประมาณ	พ.ศ.	2557	ณ	โรงแรมวนิเซอร์		
สวีทส์	สุขุมวิท	20	กทม.	 เมื่อวันที่	26	
พฤศจิกายน	2556

รองเลขาธกิารฯ อย. ให้สมัภาษณ์รายการ 
จบัเข่าบรรเทาทกุข์ เรือ่ง สารกนับดูในขนมปัง

 ดร.นพ.ปฐม	 สวรรค์ป ัญญาเลิศ	
รอง เลขาธิการฯ	อย . 	 เป ็นประธาน
การประชมุประสานเครอืข่ายศนูย์เฝ้าระวงั	
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
ประจำาปี	พ.ศ.	2557	ณ	ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร	ชั้น	1	อาคาร	1	ตึก	อย.	
เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2556

การประชุมชี้แจงแนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การประชมุประสานเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวัง     
ความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ
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 ภก.ประพนธ์	อางตระกลู	รองเลขาธกิารฯ	อย.	พร้อมด้วย	นายธารติ	เพง็ดษิฐ์	อธบิดดีเีอสไอ	และ	พ.ต.ท.อดุมวทิย์	เนยีมอินทร์	
รองผู้บญัชาการสำานกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ	 ร่วมกนัแถลงข่าวหลังเจ้าหน้าที	่ อย.	 ร่วมกบัศนูย์ปฏบิติัการพิเศษ	ภาค	 7	 ดีเอสไอ	
บุกทลายแหล่งขายยาทำาแท้งผ่านเว็บไซต์	 ที่บ้านเลขท่ี	 149	 หมู่บ้านชุมชนนครปฐม	 ซ.เพชรเกษม	 10	 ต.สนามจันทร์	 อ.เมือง
จ.นครปฐม	รวมมลูค่ากว่า	30	ล้านบาท	ณ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ถ.แจ้งวฒันะ	เขตหลักส่ี	กทม.	เมื่อวันท่ี	12	ธันวาคม	2556

	 นายพสิษฐ์	ศักดาณรงค์	ท่ีปรึกษา	รมว.	สธ.	พร้อมด้วย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	ภก.ประพนธ์	อางตระกูล	

รองเลขาธิการฯ	อย.	และ	พ.ต.อ.ไพฑรูย์	คุ้มสระพรหม	รอง	ผบก.ปคบ.	ร่วมกนัแถลงข่าวหลังเจ้าหน้าท่ี	อย.	ร่วมกับตำารวจ	บก.ปคบ.	
บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่	ย่านสายไหม	กทม.	ณ	ห้องประชมุชัน้	6	อาคาร	4	จ.นนทบรีุ		เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2556

อย. จบัมอื ต�ารวจ ปคบ. บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ ย่านสายไหม กทม.

อย. ร่วมกับ ดเีอสไอ บกุทลายแหล่งขายยาท�าแท้งผ่านเวบ็ไซต์ มลูค่ากว่า 30 ล้านบาท  


